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Abstract 

Syftet med denna undersökning var att undersöka pedagogers delaktighet i barns lek på 

förskolegården. Fokus under observationerna var att undersöka vad pedagogerna gjorde när 

barnen vistades på förskolegården, om pedagogerna deltog i leken och på vilket sätt de 

deltog. Vi utgick ifrån ett sociokulturellt perspektiv, då samspel och kommunikation var de 

centrala begreppen i observationerna. Undersökningen byggdes på observationer som en 

kvalitativ metod, eftersom undersökningen gick ut på att observera pedagogers delaktighet i 

barns lek. Målet för observationerna var att skapa en helhetsbild över utevistelsen, och få 

svar på frågeställningarna. Resultatet blev att pedagogerna var delaktiga i barnens lek till 

viss del genom att aktivt delta i leken, till exempel genom att leka i sandlådan eller leka med 

bokstäver tillsammans med barnen. Samtidigt lät pedagogerna barnen leka för sig själv, utan 

någon pedagogs inblandning i leken. Ofta var det barnen som påkallade pedagogernas 

uppmärksamhet till delaktighet i leken, men det hände också att pedagogerna påkallade 

barnens uppmärksamhet för att inspirera de till lek. Pedagogers synsätt och förhållningssätt 

hade betydelse till hur delaktiga de var i barnens lek på förskolegården.  
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1 INLEDNING 

Det här arbetet belyser pedagogers delaktighet i barns lek på förskolegården. I Dagens 

Nyheter (2011), ifrågasätter samhällsdebattören Ingemar Gens den fria leken. Han menar att 

barnen får göra vad de vill så länge de inte slåss medan de vuxna tittar på. I artikeln påstår 

Gens (2011) att det finns en lathet bland de vuxna. Barnen kan leka själva så att de vuxna kan 

ägna sig åt vuxenaktiviteter. Han förespråkar istället ett engagemang och en styrning från 

pedagogerna, då barn ofta bearbetar händelser i leken. Samtidigt menar Björklid (2005) och 

Mårtensson (2004) att utevistelsen på förskolan är och har blivit en självklar del i 

verksamheten och den betraktas jämställd med t ex samling och andra aktiviteter. Utifrån 

Gens (2011) debattinlägg och även utifrån vad Björklid (2005) och Mårtensson (2004) anser, 

blev vi inspirerade till att undersöka pedagogers delaktighet i barns lek på förskolegården. 

 

Vår upplevelse är att barn vistats ute på förskolegården en stor del av dagen. Leken är ofta i 

fokus under utevistelsen, där vuxna kan ha olika roller. Exempel på det kan vara att en 

pedagog är med i leken och en pedagog är löparen som rycker in där det behövs. Vårt bidrag 

med denna uppsats kan vara att medvetandegöra pedagogernas delaktighet och eventuellt 

vilken betydelse det har för barns lek på förskolegården.  

 

I Läroplanen för förskolan Lpfö 98/10 (Utbildningsdepartementet, 2010) anges det att barnen 

skall erbjudas en trygg miljö som utmanar och samtidigt lockar till lek och aktivitet. 

Pedagogerna ska möta varje barn och se deras möjligheter, de ska även engagera sig i 

samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen. Vidare står det i Lpfö 98/10 att 

leken är viktig för barns utveckling och lärande. Utifrån ett medvetet användande av leken i 

förskolan skall detta främja barnens utveckling och lärande. I den skapande och gestaltande 

leken kan barnen få möjlighet till att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och 

erfarenheter. Det är genom leken som barn söker och erövrar kunskap enskilt, tillsammans 

med andra barn och pedagoger.  Om utevistelsen på förskolan står det i Lpfö 98/10 att det i 

verksamheten ska finnas utrymme för barnens egna planer, fantasier och kreativitet i lek och 

lärande såväl inomhus som utomhus. 
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1.1 Våra egna utgångspunkter 

Vi är två studenter som läser till förskollärare på högskolan i Kristianstad. Båda två har 

arbetat som barnskötare i cirka tolv år och blev inspirerade av våra kolleger att läsa till 

förskollärare. Under vårt yrkesverksamma liv och under utbildningens gång har vi insett hur 

viktig leken är för barn. Framförallt anser vi vilken betydelse leken har för deras utveckling 

och lärande, där pedagogen har fått en allt viktigare roll.  Därför har vi valt att undersöka 

pedagogernas delaktighet i barns lek på förskolegården.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet är att undersöka pedagogers delaktighet i barns lek på förskolegården. Utifrån detta 

ställdes följande frågor:  

 

1. Vad gör pedagogerna när barnen vistas på förskolegården? 

2. Deltar pedagogerna i barnens lek? 

3. På vilket sätt deltar pedagogerna i barnens lek? 

 

1.3 Begreppsdefinition 

Definitioner av för studiens centrala begrepp är: pedagoger, delaktighet, förskolegård och lek. 

Det finns inga referenser som förklarar begreppen delaktighet och förskolegård, men i denna 

studie definieras begreppen så här: 

Enligt Nationalencyklopedin (2011) definieras pedagog som lärare och undervisare. I denna 

undersökning definieras pedagog som förskollärare, lärare tidiga åren, barnskötare och 

gymnasieutbildad.  

Delaktighet är när pedagogerna är engagerade och deltar i barnens lek på olika vis.   

Förskolegård är en plats utomhus på förskolan som är inhägnad. Den är avsedd för barnen att 

leka på. Det finns olika sorters material att leka med som exempelvis gungor, sandlåda och 

lekstuga. 

Enligt Knutsdotter Olofsson (2003) definieras lek som ett möte mellan barns yttre och inre 

värld och i leken kan vad som helst hända. Den upplevs ofta som rolig tillsammans med andra 
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eller ensam och den sker här och nu. Hon menar vidare att leken utvecklar barnets sociala 

kompetens, vilket kan innebära att barnet vet hur de ska bete sig mot andra människor i sin 

omgivning. Barnet kan också lättare uttrycka sig genom lek än genom tal.  

 

1.4 Studiens disposition 

I detta avsnitt presenterar vi uppsatsens upplägg, där den andra delen är litteraturgenomgång. 

Det tredje avsnittet avser metoddelen, därefter introduceras avsnitt fyra som är resultat och 

analys. I avsnitt fem redovisas uppsatsens resultat, och slutligen presenteras avsnitt sex som är 

en sammanfattning. 

 

2 LITTERATURGENOMGÅNG 

Detta avsnitt är en litteraturgenomgång där det presenteras tidigare forskning om lek och 

lärande, pedagogers delaktighet vid utevistelsen samt miljöns betydelse för leken. Litteratur 

och vetenskapliga artiklar som används i uppsatsen har sökts upp via nätet och bibliotek. Vi 

har även granskat andra uppsatsers referenslista för eventuella tips om litteratur och 

vetenskapliga artiklar.   

 

2.1 Lek och lärande 

Enligt Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) utvecklar barn det sociala, 

emotionella och det kognitiva samtidigt i leken. För att få vara med i leken ur ett 

barnperspektiv krävs det både en social och emotionell känslighet. Om leken ska utvecklas 

krävs det att alla barn är med och bidrar med sin fantasi och sina idéer. Knutsdotter Olofsson 

(1996; 2003) menar att leken är frivillig och spontan. Den upplevs som här och nu, oftast rolig 

tillsammans med andra eller ensam. Likväl kan den också vara på djupaste allvar. Lek kan 

vara en låtsaslek men även på riktigt. Barns upplevelser och erfarenheter av omvärlden gör 

innehållet i leken. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) gör en sammanfattning 

om barns lek och det är att när barn leker, leker de alltid något. Det finns alltid en sak i 

barnens tankar och medvetande som styr leken, vare sig detta är genomtänkt eller inte. Det 

som styr deras lek är sällan ett skolämne, men istället arbetar barnen med detta för att skapa 

sig en förståelse för i sin omvärld.   
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Johansson och Pramling Samuelsson (2006) menar att pedagogen i den fria leken kan fånga 

upp olika ämne och frågor för att sedan vidareutveckla barnens intresse och lärande. 

