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A qualitative study of teachers' approach to supporting children's free play in 
the indoor environment 

Årtal 2016 Antal sidor: 41 
_______________________________________________________ 

Studiens syfte är att undersöka vilket förhållningssätt pedagoger på tre förskolor 
har i arbetet med barns fria lek i inomhusmiljön. Vi genomförde en kvalitativ 
studie och observerade pedagogers förhållningssätt till barns fria lek. Detta 
skedde på tre olika förskolor i tre olika kommuner med barngrupper där barnen 
var i samma ålder, tre till fem år. Vårt resultat har visat vikten av pedagogers 
förhållningssätt till barns fria lek i inomhusmiljön. Resultatet visar stora 
skillnader mellan pedagogers förhållningssätt och bemötande i barns fria lek. 
Resultatet visar också på vikten av rik inomhusmiljö som lockar till lek. Trots 
medvetenheten påverkas pedagogers handlande av de begränsande ramfaktorer 
som finns i verksamheten, så som tid, rutiner och styrda aktiviteter. 

_______________________________________________________ 
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1 Inledning  

”Det är lätt att prata om vilken barnsyn vi vill ha, men hur syns den i vardagen och 
vilken bild av barnet är det vi vill synliggöra?” (Åberg & Lenz Taguchi, 2005, s. 59). Vi 
vill i vår studie synliggöra hur pedagoger förhåller sig till barns fria lek i praktiken. 
Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) lyfter fram sammanställningar av 
forskning och beprövad erfarenhet, som visar på de mest betydelsefulla förhållanden i 
miljön för barns utveckling och lärande. Förhållningssättet mellan barn och pedagog 
anses vara det mest betydelsefulla. Pedagogers medvetenhet om vilket material som 
ska finns i den pedagogiska miljön, deras kunskap och engagemang i varje enskilt barn 
och lyhördhet är avgörande i pedagogers förhållningssätt. Den vackra pedagogiska 
miljön räcker inte skriver Kennedy (2009). Det krävs vuxna med visioner och en 
nyfikenhet att vilja förstå vad det medför att vara barn i dagens pedagogiska 
verksamhet. Det behövs närvarande pedagoger som lyssnar till barnets idéer och 
tankar. Det ligger i det pedagogiska ansvaret hos oss vuxna att utforma en miljö och 
material för barnet som gör att hen kan utforska och undersöka sin närmiljö. Vuxna 
måste ha ett förhållningssätt som visar att man vill ha en demokratisk miljö på 
förskolan, där allas olikheter ses som styrkor (Kennedy, 2009) 

Vi har som utgångspunkt för studiens relevans att pedagogers förhållningssätt är A och 
O i hela den pedagogiska verksamheten. Förhållningssättet är avgörande i mötet med 
andra och i planeringen av den pedagogiska miljön. Det är viktigt att som pedagog vara 
medveten om vilket förhållningssätt man har i alla situationer till barnen i 
varsamheten. Samt uppmärksamma vilket material som faktiskt är tillgängligt för 
barnen. Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) menar att pedagogers förhållningssätt 
och kompetens bygger förskolans kvalitet. Det gäller att fånga och utmana barnets 
perspektiv. I förskolan ska barn möta pedagoger med ett förhållningssätt att se varje 
enskilt barns möjligheter samt att vilja engagera sig i samspelet med barn och 
barngrupp. 

Under våra VFU-perioder har vi ibland uppmärksammat pedagogers brist på närvaro 
och engagemang i barns fria lek. Vi har sett hur pedagoger under barns fria lek använt 
tiden som ett tillfälle där barnen sköter sig själva och pedagoger använder tiden som 
en möjlighet till privata samtal. Barn har sökt uppmärksamhet genom att vara lite extra 
”stökiga”. Vi har även uppmärksammat hur pedagogers förhållningssätt har påverkat 
barns utveckling och lärande. Vi har även observerat pedagoger som deltagit eller 
närvarat i barns fria lek samt kunnat stödja barn och stimulerat miljön på ett sätt som 
påverkat barnet positivt. Genom det har barns lekar utvecklats, fler barn har börjat 
leka och barns förtroende för sin egen förmåga har utvecklats. 

Vi utgår från Vygotskijs sociokulturella perspektiv i vår studie. Det sociokulturella 
perspektivet innebär att utveckling och lärande sker i interaktion mellan människor. 

1.1 Problemområde 

Knutsdotter Olofsson (2003) menar att ”Studier av interaktionen mellan vuxna och 
barn på förskolor visar att detta helhjärtade intresse och denna intensiva närvaro, där 
barn blir sedda, upptar en mycket liten del av dagen.” (Knutsdotter Olofsson, 2003, s. 
114). Detta kopplar vi till våra erfarenheter från våra VFU-perioder och tidigare 
erfarenheter från arbete i förskola sett brist på stöd från pedagoger. Uttryck som 
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exempelvis förekommit, ”sluta spring gå och lek istället!” Vi har ställt oss frågan om 
alla barn kan och vet hur man leker. Vi anser att möjligheter och hinder för lek ligger i 
pedagogernas händer. Då menar vi brist på introducerande av miljö (rum och material) 
och lek samt brist på närvaro och engagemang. Vad händer med de barn som inte får 
stöd att lära sig leka och i leken inte får bearbeta känslor? 

I vår studie vill vi undersöka pedagogers förhållningssätt till barns fria lek, samt hur 
materialet i verksamheten lockar till lek. 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka pedagogers förhållningssätt till barns 
fria lek i inomhusmiljön, samt undersöka materialets tillgänglighet. 

Forskningsfrågor: 

 Vilket förhållningssätt har pedagoger i deltagandet till barns fria lek i 
inomhusmiljön? 

 Hur förhåller sig pedagoger till barns fria lek i inomhusmiljön?  

 Lockar det materialet som finns i inomhusmiljön till aktivitet? Om ja, hur? 

1.3 Uppsatsens disposition 

I vår studie inleds texten med en inledning som beskriver kort vad vi kommer att lyfta 
fram i vårt arbete. Sedan benämner vi de begrepp som kommer vara centrala för vår 
studie. I studiens andra del ges motivering för den teoretiska utgångspunkt vi valt, 
förskolans styrdokument och databassökning redogörs. I vår tredje del följer en 
litteraturöversikt, där vi redogör för relevant litteratur, vetenskapliga artiklar och 
doktorsavhandlingar som vi använt i vår studie. Som fjärde del redogörs vårt 
metodkapitel, där redovisas genomförande, metodval, datainsamlingsmetod och 
urvalsmetod. Vi lyfter även vår egen erfarenhet av ämnet och vår tidigare pilotstudie 
beskrivs. Vidare tas de etiska principerna upp, analysmetod av material samt 
tillförlitlighet och giltighet. Vi presenterar där efter studiens femte del; resultat av en 
sammanställning från observationer. Därefter redogörs vår resultatanalys. Som sista 
del presenteras diskussionskapitlet som innehåller relevans för förskolläraryrket och 
förslag på fortsatt forskning. Arbetet avslutas med en slutsats. 

1.4 Begreppsdefinitioner  

Här definieras begrepp som är bärande i studien. Vi anser att en djupare förståelse av 
dessa begrepp är nödvändig för att få en rättvis bild av studien. Dessa begrepp är: 
pedagog, inomhusmiljö, förhållningssätt, fri lek och ramfaktorer. 

 Pedagog  

I vår studie har vi observerat förskollärare, barnskötare samt vikarier och har då 
valt att använda begreppet pedagog. Pedagog är ett gemensamt begrepp för alla 
professioner vi möter som ansvarar för barn i den pedagogiska miljön.  

 Inomhusmiljö 
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Miljön i förskolans lokaler: inredning, lekmaterial och valet av material på väggar 
(exempelvis alfabetet eller pedagogisk dokumentation). 

 Förhållningssätt 

Förhållningssätt: i vår studie innebär begreppet pedagogernas attityd och 
inställning i sitt handlande till barns fria lek och hur de reagerar inför 
utmaningarna de ställs inför. 

 Fri lek 

Där barn väljer vad de vill leka och vilket material de vill använda. Den fria leken; 
den ostrukturerade leken där den vuxne har tagit ett eller några steg tillbaka. Fri 
lek kan tydligt ses genom att den inte styr eller organiseras av vuxna. 

 Ramfaktorer 

Ramfaktorer innebär för oss i denna studie: tiden, rutiner, regler, pedagogisk 
dokumentation och styrda aktiviteter. Vi lyfter ramfaktorer som finns i 
verksamheten som begränsar pedagogers möten med barnet.  

 Närvaro 

För studien innebär närvaro att vara närvarande med alla sinnen, som för oss 
innebär att man är lyhörd, in lyssnande, aktiv och engagerad. 

2 Bakgrund 

I bakgrundsdelen inleder vi med att redogöra för hur databassökningen för studien 
gick till och vilka databaser som användes. Därefter beskrivs det sociokulturella 
perspektivet samt styrdokumentens relevans för studien redogörs. 

2.1 Databassökning 

Databaser vi använt oss av är: ERIC, Google Scholar, SWEPUB och DiVA Portal. De 
avhandlingar, vetenskapliga artiklar och litteratur som varit angelägna för vår studie 
har hämtats från dessa databaser. De svenska sökord som nyttjats är interaktion, 
förskola, pedagog, förskollärares förhållningssätt och fri lek. De engelska sökord som 
använts för att finna relevant litteratur är preschool teacher, playing, educator, 
interaction and play. Den litteratur som valdes ut ansåg vi vara av god kvalitet och 
relevant för vår studie. Vi har också använt oss av tidigare kurslitteratur. Vi fann 
samtidigt litteratur som var mindre relevant, för studien som därför valdes att ta bort. 

2.2 Teoretisk utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv 

I vår studie ser vi en lämplig koppling till det sociokulturella perspektivet. Vilket 
innebär att lärande sker tillsammans med andra genom sociala och kollektiva 
processer. Strandberg (2006) lyfter Vygotskijs tankar om att barn tillsammans med 
andra kan utveckla nya färdigheter som de inte utvecklar på egen hand. Vygotskij lyfter 
även artefakternas betydelse för att göra barns lärande möjligt. Säljö (2000) beskriver 
det sociokulturella perspektivet, som innebär att utveckling och lärande kan ses genom 
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att människan socialiseras genom kommunikativt samspel. Vygotskijs teoretiska 
utgångspunkt, som Jonsdottir (2007) och Strandberg (2006) skriver om, är att se 
barnet som en social aktör i utformningen av miljön som i sin tur leder till individens 
identitetsskapande. Ett sociokulturellt perspektiv som Säljö (2008) beskriver, innebär 
att vi lär oss förstå oss själva och andra i socialt samspel. Genom att synliggöra hur vi 
tänker och kommunicerar med andra samt hur vi löser konflikter som kan uppstå, visar 
hur vi samspelar. Vygotskij lyfter språket som psykologiskt redskap, han menar att vi 
kan förstå andras perspektiv genom språket. Länken mellan människan och samhället 
är språket. Pedagogers handlingar och språk kan genom ett sociokulturellt perspektiv 
vara betydelsefullt för barns utveckling och lärande (Säljö, 2008). Vygotskijs 
sociokulturella teori beskriver att i barns sociala, kognitiva och emotionella utveckling 
är den största drivkraften förenat med språklig kommunikation och sociala relationer 
(Jonsdottir, 2007; Strandberg, 2006). 

Barn lär sig i den miljö de befinner sig i (Sommer, 2005). Förskolans verksamhet är 
både utvecklande och har positiv inverkan på barn. Förskolans uppdrag, som 
pedagogen ska förhålla sig till innebär enligt Sheridan och Pramling Samuelsson 
(2009) att det bland annat handlar om att barn lär sig i interaktion och kommunikation 
i hens omgivning. Därför utifrån ett sociokulturellt perspektiv krävs det att förskolan 
strävar efter att: 

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar 
till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan 
ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i 
samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen (Skolverket, 2016a, 
s.6). 

2.3 Styrdokument 

Grunden för det pedagogiska arbetet i förskolan synliggörs i läroplanen, skollagen och 
i skolverkets allmänna råd. Förskolans verksamhet ska bedrivas utifrån dessa 
styrdokument och vi redogör relevanta delar för vår studie. 

2.3.1 Läroplanen för förskola 

Förskolans läroplan betonar att arbetslagets ansvar är att erbjuda en miljö som främjar 
barns utveckling, lärande och lek (Skolverket, 2016a). Pedagoger i verksamheten 
ansvarar för att ge alla barn möjlighet att påverka förskolans miljö.  

Skolverket (2016a) lyfter fram, att en av delarna i det pedagogiska uppdraget handlar 
om pedagogers arbete att utveckla förskolans kvalitet genom att förbättra 
förutsättningar för barns lärande och utveckling samt att de upplever förskolan som 
lustfylld. 

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för 
att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i 
förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, 
inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att 
samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få 
möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter 
(Skolverket, 2016a, s.6). 

Skolverket (2016a) skriver att förskolan ska anpassa en verksamhet så, att den 
tillgodoser alla barn. Varje enskilt barns behov och förutsättningar ska 
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tillgodoses. Där alla pedagoger ska ansvara för att varje barns ställs inför nya 
utmaningar, där barnet får lust att erövra nya kunskaper och erfarenheter 
stimuleras. Verksamheten ska erbjuda en miljö där barn får utveckla sin sociala 
kompetens (Skolverket, 2016a). 

2.3.2 Allmänna råd  

Skolverket (2016b) lyfter fram, att en förutsättning för att arbeta enligt läroplanen 
kräver goda kunskaper hos pedagoger i att kunna anpassa miljön utifrån barngruppens 
behov samt goda kunskaper om barn lärande och utveckling. Utöver pedagogers 
kunskap krävs det kunskap i hur miljön främjar lek och lärande. Det krävs att som 
pedagog veta hur du utformar en miljö med rikt material och anpassade lokaler. 

2.3.3 Skollagen 

Syftet med utbildningen inom skolväsendet menar Skollagen (2010:800) är att barn 
ges möjlighet att utveckla kunskaper och ett bra förhållningssätt till andra. Förskolan 
ska bygga på ett livslångt lärande som främjar varje barns utveckling och lärande. I 
förskolan ska respekt och grundläggande demokratiska värderingar förmedlas. 

Skollagen (2010:800) lyfter vikten av att barn i förskolan ges stöd i arbete med 
inflytande, barn ska ges möjlighet att ta initiativ till frågor. Barns inflytande ska 
anpassas efter mognad samt barns ålder. Samtidigt ska barn i förskolan mötas av en 
utbildningsmiljö som präglas av trygghet.  

Pedagoger i förskolan ansvarar för att skapa samtal med barn som utmanar och skapar 
möjlighet för utveckling och lärande (Skollagen 2010:800). I studien vill vi undersöka 
vilket förhållningssätt pedagoger har gentemot barn i samtal och om samtalen 
utmanar barnet. 

3 Litteraturöversikt 

I detta kapitel kommer vi att presentera tidigare forskning och relevant litteratur för 
studien. Kapitalet kommer att vara indelat i avsnitt utifrån delar vi anser vara 
betydelsefulla för studiens syfte och analys. Sammanfattningsvis kommer 
litteraturgenomgången lyfta betydelsen av pedagogers förhållningssätt till barns fria 
lek, samt hur pedagoger förhåller sig i deltagandet i barns fria lek. Vidare presenteras 
vikten av pedagogers professionalitet hur det är en betydande faktor i pedagogers 
förhållningssätt, samt hur de möjliggör för handlingsutrymme och utformar en 
inspirerad och trygg miljö. Studiens syfte kan visa på bidragande ramfaktorer som 
tillexemplet tiden och tillgången till förskolans material.  

3.1 Leken, beroende av pedagogers förhållningssätt 

Vygotskij anser att lärande och utveckling sker genom interaktion och att interaktion 
gynnar lärande (Fredriksson Sjöberg, 2014). Även Andersson och Svensson (2016) 
lyfter liknande tankar, att människan lär i samspel med andra.  Pedagoger bör 
ifrågasätta om man ger barn förutsättningar, låter dem få reflektera och möjligheter 
till att pröva sina upptäckter och kunskaper. Även ifrågasätta om barnet ges tiden att 
få upptäcka samt om pedagogen är närvarande i barns utforskande. Det är pedagogens 
uppgift att ge barn lekstimulans genom att organisera en inomhusmiljö som bjuder in 
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till lek och aktiviteter (Knutsdotter Olofsson, 2015). Dahlberg och Åsén (2011) menar 
att vuxnas förhållningssätt ibland kan uppfattas som de antar att miljön och barns lek 
fungerar utan deras deltagande. Författarna belyser att pedagogers förhållningssätt 
ska låta sig inspireras av barnet och deras frågor. Pedagogers medvetenhet om att vara 
medforskande med barnet handlar om att vuxna utmanar barn i deras tankar och 
funderingar, stävar efter att skapa diskussioner med barnet för att kunna skapa ett 
lärande. Vidare skriver Dahlberg och Åsén (2011) vikten av att pedagoger tar tillvara 
på barns nyfikenhet och förundran inför tillvaron i förskolan men också att pedagogen 
själv återtar sin egen nyfikenhet som vuxen och har engagemanget att vilja vara 
medforskande tillsammans med barnet. 
  
Leken är beroende av pedagogers stimulans, attityder och material (Pramling 
Samuelsson & Sheridan, 2013). Pedagogers förhållningssätt ska möjliggöra en miljö 
som gör att alla barn kan vara med och leka. Pedagogers roll i lek är att delta som ett 
stöd i barns lek, utveckla barnets lek och läroprocesser genom att pedagogen själv 
deltar aktivt. Knutsdotter Olofsson (2003) skriver att barn behöver stöd i hur man 
leker. 
  
Westlund (2011) skriver att vissa barn som är alltför beroende av pedagoger och ofta 
ber pedagoger att vara med i deras lek, där krävs det att pedagogen uppmuntra barnet 
till delta i lek med kompisar. Pramling Samuelsson och Sheridan (2013) skriver att 
barn behöver pedagogers aktiva stöd både för att komma in i en lek och för att kunna 
leka tillsammans med andra barn. De barn som är s.k. lekkompetenta behöver på ett 
vis också ha ett aktivt stöd från pedagogers sida, för att barnet ska ständigt kunna 
utmanas och utvecklas (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2013).  
  
Pedagogens professionalitet syftar på att läraren har en pedagogisk medvetenhet, har 
goda teoretiska och erfarenhetsmässiga kompetenser, för att kunna utveckla en miljö i 
förskolans verksamhet (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2013). Verksamheten ska 
kunna ge optimala förutsättningar för att varje enskilt barn ska kunna utvecklas 
individuellt och i grupp. I en pedagogs professionalitet synliggörs den pedagogiska 
kompetensen, att man har stor erfarenhet och teoretiska kunskaper om barns 
utveckling och lärande. Vidare skriver Pramling Samuelsson och Sheridan (2013) om 
vikten av en medvetenhet om pedagogens egna värderingar och attityder samt en 
medvetenhet att känna empati för andra och glädjas i arbetet med barn. 
  
Pedagogers förhållningssätt i lek med barn har en avgörande betydelse om pedagoger 
själva har en lekfull inställning samt viljan att vara kreativa och öppen i sitt sätt att leka 
med barngruppen (Lillemyr, 2013). Förhållningssättet hänger ihop med motivation för 
arbetet och engagemanget för barngruppen. Arnér (2006) skriver att pedagoger bör 
reflektera över varför man säger nej till barns idéer och tankar. I förhållningsättet till 
barns lek handlar det inte endast om att pedagogen ska aktivt delta i alla situationer, 
utan komma igång att leken är barnets (Lillemyr, 2013).  Lillemyr (2013) menar att 
pedagogers förhållningssätt i att delta i barns lek kan ha särskilda skäl, att de 
exempelvis vill att barnet ska lära sig något. Det kan handla om att lära barn rollekar, 
hjälpa barnet att bli accepterat som deltagande i en pågående lek eller att bidra till att 
utveckla en pågående lek (Lillemyr, 2013).  



 7 

3.1.1 Pedagogens deltagande 

Utöver tiden pedagoger är med barngruppen finns det andra arbetsuppgifter som 
måste göras. Pedagoger kan uppleva att de inte gör något vettigt om de sitter i dockvrån 
med några barn när det leker (Knutsdotter Olofsson, 2003). Arbetsuppgifter utöver 
tiden med barngruppen upplever pedagoger ibland som ett stressmoment, så som 
planering inför utvecklingssamtal eller passa tiden för tvärgruppen. Knutdotter 
Olofsson (2003) menar att pedagoger ska utnyttja den tiden man får med barnet, 
värdesätta den tiden samt uppleva tiden som lustfylld, exempelvis när pedagogen blir 
inbjuden av barnet i deras lek. Samtidigt skriver Knutsdotter Olofsson(2003) att när 
pedagogen får möjligheten att sitta ned och delta i barns lek ska pedagogen se det som 
ett lärande och försöka skapa en lustfylld upplevelse tillsammans med dem. 
 
Att delta i ett barns lek ska upplevas som lustfyllt och att pedagogen är positivt inställd 
till barnets idéer och tankar (Steed, 2014). En medvetenhet om sitt förhållningssätt 
krävs hos en pedagog, för att kunna försöka skapa dialoger med barnet som får igång 
barnets tänkande (Dalgren, 2014). Pedagogens deltagande i lek kan ibland uppfattas 
som störande, för att barnet kan komma av sig eller att pedagogen kliver in i leken och 
bestämmer (Westlund, 2011). Westlund (2011) benämner dock vikten av pedagogers 
aktiva deltagande i barns fria lek. Pedagoger bör uppmuntra barnet till att själv 
bestämma vilka aktiviteter som ska ske och ha en positiv inställningen till att se barnets 
idéer som betydelsefulla. Tanken är, som Westlund (2011) beskriver att barnet ska ha 
tron på sig själva. Deltagande av vuxna i leken kan vara som stöd för barnet, samtidigt 
som barnet uppmuntras av pedagogen till att bestämma i leken och vad de vill få ut för 
lärande i leken. 
  
Westlund (2011) skriver att forskning visar att pedagoger som deltar i barns lek främjar 
en positiv relation mellan barn och vuxen. Deltagandet av en vuxen i leken berikar 
barns lärande och förbättrar utvecklingen av den verbala, kreativa, kognitiva och barns 
egna sociala färdigheter. Vidare skriver Westlund (2011) att beroende på hur 
deltagandet utförs av pedagoger har påverkan om det blir positivt eller negativt. 
Konsten beskrivs som att man som pedagog ska ha en medvetenhet om deltagande i 
barns lek. En överdriven deltagande pedagog kan ses som störande för barnet och kan 
minska deras intresse i leken (Tsai, 2015). Westlund (2011) poängterar att vägledning 
av en pedagog ibland kan bedröva barnet att själv få möjlighet att lära sig själv. Ett 
effektiv deltagande från pedagogers sida kan vara att pedagogen går in i leken och styr 
upp en aktivitet. Där pedagogen måste vara tillräckligt känslig för att situationen i 
leken inte ska förstöras eller att barnet tappar intresset. 

Engdahl och Ärlemalm Hagsér (2015) skriver om en medvetenhet hos pedagoger, att 
man ibland inte lämnar barnet ensamt utan har en medvetenhet att de kan styra på 
flera olika sätt såsom exempelvis indirekt genom att ordna leken i tid, miljö, rum och 
material. Knutsdotter Olofsson (2003) belyser pedagogers ansvar i att stimulera barnet 
med förslag, material och idéer för att kunna skapa en lustfylld lärmiljö. Vidare behövs 
goda relationer mellan alla berörda inom förskolans verksamhet för att kunna 
möjliggöra en lärande miljö (Steed, 2014). Steed (2014) menar att pedagoger bör 
fokusera på att bygga relationer med barnet och ge barnet förutsättningar att få 
utmanas och utvecklas. Fredriksson Sjöberg (2014) skriver att i relationen med barnet 
kan dialoger skapas och därmed kan pedagogen försöka sträva efter att följa och förstå 
barnet. Samtidigt lyfter Fredriksson Sjöberg (2014) att pedagoger bör stäva efter att 
skapa tillfällen för samtal med barnet.  
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För att delta i barnets lek måste pedagogen kolla på varje enskild situation och fråga 
sig hur ofta man går in i barnets lek, när man ska delta och hur man deltar (Westlund, 
2011). Det ligger i ansvaret hos pedagogen att medvetet kunna avgöra om man stör 
barnet eller inte. Knutsdotter Olofsson (2003) lyfter avgörandet om pedagogen ska 
delta eller inte, att ha en översikt och studera vad barnet har för syfte med leken och 
vad de leker. Att pedagoger inte avbryter leken innan man vet syftet. Veraksa, Shiyan, 
Shiyan, Pramling och Pramling-Samuelsson (2015) skriver pedagogers deltagande, att 
stötta barnet till att utveckla ett kreativt tänkande. För att sätta igång barnets tänkande 
bör pedagogen uppmuntra barnet till att utforska problemet, lyfta frågor och 
funderingar som hen har kring problemet samt ha tron på att barnet själv kan lösa det. 
Veraksa m.fl. (2015) skriver vikten av att pedagoger ibland intar ett mer avvaktande 
förhållningssätt i barns problemlösning, för att barnet ska uppleva att pedagogen tror 
att barnet kan klara det själv, samt att barnet själv får diskutera sina egna tankebanor 
kring problemet utan att pedagogen kliver in med förslag på lösning. Konsten skriver 
författarna är att avgöra när det passar att delta i barns lek och problem. 