Knutsdotter Olofsson (1996; 2003) menar vidare att barnet får tillgång till många olika världar 

för att uttrycka glädje och sorg som de kan försvinna i för att bearbeta händelser, skapa 

omväxling och ge uttryck för både tankar och känslor. Johansson och Pramling Samuelsson 

(2006) säger att barn skall ges möjlighet till att inspirera och delge varandra sina olika 

lösningar i leken. Pedagogerna bör visa att lek är något viktigt, därför ska de låta barnen få 

rika chanser till lek och även kunna uttrycka tankar i leken. Pramling Samuelsson och 

Asplund Carlsson (2003) poängterar att barns emotionella utveckling berörs i leken, genom 

att barnen engagerar sig i leken och gör saker själv. Att gång på gång pröva tills de känner att 

de har den kontroll som behövs för situationen. Johansson och Pramling Samuelsson (2006) 

menar också att lek handlar om samspel mellan barn/barn och barn/vuxen. I de olika 

undersökningarna som Johansson och Pramling Samuelsson gjorde var de flesta vuxna med i 

barns lek. De hade ”kontroll” i leken men lät barnen vara med och bestämma, tänka och 

använda fantasin i leken. Pedagogerna gav barnen olika uppgifter, utmaningar och inspiration 

för att åstadkomma lärande på ett lekfullt vis. Pedagogerna var väl förberedda och 

målmedvetna på aktiviteten som var tänkt att utföras. Enligt Williams m.fl. (2000) och Papé 

(2001) har olika forskare betraktat lek med olika ”glasögon”. Leken beskrivs som 

problemlösningsmetod för att bearbeta olika upplevelser och verkliga händelser. De menar 

vidare att det är svårt att sätta ord på barns lek. Papé (2001) försöker rama in begreppet lek, 

men han anser att det är lika svårt som det är att fånga en såpbubbla för alla vet att den går 

sönder.  

 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) och Nikolaisen Jordet (2005) menar att 

lek och lärande ofta är oskiljbara i barns värld. Genom leken blir barnet stimulerat. Leken är 

en viktig och nödvändig del av barnets motoriska, intellektuella och sociala utveckling. När 

barn leker skaffar de sig nya erfarenheter som i sin tur skapar ny kunskap, nya känslor och 

nya färdigheter. Grahn (red) (1997) menar att forskningen inom pedagogiken antyder att barn 

aldrig lär sig så snabbt och lätt som när de leker.  

 

Johansson och Pramling Samuelsson (2006) och Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson 

(2008) menar att skolan traditionellt ses mer som en plats för lärande och inte för lek, medan 

förskola oftare förknippas med lek snarare än lärande. När leken har startats av barnen själva 
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och de har valt plats anses det som lek, och lärandet ses som ett resultat av en aktivitet som 

har påbörjats av en vuxen. Johansson och Pramling Samuelsson (2006) har i sin studie 

intervjuat barn. Där säger vissa barn att de lär sig i leken medan andra barn hävdar att de bara 

leker. Skolbarnen kan utveckla sina svar för de har en större erfarenhet än vad förskolebarnen 

har.  Barnen hade i förskolan i största allmänhet svårt för att tala om lek och lärande, men 

barnen försökte göra det på sitt eget vis. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2008) 

menar vidare att en hållbar pedagogik i framtiden är när lek och lärande inte skiljs åt. Björklid 

(2005) menar att leken i förskolan alltid har nämnts som ett viktigt moment i pedagogiska 

sammanhang. Leken anses som ett grundläggande område inom förskolepedagogiken. 

Lillemyr (2009) och Tullgren (2004) vill också påvisa detta eftersom pedagoger, föräldrar och 

andra vuxna som har tillfälle till observation ser vad leken har att erbjuda barnen i sitt lärande. 

En annan viktig orsak som speglar leken i den pedagogiska verksamheten är att den ses som 

en viktig del av barns lärande. Szczepanski och Dahlgren (2011) och Williams m.fl. (2000) 

har i sina studier noterat att en del pedagoger anser att alla barn leker med alla barn när de är 

ute, och att de lär av varandra hela tiden.  Lillemyr (2009) och Tullgren (2004) menar att barn 

gör erfarenheter i leken, utforskar, prövar och använder fantasin på ett sätt som gör att de lär 

känna sig själva och utvecklar självtillit. Ytterligare ett motiv till lekens betydelse är att barn 

socialiseras genom leken. Tullgren (2004), Grahn (red) (1997) och Williams m.fl. (2000) 

anser att leken främjar barns utveckling och lärande, om pedagogerna använder leken som en 

medveten och planerad pedagogisk metod. Szczepanski och Dahlgren (2011) menar att vuxna 

upplever att konflikterna minskar genom utevistelse där barnen har större rörelsefrihet för sina 

aktiviteter och att barnen får ro inom sig genom att vistas ute.  

 

2.2 Olika perspektiv på pedagogers delaktighet i barns lek 

Tullgren (2004) hävdar att pedagogens uppgift är att hjälpa, stödja och uppmuntra barnen i 

deras lek. I leken och i andra aktiviteter lockas barnen till att vara delaktiga på olika vis. 

Jonsson (2006) menar att då pedagogen deltar i leken väcks tankar om vad som kan utveckla 

leken och framförallt synliggöra lärprocessen hos det enskilda barnet samt hela barngruppen. 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2008) menar i detta sammanhang att oavsett om 

pedagogen kallar något för lek och lärande måste det finnas ett föremål att fokusera och tänka 

på i leken. Samtidigt poängterar de att pedagogens roll är lika viktig för lärande som lek. Det 

är viktigt att pedagogen ger stöd och inspiration i leken, samt utmanar och uppmuntrar 
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barnens vilja och lust att fortsätta den påbörjade leken. Johansson och Pramling Samuelsson 

(2006) menar att barn ser vuxna som en trygghet, vilket leder till att barn ber vuxna om hjälp. 

Barn vill ha de vuxnas bekräftelse, uppmärksamhet och stöd.  Det innebär att fokus bör ligga 

på målet för kommunikation och interaktion. Jonsson (2006) poängterar att det är pedagogens 

ansvar hur platser utvecklar lek, rörelse och vila. Hon menar att det är av stor vikt att 

observera och dokumentera barns lek till läroplanens mål.  

 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) menar att det är pedagogens uppgift att göra det 

möjligt för alla barn att vara med i leken. Med tanke på hur stor betydelse leken har för 

barnens lärande och utveckling är det en av pedagogens arbetsuppgift att skapa möjligheter 

för alla barn att leka, där pedagogerna skapar miljöer tillsammans med barnen som stimulerar 

leken. Johansson och Pramling Samuelsson (2006) anser att de vuxnas förhållningssätt till 

barn och deras lek har en viss betydelse beroende på vilket synsätt de vuxna har på leken. 

Williams m.fl. (2000) påstår däremot att pedagogens kunskap och engagemang har stor 

betydelse för barns lek, för de ska kunna tolka barns lek rätt och inte gå in för snabbt och 

”störa” i leken. Hon menar att den vuxne ska hjälpa barnet med olika förslag till att lösa 

konflikter i leken, se vad barnen verkligen leker. Hur stor erfarenhet barnet har i leken och 

vad det är de bearbetar i leken eller vad de argumenterar om i leken. Det kan vara på låtsas 

där barnen provar på olika roller. Williams m.fl. (2000) visar att barnen skiftar på ett naturligt 

sätt mellan vuxen- och barnkultur. Knutsdotter Olofsson (1996) skriver att vissa barn behöver 

mycket stimulans för att gå in i en lek. Fantasi är oerhört viktigt att ta med in i leken. Barn 

kan hindras att börja leka om pedagogen håller sig till verkligheten och inte bjuder in till lek. 

Nikolaisen Jordet (2005) har kommit fram till att barn gläds åt vuxna som blir som barn och 

leker tillsammans med dem. Det är viktigt att de vuxna är försiktiga och lyssnar in barnens 

behov och förutsättningar. Granberg (2000) anser att det är viktigt att pedagogen är förebild åt 

barnen i leken och visar ett engagemang och intresse för deras aktiviteter samtidigt som de 

inspirerar i leken. Även Nikolaisen Jordet (2005) menar att pedagogens deltagande är positivt 

och stimulerande när de går in i leken utifrån barnens förutsättningar.  