3.1.2 Pedagogers professionalitet 

Begreppet professionalitet beskrivs som att pedagogen har kunskap och behandlar 
praktiska åtgärder på ett kompetent sätt i förskolan (Veraksa m.fl., 2015). Pedagogers 
bemötande och förståelse för barns lek kan bero på pedagogernas utbildningsnivå och 
erfarenhet (Steed, 2014). Steed (2014) skriver om att ett pedagogiskt tänk i 
verksamheten och en medvetenhet, är större hos en pedagog med erfarenhet än en 
person som inte har någon utbildning inom yrkeskategorin. Pedagogers 
professionalism utvecklas genom praktiska erfarenheter inom yrket (Kuisma & 
Sandberg, 2008). Författarna menar att pedagoger bör vara öppna för nya idéer och 
ständigt arbeta med utvärdering och uppföljning, för att kunna leda verksamheten till 
utveckling (Kuisma & Sandberg, 2008). En pedagog som agerar professionellt arbetar 
utifrån intentioner från läroplanen (Kuisma & Sandberg, 2008). En pedagog som är 
professionell vet vad hen står för och vilka värderingar hen har. Kuisma och Sandberg 
(2008) skriver om vikten av pedagogers närvaro och möta varje barns behov med 
samma respekt som behoven hos en hel barngrupp. I en pedagogs professionella 
yrkesroll krävs ett bemötande mot alla i barngruppen på ett likvärdigt sätt samt 
värdesätta alla barns kunskaper och kompetenser. 
  
En pedagog med rika kunskaper, ökar potentiella möjligheter för barns livslånga 
lärande (Kuisma & Sandberg, 2008). Författarna skriver att pedagoger med högre 
utbildning inom förskolan och en bredare pedagogisk kunskapsbas, ökar 
möjligheterna för barns utveckling och lärande. De menar även att personal med lägre 
utbildning kan bidra till lika mycket lärande, om engagemanget och kunskapen finns 
(Kuisma & Sandberg, 2008). Förskollärare och barnskötare behövs inom förskolan, 
där förskollärare behövs för att öka professionalismen i förskolan samt det 
pedagogiska ansvaret. En barnskötares professionalism bygger på erfarenhet och 
reflektioner medan en förskollärare bygger på kunskap inom den pedagogiska 
verksamheten. En barnskötares professionalism kan vara lika rik som en förskollärare 
(Kuisma & Sandberg, 2008). Alla som arbetar inom förskolan bör sträva efter samma 
mål, vilket innebär ett bra samarbete mellan alla pedagoger. Även betydelsefullt är att 
alla i arbetslaget har en gemensam syn på kunskap och att kunna ta tillvara på varje 
pedagogs kunskaper. Det krävs en rik kunskap om utveckling och lärande hos alla 
pedagoger (Kuisma & Sandberg, 2008).  
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Fredriksson Sjöberg (2014) skriver att dialoger ses som betydelsefullt för samtal, där 
det i dialoger finns möjlighet att bygga relationer till barnet. Lärandet sker i dialogisk 
interaktion. Pedagogers professionalitet innebär att ha en medvetenhet om att alla 
barn ska få sin röst hörd, där de får möjlighet att uttrycka sina åsikter och som i sin tur 
kan utveckla så att barnet skapar grundläggande egenskaper för ett framtida 
deltagande i det demokratiska samhälle vi lever i (Fredriksson Sjöberg, 2014). 
Fredriksson Sjöberg (2014) skriver att interaktion sker i dialoger mellan barn och 
vuxen, pedagoger bör i dialogen vara stödjande och hjälpande. I dialogen krävs en 
medvetenhet att se vad barnet vill ge uttryck för. I pedagogers professionalitet krävs 
det att man ser barnet och försöker förstå barns görande. Emilson och Pramling 
Samuelsson (2012) menar på att om verksamheten ska kunna utveckla en hög kvalité, 
krävs professionella pedagoger som är lyhörda för barnets värld på samma sätt som de 
vuxna måste inspirera barn till att upptäcka sin omvärld. Båda synsätten är 
nödvändiga. 
  
I den svenska förskolan ska verksamheten drivas på ett professionellt sätt med höga 
krav på att pedagoger följer barnet och förbättrar verksamheten på ett sätt som leder 
till att kvalitén i förskolan ökar (Emilson & Pramling Samuelsson, 2012). Barn i 
förskolan ska utveckla olika typer av förmågor och kunnande. Veraksa m.fl. (2015) 
skriver att lyhördhet hos pedagoger är att kunna se möjligheter till barns utveckling 
samt att pedagogen är genuint intresserad av att stödja barnet i den fria leken. 
Uppgifter för pedagoger i förskolan är att hjälpa barnet hantera nya utmaningar och 
problem (Veraksa m.fl., 2015). Pedagoger bör uppmuntra barnet till att hitta egna 
lösningar, men pedagoger bör vara med och stötta när det kan uppstå en osäkerhet hos 
barnet, exempelvis när hen är rädd för att göra misstag. 

3.1.3 Handlingsutrymme 

Westlund (2011) skriver om handlingsutrymme i verksamheten. Barnet får i 
handlingsutrymme möjlighet att ta del av och själva välja vilket material de vill 
använda, av det som finns framme i inomhusmiljön. Barns egeninitierade lek 
förekommer vid flertal tillfällen under vardagen i förskolan. Handlingsutrymme 
bygger på att barn har inflytande i förskoleverksamheten. Leken är det som erbjuder 
störst möjlighet för barns inflytande (Westlund, 2011). Under lekens gång är pedagoger 
inte direkt närvarande i barnets lek utan befinner sig i barnets närhet, för att skapa 
handlingsutrymme. När barns spontana aktiviteter sker är pedagogers reserverade 
förhållningssätt ett sätt att möjliggöra barns inflytande, genom att pedagoger skapar 
handlingsutrymme för barnet. Utrymmet som ges av pedagogerna innebär ett 
förtroende för barnet, genom att barnet får möjligheterna att bestämma över vad de 
vill leka med samt vetskap att de inte alltid behöver fråga de vuxna om vad som är 
tillåtet. 
 
Veraksa m.fl. (2015) menar att pedagoger delvis ska stödja barnet om det uppstår 
problem eller funderingar men att pedagogen ska ge barnet möjligheter att få lösa 
problemet själv. Pedagogen ska uppmuntra barnet till att först försöka lösa problemet 
själv, än att pedagogen direkt kliver in och löser problemet åt barnet. Att stödja barnet 
men samtidigt uppmuntra att barnet klarar det själv, men att barnet vet att den vuxne 
finns nära till hands om så behövs.  
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3.2 Inomhusmiljön 

Begreppet pedagogisk miljö förklarar Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) och 
Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) som den fysiska utformningen av miljön, 
samspel mellan barn samt mellan barn och vuxna, förskolans rådande klimat och 
materialet. Flera forskare, Malaguzzi, Fröbel, Steiner och Motessori är överens om att 
miljöerna i förskolan har avgörande och stor betydelse för barns utveckling och lärande 
(Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). Skillnaden mellan deras tankar är hur de ser på 
vad som ska finnas i en förskolemiljö samt hur denna miljö bör organiseras. Även 
Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) skriver om miljöns betydelse för barns 
utveckling och lärande. De menar att den pedagogiska miljön sänder ut till barnet vad 
som förväntas att ske. I förskolan menar Markström (2007) att det nästan alltid finns 
ett rum där de flesta vuxna och barn befinner sig, detta rum kallas för förskolans hjärta. 
Det är ofta rummet man behöver passera för att komma till andra rum på förskolan, 
det rum de flesta av de yngre barnen är för att få extra tillsyn, även det rum barn går 
till om de vill tala med en vuxen.  

Dahlberg och Åsén (2011) menar att pedagogerna ansvarar för att skapa 
förutsättningar och arrangera miljöer där kunskap och lärande ses som en process. Det 
krävs även miljöer som stödjer barnets och pedagogens utforskande, delaktighet och 
lärande. Sandberg och Vuorinen (2008) skriver om vikten att skapa en miljö som 
inbjuder barnet till att leka och en miljö som belyser barns aktuella intressen. Det krävs 
att man tillsammans med arbetslaget skapar denna inbjudande miljö. Även 
Fredriksson Sjöberg (2014) belyser vikten av att skapa en inomhusmiljö som passar 
för den barngrupp som är just nu.  

3.2.1 Trygghet 

Pedagogernas ansvar är menar Knutsdotter Olofsson (2003) att skapa en trygg miljö 
som leken kräver. Författaren menar även att pedagoger som aktivt deltar i barns fria 
lek kan på så sätt vara förebilder för barn, genom att ingiva trygghet med sin närvaro 
och visa hur man leker. Palla (2011) kopplar fungerande situationer i förskolan till 
barns välmående och trygghet. Trygghet som kopplas till behovet av att veta vad som 
ska hända och ske. Trygghet visas på så vis att kroppen ger signaler om lugn och 
harmoni. 

Otrygga barn känns ofta igen genom att de ofta springer runt, är lättstörda, har svårt 
att koncentrera sig och avbryter andras lek (Knutsdotter Olofsson, 2003). Både 
oförmåga och oro kan vara orsaker till att barn inte leker. Otrygghet menar Palla (2011) 
kan handla om att barnet blir oroligt när den inte vet vad som ska ske, barnet skapar 
otrygghet. Knutsdotter Olofsson (2003) lyfter att det krävs att barn har lekverktyg och 
kunskap om hur man leker. Pedagoger som aktivt deltar i barns lek kan enligt 
Knutsdotter Olofsson (2003) vara förebilder för barn, genom att visa hur man leker 
och ingiva trygghet med sin närvaro. Knutsdotter Olofsson (2003) menar även att 
pedagogers deltagande i barns lek uppskattas av barnet. 

3.3 Begränsande ramfaktorer 

3.3.1 Tiden 

En bidragande faktor till att barns fria lek avbryts lyfter Nordin Hultman (2004) kan 
vara förskolans rutiner och bestämda aktiviteter. Rutiner i förskolans verksamhet 
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skapar i många fall trygghet hos barn, men samtidigt kan rutinerna skapa 
begränsningar för barns inflytande i den fria leken. Förskolan har rutiner som gör att 
det finns inte mycket spelrum för barns fria lek (Nordin Hultman, 2004). Förskolan 
drivs av aktiviteter och rutiner som följer varandra, i en viss ordning med många 
övergångar. Nordin Hultman (2004) menar att det är verksamhetens planerade 
tidsprogram som bestämmer vilken tillgång samt i vilken utsträckning barnet har att 
bestämma när och hur mycket de kan tillgå material och aktivitetsmöjlighet i 
förskolan. 

Även förskolans pedagogiska dokumentation av barn utveckling och lärande kan ses 
som tidskrävande. Emilson och Pramling Samuelsson (2012) menar att den 
pedagogiska dokumentationen ofta ses som något som tar mycket tid, även att mycket 
material samlas in som i sin tur inte används vid reflektion, analys och för 
vidareutveckling för verksamheten. Men samtidigt finns det mycket positiv 
övervägande i den pedagogiska dokumentationen, så som underlag för utvärdering och 
utveckling. Fördelarna lyfter Emilson och Pramling Samuelsson (2012) väger upp 
nackdelarna, att möjliggöra för utveckling av verksamheten. 

3.3.2 Materialets tillgänglighet 

Strandberg (2006) lyfter att förskolor idag ofta har rikt material och rika resurser för 
barnet. Men vilken tillgång har egentligen barnet till materialet? Det viktiga är inte 
vilket material som finns i respektive rum utan vilken tillgång barnet har till materialet 
i rummet (Strandberg, 2006). Linder (2016) lyfter att pedagoger kan stoppa barns 
utveckling genom att hålla hårt på materialets plats, stoppa barn som vill flytta 
material mellan rum och platser. Det är viktigt att ifråga sätta sig själv som pedagog, 
vad är ett ateljématerial och när slutar det att vara ett ateljématerial? 