 

Granberg (2000) menar att för de allra minsta barnen kan den vuxna vara den bästa 

lekkamraten och de ska ha tillgång till lekfulla vuxna i leken.  Barnen behöver fysiskt stöd, 

medupptäckare och medforskare i leken. Det gäller att ge barnet tid till att upptäcka, uppleva 

och undersöka. Små barn kan utveckla och hålla fast vid leken en längre stund om det finns en 

vuxen som är närvarande i leken och framförallt kan se barnen ur deras perspektiv. 
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Knutsdotter Olofsson (2003) säger att det är viktigare att börja leka än att börja äta själv. Hon 

menar att äta går av sig själv men att börja leka går inte av sig själv. 

 

Granberg (2000) menar att det är i kommunikationen som barn utvecklar språket och 

samspelet med andra vuxna och barn. Williams m.fl. (2000) poängterar att barn har leken som 

ett sätt att lära, så som samspel, kommunikation, samarbete och språk. Enligt Szczepanski, 

Malmer, Nelson och Dahlgren (2006) är barns lek ute rörlig och konkret, barnen 

kommunicerar mer med sin kropp än vad de använder ord. Johansson, Kollberg och 

Bergström (2009) menar att barn behöver en samtalspartner för att få ord för upplevelser, 

erfarenheter, minnen och för språkets utveckling. Nikolaisen Jordet (2005) poängterar att det 

är i leken som detta sker. Upplevelserna förstärks i leken och barn utvidgar därmed sin 

kunskap om sig själv och omvärlden.  

 

2.3 Utemiljön på förskolegården i förhållande till barns lek 

Björklid (2005) och Grahn (red) (1997) menar att i de miljöer som inte är organiserade av 

vuxna sker mycket av det lärande som är mer eller mindre medvetet.  Utemiljön och naturen 

är en miljö som inte är fylld med vuxnas budskap och användningsområde utan ofta lämnar 

fritt utrymme för barnets fantasi. Barnet kan härmed skapa sina egna platser. Mårtensson 

(2004) menar att barn som leker har stor variation i leken där miljöns betydelse har en viss 

avgörande roll. Barn har snabba byten av plats och typ av lek, från att aktivt vara inne i leken 

till att titta på detaljer i miljön eller att barnet var stilla ”bara vara”. Barn måste vara beredda 

på förändringar där det enskilda barnet inte har kontroll på helheten på förskolegården. 

Iakttagelserna som hon gjorde var på en stadsgård som bestod av ett antal redskap. Barnen 

verkade skynda sig emellan för att prova på miljöns olika funktioner. Barnen vistades ute en 

kortare tid än man gjorde på Naturgården. Naturgården var en uppvuxen och vildvuxen 

trädgård. Leken i Stadsgården fick inte heller några avstamp för nya idéer och vändningar 

som barnen fick på Naturgården. Hon menade att det var lättare att beskriva barnens lek på 

Naturgården än på Stadsgården. Detta därför att Naturgården formades av ett koncentrerat 

lugn i kombination av spänning, fysisk och mental rörlighet bland barn, medan Stadsgården 

hade en mer ryckig karaktär enligt henne.  

 

Enligt Mårtensson (2004) har vuxna stor rörelsefrihet och kan flytta sig från olika typer av 

miljöer, men barn hänvisas oftast till platser och miljöer som vuxna erbjuder dem. Hon anser 
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också att barns och vuxnas uppfattningar av olika utomhusmiljöer skiljer sig från varandra. 

Ett yngre barn kan uppfatta en stor och innehållsrik förskolegård som en ”oändligt” stor 

omvärld.  Grahn (red) (1997) och Björklid (2005) poängterar att utemiljön är en källa till 

lärande och utveckling. Den finns som en trygg ram runt barnet som inspirerar till lek och 

upptäckarglädje. För att miljön på gården ska fungera som en del i leken, har utformningen av 

miljön betydelse och är helt avgörande för vilka lekar barnen leker.  

 

Björklid (2005) menar att när barnen leker kurragömma, hoppar rep, klättrar, bygger och 

konstruerar eller cykla runt och utforska sin omgivning på gården, finns det många 

möjligheter till variation i uteleken. Barnen kan röra sig obehindrat tillsammans med sina 

kamrater eller hitta små gömställen där de kan leka ostört, där det finns stora ytor och 

möjligheter till andra utmaningar än inomhus. Grahn (red) (1997) beskriver också att 

utemiljön kan döda lusten att utveckla och försvåra leken eller hämma barnens 

upptäckarglädje, beroende av att där inte finns mer att upptäcka.  Förskolan som däremot har 

en inbjudande utemiljö på gården kan uppmuntra barnet att använda sin kreativa förmåga. 

Samtidigt kunna erbjuda utmaningar där barnen kan känna sig trygga.  Detta kan leda till att 

barnen bygger upp en positiv självbild. Det är alltså hela tiden en fråga om en samverkan 

mellan miljöutformning och bakgrundstrygghet som den vuxenvärlden står för. De 

värderingar som vuxna på olika sätt förmedlar om utemiljöns och lekens betydelse.  Grahn 

(red) (1997) menar vidare att även om förskolepersonalen har de bästa intentionerna, så kan 

man inte genom sin närvaro skapa rika förutsättningar i en icke välutformad miljö. Oftast lär 

sig barnen att utnyttja miljöns egenskaper och använder sig av dess möjligheter. Oavsett hur 

den fysiska miljön är utformad så får barnen erfarenheter genom att vistas och använda den. 

 

Szczepanski m.fl. (2006) menar att pedagogerna ger barnen större rörelsefrihet utomhus och 

därmed låter de barnen utforska förskolegården på egen hand. Naturens alla tillgångar gör att 

barnen kan bestämma hur miljön skall användas i leken. Szczepanski m.fl. (2006) och 

Mårtensson (2004) menar att barnen släpper sin kontroll och låter miljön forma deras lek. 

Waller m.fl. (2010) påstår att utrymme i utemiljön är viktigt för den fysiska aktiviteten, på 

samma gång som möjligheterna att vistas ute en längre period är viktigt och inte får förbises. 

Det är viktigt att som pedagog ha förståelse för hur barns uppfattningar och behov vid utelek 

framkommer. Enligt Kylin (2004) får barn kroppsliga och sinnliga utgångspunkter för att 

uppleva och uppfatta den fysiska miljön på förskolegården. På så sätt framhävs det omedvetna 

och oreflekterade sättet att förhålla sig till den fysiska värden, där utemiljön kan ge stimulans 
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för barns lekar och aktiviteter. Det är genom lek och egna aktiviteter som barn utvecklar ett 

reflekterande och medvetet förhållningssätt till världen. Åkerblom (2004) menar däremot att 

barn leker överallt oavsett om miljön är planerad eller inte, barnen bär med sig leken oavsett 

var de befinner sig. Barn utnyttjar inte bara lekplatsen utan allt runtomkring den. Barn vill 

leka där de själv känner att de vill leka. 

 

2.4 Teoretiskt perspektiv 

I studien används ett sociokulturellt perspektiv, först och främst utifrån Säljö (2000) och 

Strandbergs (2006) tolkningar för analys av resultaten. Begrepp vi framförallt betraktat är 

samspel och kommunikation. Säljö (2000) menar att en grundtanke i ett sociokulturellt 

perspektiv är att lärandet sker genom samspel mellan människor. Strandberg (2006) anser att 

först lär vi oss tillsammans med andra, för att sedan kunna klara det själv. Poängen i 

Vygotskij teori om interaktioner är inte bara grunden för hur man samspelar, utan även den 

intellektuella och emotionella utvecklingen spelar in. I Vygotskij teori hänger dessa samman, 

eftersom det går att finna dessa två utvecklingsstadier i interaktionen som till exempel den 

intellektuella och emotionella utvecklingen. Säljö (2000) menar att det är genom 

kommunikation som sociokulturella redskap skapas, men det är också genom kommunikation 

som de förs vidare. Den kommunikativa och sociala utvecklingen sker i ett växelspel mellan 

biologiska förutsättningar och de behov barnet har av att samspela med andra i sin omgivning.  