Nordin Hultman (2004) menar att material som ofta finns i hjärtat av avdelning brukar 
vara fritt fram för barnet att använda. Samtidigt som material i sidorum såsom ateljén 
står otillgängligt för barn själva att komma åt, det krävs att barnet behöver fråga efter 
materialet. Nordin Hultman (2004) ser även en skillnad på rumsrent material och det 
”smutsiga” materialet. Det rumsrena materialet är ofta det som är tillgängligt för 
barnet att nå själv och plocka fram själv. Det så kallade ”smutsiga” materialet är 
otillgängligt för barnet. ”Smutsigt material” kan vara färger, glitter och lim. 

Strandberg (2006) menar att om barnet ser materialet varje dag kan de kanske vara så 
att det inte lockar till användning av det. Strandberg (2006) skriver att det är viktigt 
att se över materialet, studera om materialet utmanar barnet. Material som inte 
utmanar barnet kan istället lockar barnet till att springa runt. Pramling Samuelsson 
och Sheridan (2006) beskriver vikten av att materialet ska vara flexibelt, varierat och 
fantasifullt. 
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4 Metod 

Som metod har vi valt en kvalitativ ansats om pedagogers förhållningssätt att stödja 
barns fria lek i inomhusmiljön. Metoddelen kommer att vara uppdelad i mindre 
avsnitt, som kommer innehålla metodval, urvalsmetod, datainsamlingsmetod för vår 
studie, förförståelse, pilotstudie , forskningsetik, analysmetod och tillförlitlighet. 

4.1 Metodval  

Vi har genomfört kvalitativa observationer på tre olika förskolor, där vi valt att 
observera pedagoger som arbetar i barngrupper I en kvalitativ undersökning är det 
deltagarnas perspektiv som synliggörs. Vi undersöker och tolkar hur pedagogerna 
förhåller sig till att stödja barnet i den fria leken. Bryman (2011) skriver att en kvalitativ 
studie utspelas i deltagarnas naturliga miljö och i detta fall på deras arbete i förskolan.  

Orsaken till varför vi valt att arbeta med en kvalitativ studie, beror på att vi vill försöker 
visa och sedan beskriva den variation forskarna upptäcker under observationer. Vi såg 
variation i pedagogers förhållningssätt och miljön i de olika förskolornas verksamhet. 
En kvalitativ studie vill även försöka skapa en förståelse för beteenden, värderingar och 
åsikter (Bryman, 2011). Av datainsamlingens material har vi tolkat och valt ut det vi 
anser vara relevant för studien.   

4.2 Urvalsmetod 

När vi började att göra urval av litteratur så fann vi en mening från Åberg och Lenz 
Taguchi (2005), som stämde överens med vad vi vill få ut av studien. Vi valde därför 
att inleda vårt examensarbete med ett citat.  

I valet av förskolor utgick vi från Brymans (2011) bekvämlighetsurval, det betyder att 
forskarna gör val i sin studie utifrån närhet och kontakter. Vi valde därför att kontakta 
tre förskolor i vår närhet. Denna bekvämlighet gjordes på grund av tidsbrist i studien. 
Förskolorna som tillfrågades att delta i undersökningen, trodde vi kunde tänka sig att 
delta. Vi valde tre förskolor där barngrupperna hade samma ålder, tre till fem år. Valet 
av samma ålder på barngrupperna gjordes för att få större tillförlitlighet på resultatet.  

Kontakt med förskolor och avdelningar skedde genom mail- och telefonkontakt. I 
mailen framgick en förfrågan om deltagande i studien samt kort om studiens syfte. Vi 
kontaktade även förskolechefer på förskolorna. I mailet bifogade vi vårt missivbrev (se 
Bilaga 1), missivbrevet informerade mer ingående om vad deras medverkan innebar. 
Sammanlagt utfördes nio observationer på tre olika förskolor i olika kommuner. 
Informanternas anonymitet har vi tagit hänsyn till genom att benämna pedagogerna i 
vår spaltdokumentation, P1 till P10. Det framgick i mailet att informanterna inte 
behövde avsätta någon tid för våra besök, vi bokade besöken utifrån avdelningens 
inomhusvistelse. Vi informerade om studiens syfte i förväg som gör att pedagogerna 
kan handla lite mer medvetet under våra observationer. 

4.3 Datainsamlingsmetod 

Till vårt arbete använde vi observationer för att få fram ett resultat om det 
problemområde vi valt. ”Att använda någon form av observation brukar vara 
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lämpligast när man vill ta reda på vad människor faktiskt gör, inte bara vad de säger 
att de gör.” (Stukát, 2011, s.55). Vi valde observationer för att få ett så neutralt resultat 
som möjligt, genom att observera pedagoger i fria aktiviteter i förskolans vardag. 
Under observationerna använde vi oss båda av spaltdokumentationen, vilket innebär i 
den mening att vi observerar utifrån en mall men tre rubriker, vad vi ser, vad som sas 
och egna reflektioner (se Bilaga 2). Stukát (2011) menar att i observationer förs ett 
löpande protokoll som innebär att man observerar vad man ser med egna ord. Vi hade 
valt att studera pedagogers förhållningssätt till barns fria lek i inomhusmiljön, samt 
pedagogers användning av inomhusmiljöns struktur och artefakter. Det är lättare att 
synliggöra situationer i observationer om man vet vad man letar efter (Stukát, 2011). 
Stukát (2011) lyfter fram en fördel med observationer jämfört med andra 
datainsamlingsmetoder, fördelen innebär att man i observationer får kunskap som 
hämtas direkt ur sitt sammanhang. Observationsresultat är ofta väldigt lätta att förstå 
skriver Stukát (2011), som i sin tur leder till ett bra underlag att använda sig av i sitt 
resonemang och i sin tolkning. 

4.4 Förförståelse 

Det vi uppmärksammat i vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i 
förskollärarprogrammet och i vår tidigare yrkesroll, har bidragit till valet av 
forskningsämne. Utifrån det vi sett i vår tidigare pilotstudie, valde vi att göra en 
forskning om pedagogers förhållningssätt till barns fria lek i inomhusmiljön. 
Pilotstudien gjorde oss nyfikna på ämnet och därför valde vi fördjupa våra kunskaper 
om pedagogers förhållningssätt i den fria leken.  

4.5 Pilotstudie 

Pilotstudien handlade om att möta barns motstånd och protester på en förskola. Fokus 
i pilotstudien var att ta reda på hur förskollärare bemöter barn som gör motstånd och 
protester, samt hur förskollärares förhållningssätt påverkar barns protester. Resultat 
visade vikten av att förskollärares har ett medvetet förhållningssätt i samspel med barn 
på förskolan. I vårt resultat kunde vi se att där förskollärare var närvarande och 
engagerade sig i barns fria lek, förekom det färre konflikter i barngruppen, än där 
förskollärare inte närvarade. Det har fångat vårt intresse inför denna studie om hur 
pedagoger kan påverka barn genom sitt förhållningssätt och engagemang i barns fria 
lek. Under pilotstudien gjordes intervjuer som resulterade i en medvetenhet hos 
förskollärare, vikten av deras förhållningssätt i den dagliga verksamheten. Vi valde 
därför i denna studie att använda oss av observationer, för att undersöka hur 
pedagogers interaktion med barnet används i praktiken. Tillskillnad från pilotstudien 
har denna studie fokus på pedagogers påverkan på barns fria lek. Genom valet av 
deltagande i lek, artefakter, utformning av miljön och förhållningssätt. I pilotstudien 
såg vi en medvetenhet hos de pedagoger som intervjuades, om vikten av interaktion 
och stöd i barns fria lek. Samtidigt som pedagogerna lyfte de begränsande ramfaktorer 
så som tiden, stora barngrupper och viss kunskapsbrist, som på så sätt ledde till brist i 
verksamheten. 

4.6 Etiska överväganden 

I vår studie tar vi hänsyn till de etiska principerna, informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som finns beskrivna i 
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Bryman (2011) och Vetenskapsrådet (2011). I vårt missivbrev har vi informerat de som 
ska delta i vår undersökning om de etiska principerna. 

 Informationskravet 

I missivbrevet informerade vi pedagogerna om studiens syfte, tillvägagångssätt och 
information om de ansvariga i kursen samt studenternas namn. Missivbreven skickades ut 
första veckan under studien till pedagoger och förskolechefer på de berörda förskolorna.  

 Samtyckeskravet 

Vi har tagit hänsyn till samtyckeskravet genom att informera pedagogerna att 
deltagandet är frivilligt och att de själva bestämmer över sin medverkan. De kan när 
som helst välja att avbryta sitt deltagande i studien. Under observationerna har vi 
anpassat våra besök efter förskolans verksamhet och rutiner genom en dialog med 
personalen. 

 Konfidentialitetskravet 

Deltagarna har informerats om studiens anonymitet genom missivbrevet. Det innebär 
att pedagogernas deltagande inte kommer kunna spåras, då vi inte använder några 
namn eller vilken förskola som deltagit i studien. I anteckningarna från 
observationerna kommer inte några namn att nämnas. 

 Nyttjandekravet 

Pedagoger som deltagit i studien har informerats om att det insamlade materialet 
endast kommer att användas i forskningsändamål för studien. De uppgifter som 
samlats in kommer inte att användas i något annat syfte än i utbildningssyfte. 

4.7 Analysmetod och analysprocess 

Efter utförda observationer renskrev vi våra spaltdokumentationer. Varje pedagog har 
i spaltdokumentationen tilldelats fiktiva namn, där de kallas P1-P10. Detta gjorde vi 
för att kunna se pedagogers olika förhållningssätt och för att kunna synliggöra om 
någon pedagog använde någon specifik metod vid upprepade tillfällen. Förskolorna 
gavs fiktiva namn Solen, Stjärnan och Månen, för att tydligt kunna synliggöra likheter 
eller skillnader mellan de som arbetar på respektive förskola.  

Genom att båda förde anteckningar i observationerna fick vi ett fylligt material med 
flera rika situationer på pedagogers förhållningssätt i barns fira lek. Efter utförda 
observationer renskrevs anteckningarna och teman skapades utifrån likheter och 
skillnader i studiens resultat. Bryman (2011) beskriver kvalitativ dataanalys, vilket 
innebär att forskaren söker efter kategorier och begrepp för att kunna uppfatta 
skillnader och likheter. Även Rennstam och Wästerfors (2015) menar att ett 
grundläggande arbetssätt i en kvalitativ analys är att kunna sortera och reducera. Det 
sker för att skapa ordning av det data som samlats in genom att sortera.  

Rennstam och Wästerfors (2015) lyfter att i en uppsats kan inte allt insamlat material 
visas upp. Materialet beskars och vi gjorde medvetna val utifrån studiens syfte, 
forskningsfrågor, teorin för studien samt tidigare forskning som presenteras i studien. 
Teman som skapades kom att bli studiens analysdelar. Valda teman som diskuterades 
fram var, pedagogers förhållningssätt där vi ser vikten av närvaro, handlingsutrymme 
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och vikten av att ta tillvara på samtalen med barnen. Ett annat tema är pedagogernas 
bemötande av barns initiativ. Ett tredje tema vi fått fram från resultatet är materialets 
tillgänglighet. Och som sista tema i analysen belyses begränsande ramfaktorer som 
förekommer i arbete med barns fria lek. Diskussionen som fördes mellan oss 
skribenter skapade teman som för oss var de viktiga och betydelsefulla för studiens 
syfte, utifrån materialet som samlats in. Kategorierna valdes även utifrån vad vi sett 
under observationerna, händelser som var återkommande eller mer specifika 
händelser.  

Vi var noga med att vara neutrala i observationerna samt lägga personliga åsikter och 
normer åt sidan. Det hjälpte att vi båda deltog vid alla observationstillfällen, vi kunde 
se situationerna utifrån bådas perspektiv och få en mer neutral tolkning. 

4.8 Tillförlitlighet och trovärdighet 

En undersöknings kvalitet kännetecknas av två viktiga begrepp tillförlitlighet 
(reliabilitet) och trovärdighet (validitet). Studien utfördes på tre olika förskolor i olika 
kommuner. Valet att observera olika förskolor i olika kommuner ökar studiens 
trovärdighet, då det ger en översikt hur fler kommuner arbetar med interaktion i barns 
fria lek.  

I våra observationer använde vi oss av spaltdokumentation, där det tydligt framgår på 
vilket sätt vi utfört och studerat observationer. Vi har utförligt beskrivit de situationer 
vi observerat. Det medför att studiens tillförlitlighet förstärks genom 
spaltdokumentationens tydlighet. 

På grund av tidsrymden för vår studie kan trovärdigheten minska på grund av att de 
som observeras är medvetna om att de observeras och då uppföra sig annorlunda. 
Stukát (2011) lyfter att observationer kan vara tidskrävande och det kan behövas en 
tillvänjningsperiod för att de som observeras ska känna sig mer bekväma och mindre 
medvetna.  

Deltagarna fick själva avgöra om de vill delta eller inte i studien. Deltagarna fick även 
välja när observationstillfällena skulle ske, detta för att deltagarna skulle få möjlighet 
att känna sig bekväma i situationen. En viktig fråga om studiens tillförlitlighet menar 
Bryman (2011)  är om resultatet i studien skulle bli detsamma om studien utfördes vid 
ett senare tillfälle och om andra personer skulle delta. Troligen hade resultatet blivit 
annorlunda om observationerna utförts vid andra tidpunkter och om andra pedagoger 
deltagit.  

Tillförlitligheten ökar då båda deltagit i observationerna och i renskrivningen från våra 
observationer. Bryman (2011) menar att trovärdighet handla om forskarens 
uppfattning och tolkning av det insamlande materialet. 

5 Resultat 

Resultatet kommer att presentera observationer av pedagogers förhållningssätt till 
barns fria lek i inomhusmiljön samt materialets tillgänglighet. Resultatet baseras på 
observationer från tre förskolor i olika kommuner. Vi har valt att redovisa vårt resultat 
genom text och specifika händelser för att ge läsaren en större helhetsbild av vårt 
arbete. Resultatet är uppdelat i fyra olika avsnitt och har valts ut genom att vi som 
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observatörer uppmärksammat och plockar ut relevanta delar för studiens syfte och 
forskningsfrågor. I det första avsnittet presenteras tillgången till materialet i förskolans 
inomhusmiljö, pedagogers val av förskolans material. Andra avsnittet redogör för 
pedagogers närvaro i rummet, aktivt eller distanserat förhållningsätt. I tredje avsnittet 
lyfts pedagogers förhållningssätt i barns fria lek, vilka olika strategier som pedagogerna 
använde sig av. Sista avsnittet handlar om samtal mellan pedagog och barn, vilket 
förhållningssätt pedagogen har gentemot barn i samtalet.  

5.1 Tillgång till material i inomhusmiljön  

Materialets tillgänglighet på förskolorna Solen och Stjärnan var att de hade öppna 
hyllor med synligt material. Hyllorna var höga, där färger, klister och glitter stod på de 
översta hyllorna. I rummen med böcker stod en del böcker uppställda på hyllor högt 
upp och andra stod i barns höjd. Materialet på Månen var i lägre höjd och barnen 
kunde själva hämta färg, klister och böcker om de ville. Alla förskolor hade stängda 
skåp med pärmar och papper för pedagogerna.  

Två av tre förskolor hade alla rummens dörrar öppna och barnen rörde sig fritt mellan 
rummen under alla besöken på förskolorna. En förskola hade dörrarna stängda mellan 
de olika rummen under samtliga besök och barnen frågade ofta pedagogerna om de 
fick gå in i ett annat rum. På de två förskolorna med rummen öppna var en av 
förskolorna öppna för barnens initiativ, att barnen själva kunde flytta runt materialet 
mellan de olika rummen. Till skillnad från den andra förskolan, där barnen inte fick 
flytta runt materialet mellan rummen. 

Något vi även uppmärksammade var att Månens material på väggar satt lågt, alfabetet 
befann sig på väggen bredvid ett bord där barnen målade och det användes vid flera 
tillfällen under besöken på förskolan. Till skillnad från Stjärnan och Solen där alfabetet 
befann sig i takhöjd. Under våra besök på Stjärnan och Solen kunde vi inte se något 
barn använda sig av alfabetet på väggarna. 

I hallen på Stjärnans förskola fanns en tavellist med pågående projekt i 
vårdnadshavares höjd, för barnen var tavellistens undersida det synliga. Barnen kunde 
inte se dokumentationen. Gemensamt för solen och månen var att pågående projekt 
befann sig lägre och barnen kunde se det. 

5.2 Pedagogers närvaro i rummen 

På två av tre förskolor kunde vi se ett mönster i var pedagogerna placerade sig i 
lokalerna. Markström (2007) lyfter att på nästan alla förskolor finns det ett rum där de 
flesta vuxna och barn befinner sig och det rummet kallas för förskolans hjärta. Det är 
rummet man behöver passera för att komma till de andra rummen på förskolan. 
Barnen går till detta rum om de vill tala med en pedagog (Markström, 2007). På dessa 
två förskolor var samtliga pedagoger placerade i hjärtat samtidigt som flera barn också 
var i detta rum men även utspridda i andra rum på avdelningen. Vid samtliga besök på 
två av förskolorna sågs ingen av pedagogerna uppmärksamma vad som skedde i de 
övriga utrymmena på förskolan.  

Under alla tre besök på en av förskolorna befann sig pedagogerna i samma rum och på 
samma plats under större delar av observationstiden. De pågående samtalen handlade 
om privata saker och saker som inte rör verksamheten. Under besöken på den andra 
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förskolan där pedagogerna befann sig i hjärtat, kunde vi se hur pedagogerna under de 
tre besöken spred ut sig i rummet. De flesta barnen valde att vara i detta rum. Men vid 
samtliga besök befann sig en tredjedel av barngruppen i ett närliggande rum men 
dörren stängd. Pedagogerna på denna förskola plockade fram material till barnen vid 
två av våra tre besök, när vi kom till förskolan. En av pedagogerna gick fram till några 
barn som lekte och satte sig på golvet. Under besöken på den tredje förskolan var 
pedagogerna utspridda i olika rum och olika delar av avdelningen. De befann sig i 
närheten av vart barnen var. 

Under större delar av tiden vi observerade två av förskolorna satt pedagogerna längre 
stunder på golvet tillsammans med barnen. De blev inbjudna att delta i barns lek samt 
att de ställde frågor om barns pågående lek. Ett exempel från en av förskolorna var när 
fem barn tillsammans med en pedagog sitter och bygger på golvet. Barnen berättar att 
de ska bygga en rymdraket och visar en beskrivning på rymdraket. Pedagogen frågar 
barnen om vad man kan göra i rymden. Barnen berättar om olika planeter och att de 
kan åka till månen. Ett barn säger att det inte går bra. ”Finns det någon annan lösning? 
Kan man göra på något annat sätt?”, frågar pedagogen. Barnet får hjälp av ett annat 
barn och det prövar nya lösningar.  

Vi uppmärksammade på två förskolor att tiden i barns fria lek användes till viss del för 
pedagogisk dokumentation. En av de förskolorna använde sig av läroplattan under 
barns fria lek, men samtidigt befann sig i barnens närhet. De satt på golvet tillsammans 
med barnen när de dokumenterade.  Den andra förskolans pedagoger gick vid ett 
tillfälle bort ifrån barngruppen för att gemensamt diskutera den pedagogiska 
dokumentationen. Sedan satt sig en av de pedagogerna med en dator vid ett bord där 
barnen hade en pågående lek. Något som utmärkte sig hos den tredje förskolan var att 
pedagogerna under barns fria lek utnyttjade tiden till att organisera i verksamheten.  

Under två av besöken på olika förskolor uppmärksammade vi hur barn vid vissa 
tillfällen kom i konflikter med varandra. Pedagoger fanns i rummen utan att agera eller 
stödja i de pågående konflikterna. Pedagogerna samtalade med varandra istället för att 
ingripa. Konflikterna eskalerade och då agerade pedagogerna vid ett tillfälle, genom att 
höja rösten ”sluta bråka!”. Vid ett annat tillfälle satt en pedagog kvar på samma ställe 
med händer i kors och sa till några barn ”sluta håll på med det där”, samtidigt som hen 
fortsätter att samtala med pedagogen bredvid.  

5.3 Pedagogers förhållningssätt i barns fria lek 

Gemensamt för alla förskolor var att pedagogerna använde sig av olika strategier i sitt 
förhållningssätt. Barn i den fria leken kunde mötas av pedagoger som tog tillvara på 
barns initiativ och nyfikenhet. Samtidigt kunde de stöta på ett förhållningssätt där 
pedagoger tillrättavisade barnet i den fria leken. Det gjordes exempelvis genom att 
pedagogen gav ett kort svar eller ibland inte ens gav någon respons på barnet 
indikation till dialog.   

5.3.1 Pedagoger som tar till vara på barns nyfikenhet i den fria leken 

Insamlat data visade på exempel på pedagoger förhållningssätt, genom att de tar till 
vara på barns nyfikenhet. Pedagogerna mötte barnens intressen och upptäckter. De 
samtalade och utmanade barnen i sin nyfikenhet. Avsnittet kommer att redovisa för 
några exempel. 
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Under ett besök på förskolan Solen uppmärksammade en av pedagogerna hur ett barn 
som gör bubblor av sitt eget spott. Pedagog 2 som ser detta hämtar en spegel och ger 
barnet. ”I spegel kan du kolla på hur bubblorna ser ut!”.  

På ett av besöken ville ett barn bygga ett garage och önskade annat material än det som 
fanns tillgängligt. Pedagogen frågade vad för material barnet behövde för att kunna 
bygga ett garage, barnet pekar på en låda högst upp på hyllan och pedagogen tog ner 
materialet från hyllan. Under bygget satt pedagogen tillsammans med barnet och 
ställde frågor om barnets bygge.  Vid ett liknande tillfälle på förskolan Månen 
uppmuntrade en av pedagogerna barn som ville pyssla och måla, att använda och 
utforska allt material. De fick plocka fram färger, lim, glitter och återvinningsmaterial.  

En pedagog sitter med lärplattan och dokumenterar på golvet vid barnen under ett av 
våra besök. Barnen sätter sig nära och kollar på bilder tillsammans med pedagogen. 
Barnen får själva bläddra bland bilderna på läroplattan. Efter en stund börjar barnen 
spela spel på läroplattan. Pedagogen låter barnen spela, det är nu två läroplattor som 
används. Pedagogen frågar barnen vad de valt för spel och vad man ska göra på spelet. 
De kör någon bil som måste akta sig för hinder. ”Nu kommer det ett hinder, vad gör 
vi?”, frågar pedagogen. Barnen spelar vidare utan att svara. Vilken hastighet kör du? 
Här ser man hastighetsmätaren”, säger pedagogen. ”Vi kör hundra”, svarar barnet.  

5.3.2 Pedagoger som tillrättavisar barn i fria leken 

Gemensamt för alla förskolor var att flertal pedagoger tillrättavisade och stoppade 
barnen utan att fråga om barnets intention. Barnen tillrättavisades utan förklaring. 
Pedagogerna lyfte vad barnen inte får göra eller inte får använda.  

Till exempel under ett besök på Solen där tre barn springer i ett rum säger pedagog 3 
”nej vi springer inte här inne, här inne leker vi”, hen lämnar rummet och stänger 
dörren. Vi möttes av en liknande situation på Månen, där ett flertal barn sitter och 
pysslar vid ett bord.  Pedagog 7 närmar sig bordet och höjer rösten ”sänk ljudnivån”, 
vänder sedan om och lämnar barnen. En annan pedagog står en bit bort från händelsen 
och påpekar att det endast får sitta sex barn vid det aktuella bordet. Hen säger att det 
är de barn som sitter på stolar som får vara runt bordet. Ett barn som sitter vid en 
ditdragen stol säger att hen sitter också på en stol. ”Ja men inte de stolarna”, svarar 
pedagogen. Tillrättavisandet avslutas och pedagogen lämnar rummet. 

På Stjärnans förskola vistas fler barn inne i ett rum utan tillsyn under en längre tid 
under ett av observationstillfällena. Ett barn går in i rummet där en lek pågår mellan 
andra barn. P8 går efter, in i det stängda rummet. ”Fungerar det inte att du är här? Du 
kan inte gå in och förstöra för de andra och försöka bestämma, det visste du väl? Eller 
hur?”. Pedagogen tar med barnet ut ur rummet, stänger dörren och går och sätter sig.  
Under ett annat besök på förskolan Månen leker två barn tillsammans. Deras lek tar 
en annan riktning och ljudnivån höjs. P5 höjer rösten och säger barnens namn. Hen 
vänder sig om till pedagog 4 bredvid. ”Nu håller hen(barnets namn) på att spåra ut där 
borta”. P4 går fram till barnet och ingriper genom att lyfta bort barnet från situationen. 
P4 vänder sig till barnet ”nu får du gå och hitta på nått! Vad ska du göra?”. Barnet 
svarar inte och pedagogen börjar samtala med de andra pedagogerna igen. 