Säljö (2000) menar vidare att från livets första början söker människan social kontakt och 

utvecklar olika former av samspel med andra personer i sin omgivning. Strandberg (2006) 

tolkar Vygotskij teori genom att antyda social kompetens är en form av samspel, där samspel 

lägger grunden för social utveckling. 

 

Enligt Strandberg (2006) har språket en viktig roll i samspelet, det är dessa situationer som 

förser barnet med språk. Genom de språkliga samspelen får barnet kontakt och kan använda 

sig av de sociala verktygen som Vygotskij kallar språk. Vidare menar Säljö (2000) att språket 

utvecklas som ett redskap för att kunna bevara och utveckla denna strävan mot att 

kommunicera. När barnet lär sig ett språk, lär det sig att skapa kontakt med andra i sin 

omgivning med hjälp av språkliga resurser. Språket blir en hjälp för att kunna delta och 

påverka samspelet med andra människor. Enligt Säljö (2000) sker den emotionella, kognitiva, 

kommunikativa och sociala utvecklingen inom ramen för de interaktiva förutsättningar och 

utmaningar som omgivningen tillhandahåller. Genom att uttrycka något, skapa helheter och 
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kunskaper över språket, är att kunna uppträda som en kompetent deltagare i olika mänskliga 

sammanhang. 

 

Säljö (2000) menar att lärande kan äga rum både på individuell och på gruppnivå. Lärande 

kan sägas vara en naturlig och nödvändig aspekt av mänsklig verksamhet. Människor har 

alltid lärt och delat med sig av sina kunskaper till varandra. I ett mer grundläggande syfte 

handlar lärandet om vad individer och gruppen tar med sig för kunskaper från sociala 

situationer och använder i framtiden. Hela vårt umgänge bygger på de sociala situationer som 

uppstår och hur kunskapen används. Det vanliga samtalet är den viktigaste delen i vår 

kunskapsbildning, det ger grunden till förståelse och kunskap som individen tar med sig och 

formas av.  

 

3 METOD 

I detta avsnitt presenteras studiens metod kopplat till syftet som är att undersöka pedagogers 

delaktighet i barns lek på förskolegården. Enligt Patel och Davidsson (2007) kan detta vara en 

fallstudie, som innebär att göra en undersökning på en mindre avgränsad grupp för att samla 

in en så utförlig bild av det aktuella fallet som möjligt. Ett ”fall” kan vara en individ, en grupp 

individer, en organisation eller en situation.  

 

3.1 Kvalitativ studie 

Det finns kvalitativa och kvantitativa studier. Bryman (2008) avser att en kvalitativ 

forskningsstrategi är induktiv, tolkande och konstruktionistisk till sin sort.  Däremot menar 

Bryman (2008) att kvantitativa studier har fokus på yttre och tydliga faktorer medan 

kvalitativa undersökningar är mer inriktade på personliga upplevelser. De båda metoderna kan 

betraktas som olika redskap att använda för skilda syften. En kvalitativ forskning brukar vara 

mer inriktad på ord än på siffror. Valet av metod i denna undersökning är kvalitativ, eftersom 

undersökningen går ut på att observera pedagogers delaktighet i barns lek på förskolegården 

genom ett löpande protokoll.  Målet är att skapa en bild över förskolans utevistelse. Løkke 

och Søbstad (2004) förklarar en kvalitativ mätning som ett oavbrutet protokoll, där det direkt 

registreras olika aspekter hos vissa personer i vardagliga situationer. 
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3.2 Observation 

Valet var att använda oss av ostrukturerade observationer med löpande protokoll, där 

anteckningar skrevs ner på papper från båda observatörer. Sammanlagt blev det fyra sidor 

med anteckningar som sedan bearbetades och analyserades direkt efter observationstillfället. 

Det vi fokuserade på under observationerna var utifrån det sociokulturella perspektivet där 

samspel och kommunikation är centrala begrepp mellan pedagoger och barn. Samt vad 

pedagogerna gör när barnen vistas på förskolegården. Patel och Davidsson (2007) menar att 

syftet med ostrukturerade observationer är att kunna inhämta så mycket information som 

möjligt inom ett visst problemområde. Løkke och Søbstad (2004) anser även att observationer 

utgör en grund för reflektion och fortsatt bearbetning. Vidare förklarar Løkke och Søbstad 

(2004) att observation innebär att man iakttar, lägger märke till eller håller utkik efter något 

och därefter tolka det man sett. Det handlar om att fokusera på vissa företeelser som 

observatören vill ha mer kunskap om och bortse från andra saker som sker samtidigt. Patel 

och Davidson (2007) och Eriksson (2003) beskriver att observation är användbar när det ska 

samlas in information inom områden som berör beteende och skeende i naturliga situationer i 

samma stund som de inträffar.  

 

3.3 Urval  

Undersökningen ägde rum på en privat förskola i södra Sverige. Ett subjektivt urval används i 

denna undersökning. Valet av förskola gjordes eftersom de uttrycker att de arbetar medvetet 

med utevistelse och lek. Enligt Denscombe (2000) är ett subjektivt urval när forskaren 

medvetet handplockar urvalet för undersökningen, för att få fram det mest värdefulla data.  
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3.4 Undersökningsgrupp 

Pedagogerna har under observationerna valts att kallas för Pia, Petra, Pernilla och Paula, för 

att garantera deras anonymitet. Undersökningsgruppen presenteras i nedanstående tabell. Pia 

som är förskolans chef, Petra och Pernilla har genomgått ganska omfattande kompetens 

utveckling. Detta kan eventuellt ha betydelse i resultatet, då pedagogerna har olika synsätt och 

förhållningssätt till barns lek.  

 

Närvarande 
 

Utbildning och examensår Tillfälle ett Tillfälle två Tillfälle tre Tillfälle 
fyra 

Pia 
 

Barnskötare, -94 
Lärare tidiga åren, -04 
 

X  X X 

Petra 
 

Förskollärare, -87 X  X X 

Pernilla 
 

Barnskötare, -09 
 

X X X X 

Paula 
 

Gymnasiet naturvetenskapliga 
programmet, -10 

X X X X 

Antal 
barn/ålder/kön 

 5 år: 4 f, 1 p 
4 år: 3 f, 2 p 
2 år: 1 p 

 
 

5 år: 3 f 
4 år: 1 f, 1 p 
2 år: 1 p 

5 år: 4 f, 1p 
4 år: 3 f, 2p 
2 år: 2 p 

5 år: 4 f, 1 p 
4 år: 4 f, 2 p 
2 år: 2 p 

Tabell nr. 1. En sammanfattning av pedagogernas och barnens närvaro under 

observationstillfällena. Barnens kön presenteras också där f står för flicka och p för pojke. 

 

3.5 Genomförande 

Chefen på förskolan kontaktades och syftet med vår undersökning presenterades. Därefter 

frågade vi om pedagogerna ville delta i undersökningen genom observationer av deras 

utevistelse på förskolegården. Pedagogerna på förskolan tyckte detta verkade intressant och 

ville gärna medverka i undersökningen. Vid ett besök på förskolan i syfte att lämna 

blanketterna (se bilaga 1) medverkade vi i en samling, där vi berättade för barnen vad vi 

skulle göras hos dem. Samtidigt förklarades det att de hade när som helst möjlighet till att 

avbryta sin medverkan i observationerna. May (2005) anser att det är forskaren som öppet ska 

deklarera för gruppen varför han eller hon är där.  

 



 17 

Fyra observationstillfällen ägde rum på förmiddagen mellan nio och halv tolv. Vid dessa 

tillfällen har observationerna först gjorts i 30 minuter för att sedan pausa 15 minuter. Den 

sista stunden på observationstillfällena blev endast 15 minuter. Detta är fortlöpande genom 

alla observationstillfällena. Sammanlagda tiden för observationerna är sju timmar effektiv tid 

(se bilaga 2). Båda två har varit närvarande under alla observationstillfällena. En diskret plats 

intogs där ändå en överblick fanns över förskolegården. Vi försökte vara osynliga och diskreta 

för att inte skapa ögonkontakt med barnen och pedagogerna. På ritningen är vi de två kryssen 

(se bilaga 3). Denscombe (2000) poängterar att under undersökningens gång ska den naturliga 

miljön inte störas, för att forskarens närvaro inte ska inverka på den situation som undersöks. 

Han menar vidare att det finns saker som forskaren måste vara uppmärksam på för att 

minimera risken för att störa miljön. Det första att tänka på som forskare är placeringen. Den 

ska vara diskret, men ändå kunna ha en överblick över händelserna. En annan viktig aspekt 

som han anser är att undvika interaktion med barnen. Det vill säga vara en osynlig människa, 

som barnen inte blir intresserade av.  

 

3.6 Bearbetning och analys  

Syftet med denna undersökning är att undersöka pedagogers delaktighet i barns lek på 

förskolegården. Utifrån de fyra observationstillfällena gjordes en sammanfattning av våra 

anteckningar. Därefter granskades det skrivna materialet ett flertal gånger för att inte missa 

värdefull information som kan ha betydelse för undersökningens resultat. Materialet 

analyserades utifrån ett sociokulturellt perspektiv, där samspel och kommunikation är centrala 

begrepp.  

 

3.7 Etiska överväganden  

I denna undersökning har förskolans chef gett oss tillstånd att genomföra observationer i 

barngruppen. Det första som gjordes var att informera förskolan om undersökningens syfte 

som var att undersöka pedagogers delaktighet i barnens lek på förskolegården. Förskolechefen 

fick även veta att det var möjligt att avbryta samarbetet om de önskade. Vidare berättades att 

uppgifterna kommer endast att användas i denna undersökning.  Inga namn på barn, 

pedagoger eller förskolan kommer att anges på grund av anonymitet. Därefter delades en 

blankett ut (se bilaga 1) till vårdnadshavarna för att få deras tillstånd att genomföra 



 18 

undersökningen genom observationer av deras barn. Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det 

informationskrav om etiska övervägande.  Det handlar om att lämna information vad syftet är 

med forskningen, deltagandet och delaktigheten är frivilligt och möjlighet att avbryta 

samarbetet när de önskar. Forskaren har även till uppgift att samla in information om 

uppgiftslämnarens godkännande. Samtidigt är det forskarens åtagande att förvara materialet så 

att obehöriga inte kan ta del av det och att uppgifterna endast ska användas i forskarsyfte.  

 

4 RESULTAT OCH ANALYS 

Syftet med studien är att undersöka pedagogers delaktighet i barns lek på förskolegården. 

Resultaten från de fyra olika observationstillfällena presenteras under olika rubriker. Under 

varje observationstillfälle kommer också en analys att finnas.  

 

4.1 Observationstillfälle ett 

Vid det första observationstillfället var fyra pedagoger och elva barn närvarande. 

Observationen ägde rum på förmiddagen.  De första barnen gjorde när de kom ut var att börja 

gunga tillsammans. En pojke kom inte upp på gungan själv, han bad därför Pernilla om hjälp. 

Pernilla hjälpte barnet att komma upp på gungan, därefter rättade hon till mössa och vantarna 

på pojken. Hon stannade sedan kvar hos de barn som gungade för att samtala med dem. Några 

av de äldre fyra och femåringarna lekte självständigt i lekstugan och bjöd Paula på kakor. 

Efter en stund gick Paula ur leken, för att titta och lyssna på barnen när de lekte. Petra 

påkallade en flickas uppmärksamhet då hon frågade barnet om de skulle ta fram sandleksaker 

tillsammans.  Petra och flickan gick tillsammans till förrådet för att hämta sandleksakerna 

som de sedan lekte aktivt med i sandlådan. Medan deras lek pågick kom det allt fler barn till 

sandlådan för att delta i leken. Barnen och Petra gjorde ett högt sandslott, då Pia kom för att 

samtala med Petra som satt på kanten av sandlådan. En flicka kom springandes och ville ha 

Petras uppmärksamhet, men Petra och Pia var inne i samtalet. Petra svarade flickan kort för 

att sedan fortsätta sitt samtal med Pia. Pernilla och Paula kom också till sandlådan för att leka 

med barnen. Pernilla lekte engagerat i leken där de gjorde sandslott och grävde djupa hålor. 

Hon fortsatte att göra sandslott med barnen medan hon samtalade med Pia, Petra och Paula. 

De pratade om verksamhetens julpyssel och även andra saker som inte rörde verksamheten. 

Barnen befann sig i närheten av pedagogerna. Några barn sprang runt pedagogerna som 
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samtalade med varandra. Petra drog sig ur samtalet för att tillsammans med barnen göra 

sandslott, anlägga vägar som de körde bilar och traktorer på.  

 

4.1.1 Analys 

Det skiftade mycket i hur engagerade pedagogerna var i barnens lek. Pedagogerna samtalade 

en del med varandra såväl vad gällde verksamheten och andra saker som inte berörde 

verksamheten. De samtalade också med barnen, där språket hade en viktig roll i samspelet 

och det är dessa situationer som förser barnet med språk. När barnet lär sig ett språk, lär de sig 

att skapa kontakt med andra i sin omgivning. Samtidigt blir språket en hjälp att kunna delta 

och påverka samspelet. Mycket av tiden spenderade pedagogerna runt och i sandlådan, för att 

leka med barnen och för att samtala kolleger emellan. Petra och Pernilla var de pedagoger 

som var mest engagerade i barnens lek. Pia och Paulas samtal tycktes vara viktigare än att 

samtala och leka med barnen. Vår upplevelse var att fyra och femåringarna kändes samspelta 

och lekte tillsammans där de inte var i behov av någon pedagogs närvaro. Överlag lekte 

barnen självständigt och påkallade pedagogernas uppmärksamhet när de behövde hjälp. Det 

var mest barnen som tog kontakt med pedagogerna och inte tvärtom.   

 

4.2 Observationstillfälle två 

Under det andra tillfället var det Pernilla och Paula och sex barn ute på förskolegården. En 

pojke bad Pernilla om hjälp för att han inte kunde komma upp på gungan. Pernilla förklarade 

och gav pojken olika förslag på hur han kunde ta sig upp på gungan alldeles själv. Till slut 

lyckades pojken komma upp på gungan och Pernilla tog fart på den. Paula satt på en bänk och 

tittade på när barnen lekte i lekstugan, då en flicka kom fram för att hon ville ha hjälp med att 

hitta sin kompis. De gick iväg tillsammans för att söka kompisen. Paula kom tillbaka och satte 

sig på bänken igen när flickan hade hittat sin kompis. Tre flickor kom springandes och drog 

med Paula i deras jaga lek. Pernilla blev också involverad i denna jaga lek, till sist jagade 

Pernilla och Paula varandra och barnen tittade på och skrattade. Sedan återgick leken då både 

barn och pedagoger lekte jaga leken tillsammans. Intresset för att jaga leken försvann hos 

barnen, då två flickor började gunga. Paula satte sig bredvid flickorna och gungade, där hon 

samtalade med dem. De sjöng och gjorde ramsor tillsammans. Paula gick ifrån gungorna för 

att hjälpa en pojke som fastnat i buskarna. Flickorna fortsatte att gunga och de andra fyra 

barnen lekte i buskarna. Pernilla och Paula samtalade med varandra samtidigt som de stod och 
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tittade på när barnen lekte i buskarna. Pernilla hjälpte en pojke som fastnat i busken, och 

återgick sedan till att samtala med Paula. Återigen fastnade pojken i busken och Pernilla 

förklarade för honom hur han själv kunde göra för att komma ur busken på egen hand. Paula 

skrattade åt pojken och Pernilla och gav de pikar på att de var klumpiga. Paula återgick till 

flickorna som gungade, en pojke kom och ville gunga. Paula och pojken satte sig på samma 

gunga då hon visade för honom hur han själv kunde ta fart.  Paula hoppade av gungan för att 

pojken själv skulle prova att ta fart. Pernilla kom ut med te som de stod och drack samtidigt 

som de tittade på barnen när de lekte och gungade 

 

4.2.1 Analys 

Pernilla och Paula ägnade stora delar av tiden till att samtala med varandra medan barnen 

lekte på förskolegården. Barnen lekte självständigt längre stunder och de påkallade bara 

pedagogernas uppmärksamhet när de behövde hjälp som när de fastnade i buskarna och inte 

kom upp.  Vid detta tillfälle var det endast sex barn ute på förskolegården, detta kunde vara en 

orsak till att barnen lekte självständigt. Pernilla hjälpte barnen genom att visa och förklara hur 

de skulle lösa de olika problemen de stötte på under sin lek. De försökte först tillsammans och 

sedan fick barnet själv prova på att göra det självständigt. Vår upplevelse var att pedagogerna 

hade roligt tillsammans med barnen i jaga leken och att pedagogerna bjöd på sig själva.  