Under ett klossbygge på förskolan Solen befinner sig pedagog 3 i byggrummet 
tillsammans med tre barn. Under lekens gång välter ett barn ett annat barns bygge. P3 
suckar ”men hen (barnets namn) då”. Barnen fortsätter med sitt bygge. På en av 
förskolorna sitter barnen vid ett bord, de ritar och klipper. Ett barn klipper av sitt 
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papper på mitten, då en av pedagogerna utbrister ”nej men nu klipper du ju sönder det, 
du förstör ju!”. Ett annat tillfälle på en annan förskola där pedagogen säger till ett barn 
som bygger en tågbana, ”men kolla här tjejen, så här gör man, man ska bygga runt”. 

Under ett besök på en av förskolorna har ett barn klätt ut sig med förskolans 
utklädningskläder. Barnet går in i ett annat rum och börjar att pussla. En pedagog går 
efter barnet och påpekar ”nej inga maskeradkläder här, bara där inne annars får vi 
grejer överallt”.  Vid ett annat tillfälle på samma förskola med en annan pedagog 
inträffar en liknande händelse. Ett barn bär på byggmaterial. Pedagogen frågar barnet 
vart materialet ska vara. Pedagogen fortsätter med att säga, ”varsågod och gå in i 
byggrummet med det där!”. Barnet släpper materialet på platsen hen befinner sig, 
springer fram till två andra barn som spelar spel och välter omkull spelpjäserna. 

Under ett av de första besöken välter ett barn ut en låda med bilar. Då pedagogen 
utbrister ”nej, inte så!”. Barnet springer iväg och pedagogen plockar undan. 

5.4 Pedagogers samtal med barn i den fria leken 

På förskolan Solen sitter ett barn och räknar böcker. Pedagog 1 uppmärksammar 
barnet och märker/hör att barnet inte har utvecklat kunskaper om räkneordens 
ordning. Pedagogen låter barnet tänka innan hen stöttar barnet och frågar vad kommer 
efter tio? På samma förskola sitter en annan pedagog med några barn på golvet och ett 
barn kommer med händerna fulla av bilar. Hen ger bilarna till pedagogen och 
pedagogen frågar om barnet kan parkera bilarna bakom en annan bil som redan står 
på golvet.  

”Kan den blå bilen stå bakom den rosa bilen? Var ska polisbilen stå?”, frågar pedagogen.  
Barnet ställer den bakom den blå. 
”Ska den stå bakom den blåa bilen?”, frågar pedagogen. 
Barnet ställer den tredje bilen på raden. 
”Finns det någon bil på femte plats?”, undrar pedagogen. 
”Nej, du räkna”, svarar barnet  
Barnet vill att pedagogen ska räkna bilarna. 
”Hur ska jag räkna? Ett, två, tre eller första, andra och, tredje”, frågar pedagogen. 
”Första andra”, svarar barnet. 
Barnet hämtar fler bilar och ställer dit. 
”Nu kan inte jag räkna nu får du hjälpa mig”, säger pedagogen. 
”Ett, två, tre, fyra, fem, sex. Sex bilar”, räknar barnet. 

Barn på en förskola samtalar om hjärtan. Ett barn säger till pedagogen ”du har ett blått 
hjärta”. Pedagogen frågar ”varför får man det tror du?”. ”Blått bajs”, svarar barnet och 
skrattar. Pedagogen svarar lugnt ”men vet du det kan man få om man äter massor av 
blåbär”. 

Under två av besöken på en av förskolorna försöker barnen att samtala med 
pedagogerna men pedagogerna stänger samtalen med ett kort svar. Till exempel när 
ett barn kommer fram och säger att hen vill visa en pedagog något. ”Nej, inte nu”, 
svarar pedagogen, och barnet går iväg. Vid ett annat tillfälle kommer ett barn fram och 
säger att hen ska flytta till Norge. Pedagogen svarar utan att titta på barnet, ”jaha ska 
du”. Vid ett ytterligare tillfällen på förskolan visar ett barn upp ett pyssel hen gjort för 
en av pedagogerna, barnet talar om att hens kompis vill göra ett likadant pyssel. 
Pedagogen svara, ”då får hen göra en!”. På samma förskola bjuder en pedagog in fler 
barn till att skapa med papper och klister. Ett barn föreslår att det även ska ha 
piprensare. Pedagogen svarar ”det kan vi göra sen, nu limmar vi”. 
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Vi uppmärksammade även på en av de andra förskolorna vid ett tillfälle hur en pedagog 
möter barnen i samtal. Fyra barn och en pedagog sitter och pärlar vid ett bord. Ett av 
barnen visar sitt halsband och säger att pedagogen ska kolla. Pedagogen kollar ner i 
sina papper och svarar barnet. ”Jag ser vad du har gjort, vad flitig du är och vilken 
lång!”. Pedagogen tittade upp och sedan fortsatte med sina papper. Även under 
besöken på den tredje förskolan uppmärksammade vi barns initiativ på samtal. Ett av 
barnen visar upp en gris och säger att det är bondens gris hen håller i. ”Jaha, är det 
bondens gris?”, svarar pedagogen. Pedagogen vänder sig till ett annat barn.  

På förskolan Stjärnan leker några barn ensamma i ett rum med stängd dörr. En 
pedagog går dit och öppnar dörren. ”Vad gör ni?”, frågar pedagogen. Barnen svarar att 
det bygger en TV-apparat. ”Jaha vilken fin”, svarar pedagogen och stänger dörren. 
Liknande situation sker även under en annan observation på samma förskola 
pedagogen öppnar dörren till ett stängt rum där barnen leker ensamma. Pedagogen 
frågar ”vad gör ni?”, barnens lek stannade upp och barnen tittar på pedagogen utan att 
ge något svar. Pedagogen lämnar rummet och leken fortsatte. 

6 Resultatanalys 

I resultatanalysen kommer vårt resultat att analyseras och forskningsfrågorna kommer 
att besvaras. Våra tolkningar kommer att utgå från det sociokulturella perspektivet 
samt kopplas samman med studiens litterarutöversikt. Utifrån resultatet i studien 
presenteras tre avsnitt för analysen. Dessa avsnitt är, pedagogers förhållningssätt, som 
lyfter vikten av närvaro, att barnet ges möjlighet för handlingsutrymme samt 
betydelsen av pedagogens förhållningssätt i samtalet med barnet. Avsnitt två är 
pedagogers bemötande av barns initiativ, vi har i resultatet har visat på att pedagogers 
förhållningssätt speglar deras sätt att bemöta barns initiativ. Sista avsnittet i 
resultatanalysen beskriver betydelsen av materialets tillgänglighet. 

6.1 Pedagogers förhållningssätt 

Varje pedagogs uppträdande var likartade under alla besöken på förskolorna. Vi kunde 
se nästan identiska mönster hos varje enskild pedagog. Samma pedagoger deltar i 
barns fria lek under samtliga observationer. Genom att de sitter på golvet tillsammans 
med barnen och utmanar barnen i den pågående leken med material och samtal. Ett 
exempel från en händelse från förskolan Solen var när en pedagog satt på golvet och 
ett barn kom händerna fulla med bilar. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan vi se 
hur pedagogen tog till vara på barnets intresse för bilar och skapade ett lärande genom 
att samtala om matematik i leken. Pedagogen handlade genom Vygotskijs teori om att 
människan utvecklas genom kommunikativt samspel, som Säljö (2000) lyfter att det 
sociokulturella perspektivet innebär. Dahlberg och Åsén (2011) menar att pedagoger 
bör ha en medvetenhet om hur de samtalar och bemöter barnen utifrån barnets 
intresse och nyfikenhet. Vi kunde se vid vissa tillfällen att leken fick möjlighet att växa 
och utvecklas genom närvarande och stöttande pedagoger. Detta kan ske genom att 
pedagogerna ställer utmanande frågor, tillföra material till leken samt att de är 
medforskande i barns fria lek. Vår tolkning är att barn som bemöts av närvarande och 
stöttande pedagoger kan uppmuntras att utmana sig själva i sin lek. 

Det är även samma pedagoger som har ett mer avvaktande förhållningssätt, tar ett kliv 
tillbaka vid alla besöken. De pedagoger som har ett mer avvaktande förhållningssätt 
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ställer frågor till barnen som inte har med den pågående leken att göra, detta stör 
barnens pågående lek. Den vuxne kan ibland ställa frågor som hen finner intressant 
för att utmana barn i leken, samtidigt som barnet kan uppfatta det som störande 
moment i hens lek. Westlund (2011) menar hur en pedagog kliver in i en pågående lek, 
kan ha en positiv eller negativ påverkan på barnets fria lek. Konsten är menar 
författaren att man som pedagog ska ha en medvetenhet hur hen väljer att agera 
(Westlund, 2011). Vi tolkar det som att barnet i leken inte uppfattar att frågan passar 
och kan då bli störd av den vuxnes ställda fråga. Som pedagogen på förskolan Stjärnan 
som vid ett tillfällen öppnar dörren till ett stängt rum där barnen leker ensamma. 
Pedagogen frågar ”vad gör ni?”, barnens lek stannade upp och barnen tittar på 
pedagogen utan att ge något svar. Pedagogen lämnar rummet och leken fortsatte. Vår 
tolkning av denna situation blir att pedagogen försöker närma sig ett barns perspektiv 
men frågan ställs utifrån att vuxencentrerat förhållningssätt av situationen.  

Att barnen möter pedagogernas frågor olika genom att svar eller inte svara, tolkar vi 
kan bero på relation och trygghet mellan barn och pedagog. Knutsdotter Olofsson 
(2003) menar att pedagoger som aktivt deltar i barns fria lek kan på så sätt vara 
förebilder och skapa trygghet för barnet. Resultatet visar att de pedagoger som har ett 
mer avvaktande förhållningssätt, kan ha svårare att skapa relationer och trygghet 
mellan sig och barnet. Vilket kan vara orsaken till att barnet inte svarar på frågan. Här 
blir pedagogers förhållningssätt tydligt utifrån ett sociokulturellt perspektiv, där 
Vygotiskij menar att barn lär tillsammans med andra (Strandberg, 2006). Vi anser är 
att pedagogers positiva inställning till deltagande i barns fria lek kan gynna barns 
lärande. 

Brister i pedagogers förhållningssätt som studien visat behöver inte bero på 
pedagogers ovilja eller bristande engagemang, utan det kan bero på tiden, rutiner, 
regler, pedagogisk dokumentation och styrda aktiviteter. De korta samtalen mellan 
pedagoger och barn som tidigare presenterat i resultatet kan bero på dessa begränsade 
ramfaktorer. Nordin Hultman (2004) beskriver att bestämda aktiviteter kan bidra till 
begränsningar i barns fria lek men att aktiviteter samtidigt skapar en trygghet hos 
barnet. Tolkningen av oss som observatörer är att pedagoger med rika kunskaper och 
pedagoger som känns igen av barnen, kan leda till trygghet i barngruppen. Rik kunskap 
hos pedagoger om att stödja barn i den fria leken kunde vi se som en grund för att 
stödja och utmana barnet. Vi kunde se att utbildade förskollärare och erfarna 
barnskötare tog till vara på lärandet i ett flertal situationer under observationerna. Som 
när ett barn exempelvis började blåsa bubblor med sitt eget spott, uppmärksammade 
pedagogen det genom att fånga barnets nyfikenhet. Till skillnad från pedagoger med 
mindre kunskap inom förskolans verksamhet som vid vissa tillfällen stoppade barnen 
utan att ta reda på barnens intentioner. Vi kunde se att när barnen lekte en springlek, 
valde en pedagog direkt att stoppa och avbryta leken, genom att tillrättavisa barnet ”nej 
vi springer inte här inne, här inne leker vi”. Detta görs utan att vi ser någon vilja hos 
pedagogen att vilja ta reda på barnets syfte.  

6.1.1 Närvaro 

Pedagogers förhållningssätt i lek med barn har en avgörande betydelse för att 
pedagoger själva kan ha en lekfull inställning, att de är kreativa och öppna i sitt sätt att 
leka med barngruppen (Lillemyr, 2013). Pedagogers förhållningssätt hänger ihop med 
engagemang i barngruppen och deras motivation för arbetet. Hur pedagogerna är 
närvarande i barns fria lek skilde sig mellan de tre förskolorna. På en av förskolorna 
befann sig alla pedagoger tillsammans i ett rum och förde flera privata samtal. Under 
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besöken på den andra förskolan befann sig även de pedagogerna i samma rum, men 
här var det mer utspridda i rummet och förde inte några längre samtal med varandra. 
Vi kunde även se att pedagogerna på denna förskola ofta satte sig i barns lek utan 
inbjudan av barnen eller med något direkt syfte. Tsai (2015) menar att ett överdrivet 
deltagande av pedagogen kan ses som störande och leda till ett minskat intresse hos 
barnet. 