 

4.3 Observationstillfälle tre 

Under detta tillfälle fanns fyra pedagoger och tolv barn ute på förskolegården, en praoelev var 

också ute med barnen denna dag. En pojke och en flicka bad Paula om hjälp om att komma 

upp på gungan. Paula vidarebefordrar detta till praoeleven, som hjälpte flickan och pojke att 

komma upp på gungan.  Paula uppmanade praoeleven till att säga åt barnen att hålla i sig när 

de gungade. Pia, Petra, Pernilla och Paula samlades vid sandlådan och samtalade med 

varandra. Petra och Pernilla drog sig ur samtalet för att vara delaktiga i barnens lek. Petra tog 

fram spadar och spannar tillsammans med några barn som de sedan lekte med i sandlådan. 

Pernilla infann sig också i sandlådan, då hon knäppte jackan på flicka som satt och lekte med 

bilarna i sanden. Pia satte sig i sandlådan och samtalade med en pojke, samtalet handlade om 

vulkaner och dess funktion. Pia och pojken försökte bygga en vulkan tillsammans. Petra kom 

till sandlådan då en flicka fångade hennes uppmärksamhet om en myra som fanns i sanden. 

Petra blev också delaktig i vulkanleken och lockade till sig andra barn i leken. Pernilla lekte 
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och samtalade med de barn som gungade. Pernilla fortsatte sin delaktighet i sandlådan genom 

att hon ritade och skrev bokstäver i sanden tillsammans med en pojke. Alla pedagoger 

samlades runt sandlådan för att samtala och dricka kaffe/te. Några av de äldre barnen lämnade 

sandlådan för att fortsätta leken i lekstugan. Två flickor fångade Petras uppmärksamhet när de 

berättade om en mullvadshög de hittat. Flickorna fick ingen respons, då Petra inte följde med 

dit och tittade på mullvadshögen. Pernilla fortsatte en bra stund att skriva och rita i sandlådan 

tillsammans med pojken och några andra barn. Pia, Petra och Paula stod vid sandlådan och 

tittade på barnen när de lekte, samtidigt som de samtalade med varandra. Petra gick ifrån 

sandlådan för att titta efter vad de andra barnen gjorde som inte var runt sandlådan. Petra 

stannade till vid buskarna för att barnen bjöd in henne i deras koja. 

 

4.3.1 Analys 

I denna observation upplevde vi att pedagogerna samtalade mycket med varandra, men att de 

också var delaktiga i barnens lek på olika vis. De kunde vara närvarande på olika vis genom 

att t ex sitta bredvid eller vara med i leken och diskuterar och samtala med barnet/barnen. Det 

var mest barnen som tog kontakt med pedagogerna och inte tvärtom.  Pia fick ett ypperligt 

tillfälle till en spontan lärandesituation, då hon samtalade och skapade en vulkan i sanden med 

en pojke. Det ledde till att fler barn blev intresserade och ville vara med i deras lek. Det är i de 

sociala samspelen som lärandet sker, där människor lär av varandra i olika sociala situationer. 

Samtidigt anser vi att de missade ett lärtillfälle när de inte följde med och tittade på 

mullvadshögen som flickorna ville visa.  

 

4.4 Observationstillfälle fyra 

Under detta observationstillfälle var fyra pedagoger och tretton barn närvarande. De första 

barnen gjorde när de kom ut var att börja gunga. Paula stod och tittade på när barnen gungade 

och fanns till hands om något barn behövde hennes hjälp, tills de andra pedagogerna kom ut. 

Efter en stund kom samtliga pedagoger ut efter det att de hade hjälpt barnen på med kläderna. 

Pedagogerna samlades vid sandlådan, de stod och tittade på när tre flickor gungade. Petra gick 

till förrådet och hämtade bandyklubbor som fyra pojkar ville leka med. Petra spelade bandy 

med pojkarna medan Pernilla lekte affär med fyra flickor i lekstugan. Flickorna förklarade för 

Pernilla vad hon skulle göra och säga i leken. Efter en stund började pojkarna slåss med 

bandyklubborna, Petra hjälpte pojkarna att lösa problemet som uppstod genom att hon 
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samtalade med dem. Pia och Paula stod fortfarande kvar vid sandlådan och samtalade med 

varandra, samtidigt som de tittade på de tre flickorna som gungade och två flickor som satt i 

sandlådan och grävde.   En av flickorna i sandlådan kallade på Pia men hon svarade inte 

flickan, för hon var uppe i sitt samtal med Paula. Flickan skrek ännu en gång på Pia som 

frågade vad hon ville. Flickan hade gjort en sandkaka som hon ville bjuda på. Pia och flickans 

lek fortsatte vidare bort till lekstugan där de fyra flickorna och Pernilla lekte affär. Två pojkar 

lade in bandyklubborna i förrådet och gick sedan och frågade Paula om hon ville leka med 

dem i sandlådan. Pojkarna hade hämtat varsin traktor och även en traktor till Paula som de 

körde med i sandlådan.  Leken i lekstugan fortsatte en stund ända till en av de äldre flickorna 

kom bort till Pia och frågade om de kunde leka med bokstäver. Pia och Petra tog tag i flickans 

förslag genom att hämta bokstäver som de lade ut på gräsmattan. Pia och Petra kallade på alla 

barnen och frågade om de ville vara med och leka med bokstäver.  Leken fångade elva av 

barnen och två pojkar valde att fortsätta leka med traktorerna i sandlådan tillsammans med 

Paula.  Pia inledde leken genom att fråga en flicka om hon hade ett förslag på ett ord som hon 

ville skriva. Flickan ville skriva ordet groda. Flickan hittade själv bokstäverna till ordet groda. 

Pia och Petra berömde henne och tillsammans ljudade de ordet.  Barnen fortsatte sedan att 

komma med olika förslag på ord och namn som de ville skriva och ljuda. Pia pratade fort och 

visade flera bokstäver samtidigt.  Pia gjorde ett försök att avsluta leken men det ville inte 

barnen. Då tog Petra över leken genom att hon gav barnen ytterligare frågor om olika ords 

sammansättningar. Petra pratade långsammare och hade ett lungnare tempo. Petra lät barnen 

prata och svara på frågorna som hon gav dem. Barnen fortsatte sedan jakten på bokstäver och 

ord. Pia, Petra, Pernilla, och barnen skrattade tillsammans samtidigt som de bildade ord. En 

pojke ville ha Pernillas hjälp att hitta sina bokstäver som bildade hans namn, de letade bland 

bokstäverna och när de hittat alla bokstäverna så tittade pojken upp på Pernilla och log.  

Leken med bokstäverna fortsatte tills de gick in och åt lunch.  

 

4.4.1 Analys 

Pedagogerna var engagerade i barnens lek ute på förskolegården under stora delar av 

förmiddagen. Det var endast när de precis hade kommit ut som Pia och Paula samtalade med 

varandra. Pedagogerna var med barnen i deras olika lekar, som barnen själv tog initiativ till.  

Pernilla samtalade länge och väl med flickorna i lekstugan, språket används för att skapa 

kontakt med andra i sin omgivning. Uppfattningen var att pedagogerna var engagerade i 
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barnens jakt på bokstäverna. De använde språket för att kommunicera med varandra och att de 

lärde tillsammans genom samspel i grupp för att sedan på egen hand klara av att bilda ord. 

Det kändes som om barnen var mer vuxenberoende i detta observationstillfälle än de varit vid 

de andra tillfällena. En möjlig tolkning kan vara att det var fler barn vid detta tillfälle då 

konkurrensen om pedagoger och mellan barnen blev större.  

 

4.5 Sammanfattande analys 

Begrepp som används för denna analys är framförallt samspel och kommunikation ur ett 

sociokulturellt perspektiv. Sammanfattning av de fyra observationstillfällena var att barnen 

oftast påkallade pedagogernas uppmärksamhet, några få gånger var det pedagogerna som 

söker kontakt med barnen. Pedagogerna samspelade och kommunicerade med barnen i deras 

lek, där kopplingar kan dras till det sociokulturella perspektivet där lärandet sker genom 

samspel mellan människor.  En del barn lekte självständigt, medan andra barn sökte mer 

kontakt med pedagogerna. Barn har olika behov av att samspela med andra i sin omgivning, 

de biologiska förutsättningarna kan spela in i deras kommunikativa och sociala utveckling. 

Pedagogers delaktighet i barnens lek skedde oftast i sandlådan, där samspel och 

kommunikation utspelade sig mellan pedagogerna och barnen. När pedagogerna samtalade 

med varandra befann sig de flesta barn i närheten av dem. Upplevelsen utifrån 

observationerna var att barnen lekte självständigt och påkallade pedagogernas uppmärksamhet 

för att få deras hjälp i olika situationer.  Upplevelsen var även att pedagogerna var delaktiga i 

barnens lekar, genom att samspela, kommunicera, lyssna och intona barnens tankar och idéer, 

dock inte i alla situationer. Pedagogerna använder sig av bokstavsleken, denna lek kan främja 

barnens språk användning. Samtidigt som barnen fick en möjlighet till att kommunicera med 

andra i sin omgivning. Dessa situationer är viktiga för barnen och dess språk. Pedagogerna 

tog inte tillvara alla spontana lärandesituationer som uppkom, då pedagogerna samtalade en 

hel del med varandra istället för att samspela med barnen. För grundtanken i ett sociokulturellt 

perspektiv är att lärandet sker i samspelet mellan barn-barn och barn-vuxen. En möjlighet för 

lärandet skapades ändå, men pedagogerna kunde ta tillvara på dessa situationer mer än vad de 

gjorde under observationerna anser vi. Ett exempel på detta är att pedagogerna kunde ta 

tillvara lärandet om mullvadshögen, genom att följa med flickorna dit samt titta och prata om 

deras upptäckt.  
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5 DISKUSSION 

I detta avsnitt kommer metod och resultatdiskussion presenteras. 

  

5.1. Metoddiskussion 

Metoden i undersökningen var observation, de ägde rum vid fyra tillfällen. Flera 

observationstillfällen hade stärkt resultatet, men tiden mellan nio och halv tolv upplevde vi 

som givande för studien.  De löpande protokollen som bestod av anteckningar utgjorde 

underlag för analysen. En annan aspekt för en tänkbar förbättring på undersökningen kan vara 

att observera på eftermiddagen för att möjligen få en annan bild av undersökningens mål. 

Patel och Davidsson (2007) och Eriksson (2003) anser att det är betydelsefullt att fånga 

situationen i samma stund som det inträffar. Där av är vår upplevelse att fånga sådana 

situationer såväl på förmiddagen som på eftermiddagen. Patel och Davidsson (2007) anser att 

genom att välja en förskola får man ut en utförligare bild av det som observeras. Förskolan 

som observerades är privat med femton barn inskriva och fyra pedagoger verksamma. Vår 

känsla är att barnen och pedagogerna verkade sammansvetsade. Med tanke på att förskolan 

och gården är mindre och endast har en avdelning, känns det lättare för oss observatörer att 

observera pedagogers delaktighet i barns lek på förskolegården på ett djupare plan. Då ytan på 

förskolegården och antalet individer är färre.  

 

Vi anser att platsen att sitta och observera på är av stor vikt. Valet som gjordes var att sitta 

båda två och observera på samma plats vid de fyra observationstillfällena, då detta ansågs 

vara ett bra förslag för att kunna se samma saker. Däremot uppfattar och tolkar vi samma 

händelser olika, beroende på vilka erfarenheter och tidigare kunskaper vi observatörer har 

med oss. Ett alternativ kunde vara att använda olika men diskreta platser för att möjligen få ett 

bredare resultat och se andra händelser ur olika perspektiv.  Denscombe (2000) poängterade 

att observatörerna skulle inta en diskret plats, då miljön inte skulle störas och samtidigt ha en 

överblick.  Samtidigt är vår känsla att gården var ganska liten så det inte fanns möjlighet till 

att sitta ostört på fler ställen och samtidigt ha överblicken på pedagogernas delaktighet i 

barnens lek på förskolegården. Detta kan möjligen ha påverkat studiens resultat. 

 

Interaktion med barn och pedagoger var inte helt lätt att undvika, eftersom ett barn sökte 

ögonkontakt med oss observatörer. I dessa situationer ignorerades barnet, upplevelsen var att 
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barnet tröttnade på oss och gick därifrån. En pedagog var också mycket pratglad vid något 

tillfälle, här visade vi ganska snabbt ett ointresse genom att svara kort och ointresserat på 

hennes frågor. Upplevelsen var även här att hon tröttande och lämnade oss i fred, då 

koncentrationen kunde fortsätta på observationen.  Enligt Denscombe (2000) är det en viktig 

aspekt att undvika interaktion med barnen. 

 

Möjligen hade det varit givande för studien att intervjua pedagogerna, för att skapa en 

helhetsbild och förståelse över händelserna i observationerna. En risk är att vi inte hade fått 

trovärdiga svar, utan pedagogerna hade möjligen gett sådana svar som de trodde var rätt.  

 

5.2 Resultatdiskussion 

Barnen ber pedagogerna om hjälp vid olika situationer, detta kan tolkas som att barnen känner 

trygghet i de vuxna eller söker en bekräftelse hos de vuxna. Johansson och Pramling 

Samuelsson (2006) menar detsamma att barn ser de vuxna som en trygghet och vill ha de 

vuxnas bekräftelse, uppmärksamhet och stöd. Samtidigt menar Tullgren (2004) att det är 

pedagogens uppgift att stödja, hjälpa och uppmuntra barnen i deras lek. I vår undersökning är 

upplevelsen att pedagogerna stundvis bekräftar barnen i leken, men vissa gånger ignorerar de 

barnen, genom att inte besvara barnens frågor och följa med barnen då de vill visa något. 

Upplevelsen är att vissa pedagoger är mer intresserade av att samtala med varandra än att vara 

delaktig i barnens lek. Det framgår också i observationerna att barnen försöker störa 

pedagogerna när de samtalar med varandra, genom att springa runt och påkalla 

uppmärksamhet. En anledning kan vara att pedagogerna ser leken ur olika perspektiv, då de 

har olika utbildningar och erfarenheter med sig i ryggsäcken. Johansson och Pramling 

Samuelsson (2006) anser att det beror på vilket förhållningssätt och synsätt de vuxna har till 

barns lek. Medan William m.fl. (2000) påstår att det är pedagogernas kunskap och 

engagemang som har betydelse i leken, där pedagogerna inte ska störa leken i onödan.  

 

Även om upplevelsen är att pedagogerna samtalar en hel del med varandra så finns det alltid 

en pedagog som ser till att barnen har någoting att göra, det finns aldrig ett barn som är 

sysslolös. Det skiftar mellan pedagogerna vem som är aktiv i samspelet och samtalet med 

barnen. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) anser att det är pedagogens uppgift att se 

till att alla barn är med i leken. Granberg (2000) menar att pedagogen är en förebild åt barnen 

i leken och visar engagemang och intresse för deras lek. Vår undersökning visar däremot att 
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pedagogerna inte alltid är engagerade och intresserade av barnens lek mer än en kort stund för 

att sedan återgå till att samtala med kollegor. Samtidigt ser vi att ett av de yngre barnen får 

mer uppmärksamhet av pedagogerna än de andra barnen. En möjlig tolkning kan vara att 

barnet själv söker kontakt med pedagogerna för att få trygghet och uppmärksamhet av dem. 

Eller kan det vara så att pedagogerna ser barnet som litet och därför behöver mer hjälp och 

uppmuntran i leken. Enligt Granberg (2000) är den vuxne den bästa lekkamraten för de allra 

minsta barnen. Då dessa små barn behöver stöd, medupptäckare och medforskare av vuxna i 

leken.  