På den tredje förskolan var pedagogerna utspridda i olika rum och även samtalade de 
väldigt sällan med varandra. På de förskolorna där pedagogerna var mer utspridda 
kunde vi se hur barnen bjöd in pedagogerna till deras pågående lek. Knutsdotter 
Olofsson (2003) menar att pedagoger som aktivt deltar i barns fria lek på så sätt kan 
vara förebilder för barn, genom att ingiva trygghet med sin närvaro och visa hur man 
leker. Vår tolkning är att pedagogers närvaro i barns fria lek leder till att barn vill att 
pedagogerna ska delta. Knutsdotter Olofsson (2003) lyfter vikten av att utnyttja tiden 
tillsammans med barnet, värdesätta tiden tillsammans samt uppleva denna tid som 
lustfylld. Exempelvis att en pedagog tar till vara på när ett barn bjuder in till sin lek.  

Pedagogers bemötande och förståelse för barns lek kan bero på flera aspekter. Steed 
(2014) menar att det kan bero på pedagogers utbildningsnivå och erfarenheter. En 
förskollärares professionalism bygger på kunskap inom den pedagogiska 
verksamheten menar Kuisma och Sandberg (2008). Samtidigt som barnskötares 
professionalism bygger på reflektion och erfarenheter. Det är viktigt att förstå att en 
barnskötares professionalism kan vara lika hög som en förskollärares (Kuisma & 
Sandberg, 2008). 

6.1.2 Handlingsutrymme för barnet 

Vi som observerade upplevde olika möjligheter för barns handlingsutrymme på 
förskolorna, mer än hälften av pedagogerna gav barnen handlingsutrymme genom att 
ta ett kliv tillbaka och inte aktivt delta. I andra fall uppmärksammade vi hur pedagoger 
stöttade barn i val i leken, barnen fick fritt plocka fram material och flytta runt material 
mellan olika rum. Westlund (2011) menar att handlingsutrymme innebär att 
pedagoger intar ett mer reserverat förhållningssätt för att möjliggöra barns inflytande 
i den fria leken. Handlingsutrymme i barns fria lek innebär att barnet har friheten att 
välja lek själv och att det är viktigt och förstå att fri lek inte innebär fri från vuxnas 
närvaro (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). Vår tolkning är att handlingsutrymme 
vid vissa tillfällen användes till rast för vuxna, tid för dokumentation eller privata 
samtal mellan pedagogerna. Handlingsutrymme ser vi som viktigt för barns utveckling 
i den fria leken, men det krävs samtidigt en närvaro hos pedagogen. Även om 
pedagogen tar ett kliv tillbaka menar vi att de inte får släppa ansvaret. 
Handlingsutrymme handlar enligt Westlund (2011) även om att barn får förtroende 
hos de vuxna, som tillåter barn att välja fritt bland materialet i inomhusmiljön. Att 
möjliggöra för handlingsutrymme ses av oss observatörer som en möjlighet för barnet 
att utveckla jaget. Veraksa m.fl. (2015) lyfter att pedagoger ska stödja barn i problem 
som uppstår men samtidigt ge barn möjlighet att lösa problem själva.   

6.1.3 Samtalet med barnet 

Vi ser en vilja hos pedagogerna att utmana barnen i deras tankar och skapa ett lärande 
genom att ställa utmanande frågor, även om pedagogerna ibland inte låter barnen 
själva svara på frågorna. Dahlberg och Åsén (2011) skriver om vikten av att 
pedagogerna har en medvetenhet om betydelsen av ett medforskande arbetssätt. När 
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pedagoger ställer en fråga till ett barn ges barnet inte tid att svara på frågan. Likt en 
händelse som uppmärksammades på en observation var när ett barn inte gavs 
möjligheten att få svara. Pedagogen i händelsen frågar barnet en snabbt ställt fråga 
vart byggmaterialet ska vara. Innan barnet hann svara, svarade pedagogen på sin egen 
fråga. Barnet släppte materialet och gick iväg. Vår tolkning är att pedagogen inte ger 
barnet tid att hinna svara. En snabbt ställd fråga är nästan omöjlig för det flesta att 
svara på, även om ambitionen att svara finns. Även här spelar det sociokulturella 
perspektivet in, vikten av samspelet i förskolan, att människan genom socialt samspel 
och samtal lär oss av varandra (Säljö,2008). Om pedagogen hade handlat utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv, hade hen gett barnet tid att svara och kunnat försöka förstå 
barnets intention.     

Fredriksson Sjöberg (2014) beskriver en fysisk kontakt i förskolan som en utvidgad 
dialog som avspeglas genom ett gemensamt intresse och engagemang. Denna fysiska 
kontakt synliggörs genom att pedagogen försöker förstå samt följa barnet. Studien 
visar vikten av pedagogers engagemang i samtal med barnet. Samtal mellan barn och 
pedagog har vi uppmärksammat som positiva för barns utveckling och lärande. 
Pedagoger ställer utmanande frågor och intresserar sig för barnens intentioner och 
idéer.  Resultatet visade på ett exempel när en pedagog uppmärksammar att ett barn 
inte ännu utvecklat kunskaper om räkneordens ordning. Pedagogen agerar genom att 
låta barnet först få tänka vilken siffra som kommer här näst, och sedan kliver in och 
stödjer genom att hjälpa till med räkneordens ordning. Pedagogens handlade kopplar 
vi till sociokulturella perspektivet, pedagogen använde sig av kommunikation för att 
kunna synliggöra hur barnet tänkte (Säljö, 2008). Våra åsikter om pedagogers ansvar 
i samtal med barnet liknar det skollagen lyfter, att i förskolan ansvarar pedagoger för 
att skapa samtal med barnet som utmanar barnet i sitt lärande och utveckling 
(Skollagen, 2010:800).  

6.2 Pedagogers bemötande av barns initiativ 

Resultatet visar på skillnader i hur barns nyfikenhet och kreativitet bemöttes av de 
olika pedagogerna och på de olika förskolorna. Likt Andersson Svensson (2016) ser vi 
att människan lär i samspel med andra individer. Därför anser vi att det viktigt att 
pedagoger ifrågasätter sig själva om de ger barn förutsättningar, möjligheter att pröva 
och upptäcka sina kunskaper. När barnens kreativitet och nyfikenhet bemöttes med 
engagemang och inspiration av den vuxne, kunde leken får möjlighet att växa. I 
resultatet redovisas en pågående lek där barn bygger och samtalar om rymden, ett barn 
uttrycker sig ”det här går inte bra”. Pedagogen frågar barnet om det kanske finns någon 
annan lösning eller om man kan göra på något annat sätt. Barnet får hjälp av ett annat 
barn och de tillsammans testar på nya lösningar. När barnet möttes av pedagogens 
engagemang tolkar vi det som att barnet ville veta mer samt att fler barn ville delta i 
den pågående aktiviteten. Resultatet visar på att pedagoger som visa sin nyfikenhet i 
det barnet gör, inspireras barnet att själv ta reda på mer och vilja förklara sin tanke 
eller nyfikenhet.  
 
Samtidigt visar resultatet att när barnet tillrättavisades att hen inte fick flytta en leksak 
mellan olika rum, kunde leda till avslut av leken i flera fall. Vi tolkar det som att ett 
barn som är inne i sin lek och som tvärt blir tillrättavisad störs och kan tappa lekglädjen 
i pågående lek. Westlund (2011) skriver att i vissa fall kan pedagogers deltagande i 
barns fria lek uppfattas som störande, barnet kan komma av sig. De kan även uppfattas 
som att pedagogen kliver in i leken och bestämmer, som också kan uppfattas som 
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störande för barnet (Westlund, 2011). Resultatet visar på att det var vid dessa tillfällen 
som barnen efter ett avbryt började springa eller störa andra pågående lekar. Som 
exempelvis i situationen där ett barn bär på byggmaterial och blir tillrättavisad att gå 
tillbaka med materialet där det ska vara. Barnet släpper då materialet och springer iväg 
och stör i en annan pågående lek, genom att välta spelpjäser. 

Vi kunde vid fler tillfällen höra att pedagogerna snabbt svarade nej på en fråga barnen 
ställde om något i leken. Arnér (2006) lyfter att det är viktigt som pedagog att 
reflektera över varför man säger nej till barns tankar och idéer. När barnet i en 
situation ställde en fråga eller själv tog ett initiativ till flytta material, så stoppades 
barnet med ett snabbt nej eller ”nej stopp den leksaken ska inte vara i det rummet!” av 
pedagogen.  

6.3 Betydelsen av materialets tillgänglighet 

Studien har visat tydliga skillnader på materialets tillgänglighet i inomhusmiljön på de 
förskolor vi besökt under vår studie. En av de tre förskolorna tolkar vi har ett 
förtroende till barnet, att själva få välja och ta del av allt material på förskolan. 
Materialet på förskolan Månen stod framme för barnen att själva plocka med. 
Samtidigt som resultatet visade att de andra två förskolorna inte haft samma 
tillgänglighet för barnet att välja material själv. Där befann sig materialet på höga 
hyllor och barnen fick be om att ta del av materialet. Strandberg (2006) påpekar att 
dagens förskolor har tillgång till rikt material, men menar att det viktiga är att se vilken 
tillgång barnet har till materialet i rummet. Förskolan som hade ett rikt utbud av 
material, var samtidigt vid mer än hälften av observationerna den förskolan som 
stoppade barnen genom att hålla hårt på vilket rum materialet skulle vara i. Barnen 
gavs inte möjligheten att flytta material mellan rummen. Till exempel barnet som 
använde utklädningskläder i rummet med pussel fick en tillsägelse att gå tillbaka med 
kläderna till ”rätt” rum. Linder (2016) menar att pedagoger kan ibland genom att hålla 
hårt på materialets plats, hämma barns utveckling och lärande. 

Under observationerna uppmärksammade vi att det skilde sig mellan vilket material 
som var tillgängligt för barnen. Det var endast en av förskolorna som hade färg, lim 
och glitter framme. Vår tolkning är att pedagogerna medvetet valt att ställa undan de 
så kallade ”smutsiga” materialet. Det kan uppfattas som ett bekvämlighetsval av 
pedagogerna, att slippa kladdet och att kunna pyssla under ordnade former. Våra 
tankar kring synen på materialet liknar Nordin Hultmans (2004) teori om att det så 
kallade ”smutsiga” materialet ofta är det mest otillgängliga materialet, det är 
pedagogerna som medvetet väljer när materialet ska plockas fram.  

Springandet och stöket i verksamheten tolkar vi kan bero på det som Strandberg 
(2006) skriver, att material inte utmanar barnet eller att materialet som är synligt för 
barnet dagligen inte lockar till lek. Det krävs material som är flexibelt, varierat och 
fantasifullt (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006).  Skolverket (2016b) menar att 
pedagogen ansvarar för att anpassa och utforma förskolans miljö med rikt material. Vi 
kunde se att på två förskolor lockade pedagoger genom att vid vissa tillfällen plocka 
fram det annars mer otillgängliga materialet. Det nya materialet skapade en nyfikenhet 
hos barnet och nya lekar påbörjades. 

Studien visar att materialets tillgänglighet har betydelse för barns kreativitet, pågående 
fantasi, lek och skapande. Studien har visat att där materialet finns tillgängligt för 
barngruppen, ges barnet möjlighet att snabbt kunna fortsätta sitt pågående skapande 
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eller påbörja en tanke och intention om en lek genom att själva välja material. 
Skolverket (2016a) betonar arbetslagets ansvar att erbjuda en förskolemiljö som 
främjar barns lek, utveckling och lärande. På förskolor med mer otillgängligt material 
tolkar vi att lekar och fantasier kan stanna av genom att barnet måste be om materialet. 
Det otillgängliga materialet som inte barnet kan se används på pedagogernas villkor. 
Nordin Hultman (2004) menar att det är verksamhetens planerade tidsprogram som 
bestämmer barns tillgång till materialet och när materialet kan tillgås. Vår tolkning är 
att detta förhållningssätt hämmar barnet, att de inte får leka med allt. Pramling 
Samuelsson och Sheridan (2013) menar att leken är beroende av pedagogers attityd, 
stimulans och material.  