 

Under våra fyra observationstillfällen kunde vi inte se många konflikter mellan barnen, där 

pedagogerna fick gå in och styra upp det hela. En eventuell förklaring till detta kan vara att de 

vistas på förskolegården, där barnen har större ytor att röra sig på och där konflikter inte 

uppstår så lätt. Detsamma menar Szczepanski och Dahlgren (2011) att konflikter minskar 

utomhus, eftersom utevistelse ger barnen större rörelsefrihet för sina aktiviteter. Vår 

upplevelse är att barnen är sammansvetsade och även pedagogerna. En anledning kan vara att 

förskolan är privat, med femton barn inskrivna i åldern två till fem år och fyra pedagoger som 

arbetar i verksamheten.  Barnen är ofta självständiga i leken, de tar hjälp av pedagogerna när 

de behöver leksaker eller annan sorts hjälp.  

 

Vår upplevelse av utemiljön på förskolegården är att den är liten till ytan och ganska tråkig. 

Där finns inte så mycket mer än gungor, sandlåda, lekstugor och buskar. Trots detta verkar 

barnen nöjda med det som finns eftersom de alltid har något och någon att leka med. Grahn 

m.fl. (1997) och Björklid (2005) menar att utformningen av förskolegården har en avgörande 

betydelse för vilka lekar barnen leker. Vidare menar Björklid (2005) och Grahn m.fl. (1997) 

att i de miljöer som inte är organiserade av vuxna sker mycket av lärandet. Där utemiljön är 

en miljö som inte är fylld med vuxnas budskap, utan lämnar fritt utrymme för barnens fantasi. 

I föreliggande studier sågs båda delar. Pedagogerna visade engagemang i barnens lek som till 

viss del var fylld med de vuxnas budskap. Samtidigt som de gav utrymme för barnens fantasi 

i leken. Även Åkerblom (2004) menar att barnen leker överallt oavsett om miljön är planerad 

eller inte. Barn tar med sig leken oavsett var de befinner sig. Han menar vidare att barn vill 

leka där de själv känner att de vill leka.  

 

Vår studie visar att samhällsdebattören Ingemar Gens som skriver i Dagens Nyheter (2011) att 

barnen får göra vad de vill så länge de inte slåss, medan de vuxna tittar på. Han menar att 
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tillviss del kan barnen leka själva så att de vuxna kan ägna sig åt vuxenaktiviteter. Han anser 

vidare att det finns en lathet bland de vuxna på förskolorna när det gäller pedagogernas 

delaktighet i barns lek.  Vår tolkning är att det möjligen handlar om okunskap och olika 

erfarenheter hos pedagogerna. Pedagogerna som var med i undersökningen har olika 

utbildningar och erfarenheter, detta kan vara en av anledningarna till hur pedagogerna 

förhåller sig till barns lek på förskolegården, då man tidigare uppmanades att låta barnen leka 

själva. Gens (2011) talar även om vuxenaktiviteter, och vi fann att detta förekom en del på 

förskolan som studerades. Till exempel stod pedagogerna och drack kaffe/te eller samtalade 

med varandra när barnen lekte.  

 

I undersökningen ingick två förskollärare, en barnskötare och en outbildad pedagog. Vår 

analys visar ingen skillnad mellan vilka utbildningar, när det gäller delaktigheten i barnens 

lek. Samtidigt upplevde vi att förskollärarna och barnskötaren var mer delaktig i barnens lek 

än den outbildade pedagogen var. En förklaring till detta kan vara att den outbildade 

pedagogen inte har så stor erfarenhet av barns lek eftersom hon inte har någon utbildning, och 

inte har så lång arbetslivserfarenhet som de andra pedagogerna.  Vi anser att pedagogernas 

synsätt och förhållningssätt har stor betydelse för hur delaktiga de är i barns lek.  

 

5.3 Förslag till fortsatt forskning 

Denna undersökning är ett litet bidrag till detta forskningsområde. Det hade varit intressant att 

se en fortsättning och utvidgning av studien, där flera förskolor medverkar under en längre 

period, för att få ett djupare och bredare resultat. Samtidigt hade det också varit intressant att 

intervjua pedagogerna för att eventuellt kunna se om deras utbildning och synsätt har någon 

betydelse i hur delaktiga de är i barns lek.   
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6 SAMMANFATTNING 

Syftet med vår uppsats var att undersöka pedagogers delaktighet i barns lek på 

förskolegården. De frågor som ställdes var, vad gör pedagogerna när barnen vistas på 

förskolegården? Deltar pedagogerna i barnens lek och på vilket sätt deltar pedagogerna i 

barnens lek? Dessa frågor var fokus under observationerna. Samtidigt utgick vi ifrån ett 

sociokulturellt perspektiv, då samspel och kommunikation var de centrala begreppen i 

observationerna. Det som framkom av resultatet var att pedagogerna var delaktiga i barnens 

lek till viss del genom att aktivt delta i leken, till exempel genom att leka i sandlådan eller 

leka med bokstäver tillsammans med barnen. Upplevelsen var också att pedagogerna lät 

barnen leka för sig själv utan någon pedagogs inblandning i leken. Ofta var det barnen som 

påkallade pedagogernas uppmärksamhet till delaktighet i leken, men det hände också att 

pedagogerna påkallade barnens uppmärksamhet för att inspirera till lek. Samtidigt upplevde vi 

att när tillfälle gavs pratade de med varandra ofta om saker som inte rörde verksamheten.  

 

Våra erfarenheter och tidigare forskning visar att pedagogerna behövs i barnens lek. Av 

omgivningen kan Gens (2011) inlägg misstolkas, då han menar att vuxna är lata och tittar på 

när barnen leker. Vi anser att det kan ha en avgörande betydelse vem det är som tittar på 

pedagogens delaktighet i barnens lek. Till exempel om det är en förskollärare eller en debattör 

som har olika utbildningar och tidigare erfarenheter av barns lek. Möjligtvis kan det handla 

om pedagogers förhållningssätt och synsätt när det gäller hur delaktiga de är i barnens lek. En 

annan möjlig tolkning kan vara att det finnas en okunskap bland de pedagoger som upplevs 

som lata. 
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BILAGA 1 

 
 
Till berörda målsmän på xxxxxxxx förskola. 
 
Vi är två studenter som läser vår förskollärarutbildning på högskolan i Kristianstad. 
Under denna termin arbetar vi med vetenskapligt skrivande, det innebär att vi gör en 
studie som handlar om utevistelse på förskolan. Konkret innebär detta att vi kommer 
att göra observationer vid ca. 3-4 tillfällen, då barnen vistas i sin miljö på 
förskolegården. 
 
Deltagandet är frivilligt och bygger på att målsmän ger tillstånd till att deras barn 
deltar. De uppgifter som samlas in kommer att behandlas enligt de riktlinjer för studier 
av detta slag som gäller för deltagarnas anonymitet. Vi hoppas emellertid att ni vill 
ställa upp på denna undersökning som är viktig för att ge kunskap om barns 
utevistelse i förskolan.  
 

Godkännande för medverkan i forskningsarbete 
 
Barnets namn:_____________________________________ 
 
 
� Jag TILLÅTER INTE att ni observerar då mitt barn är närvarande 
 
� Jag tillåter att ni observerar då mitt barn är närvarande 
 
 
Målsmans underskrift:  
 
_________________________________________________ 
 
_____________________________________________________ 
(Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna underteckna) 
 
 
 
 
 
 
Tack! 
Jenny Nilsson & Maria Dehlin 
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BILAGA 2 
 

Ett förtydligande på längden för de fyra observationstillfällena.  

9.00-9.30 
 

Observation 

9.30- 9.45 
 

Paus 

9.45-10.15 
 

Observation 

10.15-10.30 
 

Paus 

10.30-11.00 
 

Observation 

11.00-11.15 
 

Paus 

11.15-11.30 
 

Observation 
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BILAGA 3 
 
 
 
 
 
 
          
        Förråd 
 
 

           Förskola 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 
                                           X X 
 
 
 
                        Sandlåda                                                            Lek- 
 
                                                                                                                                     stuga           

 

 

 

 

                                         

                                             Gungor                           Lekstuga                                     