7 Diskussion 

Studien kommer diskuteras och reflekteras utifrån resultat och metodval. En 
diskussion kommer även att presenteras kring studiens relevans för förskolläraryrket, 
förslag på fortsatt forskning och arbetet avslutas med en slutsats. 

7.1 Metoddiskussion  

Syftet med studien var att undersöka pedagogers förhållningssätt till barns fria lek i 
inomhusmiljön. Vi valde observationer som ansågs passa bäst för studiens syfte. Stukát 
(2011) lyfter observationer som lämplig metod när man vill ta reda på vad människor 
verkligen gör och inte vad de säger att de gör. Då studiens syfte var att undersöka vilket 
förhållningssätt pedagoger i praktiken använder sig av i deltagandet i barns fria lek. 
Därmed blev valet av en kvalitativ studie kändes självklar då syftet var att synliggöra 
pedagogers förhållningssätt i praktiken. Vi menar att den typ av metod som valdes 
fungerade bra för att se hur pedagoger agerade i verksamheten i förskolans vardag. Vi 
valde att göra samtliga observationer tillsammans med spaltdokumentation som stöd 
för att dokumentera det vi såg och hörde. Det mindre positiva i vår studie kan bero på 
att de etiska reglerna behövde redogöras för studiens syfte till de berörda deltagarna. 
Som i sin tur kan ha påverkats och pedagogerna kan medvetet ha tänkt på sitt 
förhållningssätt under observationerna.  

Genom att besöka samma förskolor vid ett flertal tillfällen kan ha bidragit till att 
pedagogerna kände sig bekväma med oss som observatörer, vilket kan leda till ett mer 
avslappnat och naturligt förhållningssätt. Vi valde samma ålder på barngrupperna tre-
fem år, för att lättare kunna synliggöra pedagogers förhållningssätt. Vår tanke med 
valet var att finna mer likheter om barngruppens ålder var den samma. Orsaken till 
valet av de äldre barnen i förskolan var för att vi utifrån tidigare erfarenheter har 
vetskapen om att handlingsutrymmet är större. Samt att pedagogers förhållningssätt 
är mer reserverat emot barn i äldre barngruppen i den fria leken.  

7.2 Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att undersöka pedagoger förhållningssätt till barns fria lek i 
inomhusmiljön. Samt att ta reda på materialets tillgänglighet. Forskningsfrågorna som 
studien utgick från var: 

 Vilket förhållningssätt har pedagoger i deltagandet till barns fria lek i 
inomhusmiljön? 
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 Hur förhåller sig pedagoger till barns fria lek i inomhusmiljön?  

 Lockar det materialet som finns i inomhusmiljön till aktivitet? Om ja, hur? 

Resultatet visade vikten av pedagogers medvetenhet om sitt förhållningssätt, hur det 
kan påverka barns fria lek. Samt vilken tillgång barnet hade till materialet i inomhus 
miljön. I kapitel 6 analyseras vårt resultat, besvarat forskningsfrågorna och därmed 
uppfyllt studiens syfte. Utifrån studiens resultat har vi valt ut tre aspekter att diskutera 
vidare. Aspekterna är pedagogers förhållningssätt, betydelsen av materialets 
tillgänglighet samt pedagogers bemötande av barns initiativ. 

Under sammanställningen av resultatet kritiskt granskades resultatet, där 
uppmärksammades ett bristande förhållningssätt hos flertal av pedagogerna i vissa 
situationer i barns fria lek. Genom att de mötte barnen med korta svar, tillrättavisade 
barnen och närvarande sällan i barns fria lek. Resultatet visade även att pedagoger i 
vissa fall avvisade barn som sökte samtal med pedagogerna och barn gavs inte tillfälle 
att hinna tänka och svara på pedagogers frågor. Resultatet redovisade även vissa 
tillfällen med bristande engagemang hos pedagogerna i barns fria lek samt brister i att 
uppmärksamma eller ta till vara på barns nyfikenhet. Vi har svårt att greppa tanken 
med pedagogens agerande. En förklaring skulle kunna vara att pedagogen inte 
reflekterat över de konsekvenserna handlandet medfört. När hen exempelvis ställer 
frågan ”vart ska byggmaterialet vara?” Och direkt efter, innan barnet hunnit svara 
säger pedagogen ”varsågod och gå in i byggrummet med det där!”. Istället är en tanke 
att det krävs ett medvetet förhållningssätt hos pedagogerna, som utmanar barns 
tänkande och låter barnet få komma till tals. Skolverket (2016a) lyfter att alla 
pedagoger ska ansvara för att barngruppen ställs inför ny utmaningar där barn får 
möjlighet att utveckla sin kreativitet och tankar. Hur kan pedagogerna uppfylla 
läroplanens strävansmål om det inte deltar i barns fria lek eller försöker närma sig ett 
barns perspektiv i leken. Det är i leken barn bearbetar intryck och upplevelse 
(Skolverket, 2016a).  

Samtidigt kan vi inte argumentera för att det bara beror på pedagogers bristande 
förhållningssätt, utan det kan i vissa fall bero på tidsbrist, styrda aktiviteter och stora 
barngrupper. Vi såg och uppfattade i många fall att viljan och engagemanget fanns hos 
pedagogerna, men att de bidragande ramfaktorerna påverkade pedagogernas 
förhållningssätt. Ett resultat i studien som framstår som intressant är att pedagogers 
förhållningssätt överlag till barns fria lek kan ses som positivt. Vid ett flertal tillfällen i 
studien sågs pedagogernas förmåga att vilja att möta, samtala och stödja barnet i leken. 
Säljö (2008) belyser vikten av pedagogers positiva förhållningssätt och samtal med 
barn, som kan gynna barns utveckling och lärande. Vi tänker att om pedagogen redan 
har en medvetenhet om vilken påverkningsfaktor man besitter som pedagog, kan det 
vara lättare att ha kunskapen om hur man utmanar, stöttar och vägleder barnet i den 
fria leken. 

Det framkom i studien att materialets tillgänglighet har betydelse för barns utveckling 
och lärande. Vi tolkar det som att på de förskolor där barnet själv kunde välja bland 
materialet utan att behöva fråga en vuxen, skapades utrymme för barnets kreativitet 
och fantasi. Vår förhoppning är att om barnet får förtroende och handlingsutrymme i 
inomhusmiljön och med stöd från pedagoger, kan det i sin tur leda till att barnet vågar 
ta för sig i den fria leken. Material som alltid finns tillgängligt för barnet kan tillslut 
inte locka till nyfikenhet eller lockas att använda sig av det (Strandberg, 2006). Vi ser 
det av stor vikt att som pedagog se över materialet i verksamheten, vad används och 
behövs materialet bytas ut? Studien visar även på att det otillgängliga materialet som 
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vi såg under observationerna plockades fram, skapade en nyfikenhet hos barngruppen 
och många barn samlades vid det ”nya” materialet. Vi ser att otillgängligt material som 
plockas fram kan ge leken en möjlighet att utvecklas, på samma sätt som det 
tillgängliga materialet. 

Under observationerna uppmärksammades betydelsen av att ta till vara på barns 
initiativ i den fria leken. Flertal av pedagogerna tog till vara på barns nyfikenhet genom 
att snappa upp det barnet upptäckt/intresserat sig för. För att sedan utmana barnet, 
ställde frågor och tillförde material. Vi ser det av stor betydelse att man som pedagog 
kan ta tillvara och bygga vidare på barnets intentioner. Pedagoger i förskolan anser vi 
ska ta tillvara på barns nyfikenhet och lust att lära. Det kan ske genom att som pedagog 
möter barnen i den fria leken. Vi kunde även se raka motsatsen, att pedagoger istället 
tillrättavisade barnet genom att den vuxne klev in i leken med förbestämd tanke om 
vad som är rätt och fel i barnets fria lek. Här sågs ingen intention att vilja försöka förstå 
barnet utan pedagogen hade redan intagit ett vuxencentrerat förhållningssätt av 
situationen. Vår tanke är att om man som pedagog inte lyssnar till barnet eller försöker 
förstå barnet, kan det leda till att barnets inflytande i verksamheten minskar i barns 
fria lek. Det kan i även värsta fall leda till att pedagogen får en maktposition i den fria 
leken. Men som Lillemyr (2013) menar är det viktigt att komma ihåg att leken är 
barnets.  

Förhoppningarna med vår studie är att den ska kunna ge en förståelse för vikten av sitt 
eget förhållningssätt i förskolan, samt viljan att vilja utvecklas. Även att man som 
pedagog ser vikten av att utvecklas inom sin egen profession. Något vi tagit med oss 
från utbildningen är att det är viktigt med en inställning att alltid vilja utvecklas och 
lära sig mer.  

7.3 Relevans för förskolläraryrket 

Vi anser att kunskap och en medvetenhet om sitt eget förhållningssätt ligger till 
grunden för att kunna skapa goda möjligheter för barns utveckling och lärande. 
Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) menar att förskolan kvalitet bygger på 
pedagogers förhållningssätt och kompetens. Vi tycker att det är betydelsefullt att 
kunna reflektera och kritiskt granska sitt eget förhållningssätt. Som tidigare nämnts 
lyfter Arnér (2006) vikten av att kunna reflektera över varför man säger nej till barns 
idéer. Vi vill lyfta relevansen av att ha en medvetenhet om sitt eget förhållningssätt, att 
kunna ifrågasätta varför jag gör som jag gör. 

Inomhusmiljön handlar för oss om vilken tillgänglighet som finns för barnet. Vår 
studie kring materialets tillgänglighet anser vi är relevant, där det gäller att ifrågasätta 
vilket material som ges tillgång till barnet. Det är viktigt i arbetslaget att vara överens 
om vilken tillgänglighet de vill ge barngruppen, vilket material barnen får tillgång till 
och varför/varför inte? 

Vår studie om pedagogers förhållningssätt till barns fria lek anser vi vara relevant för 
alla verksamma inom förskolans verksamhet. Vi har kommit fram till hur 
betydelsefullt det är att vara medveten om hur pedagogers förhållningssätt påverkar 
barns fria lek i inomhusmiljön. Kunskapen vi kommer bära med oss ser vi som 
betydelsefull för oss i vår kommande yrkesroll. Med denna kännedom om hur vårt 
förhållningssätt påverkar barnet genom samtal, bemötande och materialets 
tillgänglighet, handlar det om att vi i vår kommande yrkesroll tar med oss kunskap och 
för den vidare i arbetslaget. Vi upplever att det reflekteras för lite om pedagogers 
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förhållningssätt i förskolan. Därför tänker vi att vår studie kan väcka diskussioner och 
ifrågasättande kring sitt arbete i förskolan bland andra verksamma inom 
verksamheten.   

7.4 Förslag på fortsatt forskning 

Med tanke på vårt resultat skulle vi vidare vilja undersöka ett bredare perspektiv på 
pedagogers förhållningssätt. Kunna synliggöra ett positivt respektive negativt 
förhållningssätt hur det påverkar barns fria lek. Detta kan ske genom att observera 
både barn och pedagoger för att kunna skapa en helhetssyn i verksamheten, för att 
tydligt kunna se hur barn påverkas av pedagogers förhållningssätt och bemötande. 

En annan vinkel på fortsatt forskning skulle kunna vara att intervjua barn för att 
synliggöra hens synsätt på pedagoger och verksamheten. Barn skulle kunna få 
möjligheten att berätta sin uppfattning om tillgängligheten av material och pedagogers 
stöd i den fria leken. 

Genom att studera olika åldrar på barnen kan perspektivet breddas på pedagogers 
olika förhållningssätt. Vi kan synliggöra om pedagogers förhållningssätt skiljer sig 
kring arbetet med barn i olika åldrar. 

7.5 Slutsats 

För att återvända till resultatet i studien vill vi dra slutsatsen hur viktigt pedagogers 
förhållningssätt är för barns utveckling i barns fria lek. Vår slutsats blir att pedagoger 
bör bli medvetna om hur deras förhållningssätt påverkar barns fria lek. Det ligger i den 
vuxnes ansvar att skapa en miljö där möjlighet för barns utveckling och lärande ges. Vi 
anser att vår studie visar verkliga exempel i praktiken hur pedagoger i förskolan 
behöver ett engagemang och en vilja att möta barns nyfikenhet. Det är även av stor vikt 
att som pedagog att arbeta med synliggörandet av barns lärande, då pedagoger kan 
utmana och föra barns intentioner vidare. 
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Bilaga 1 – Missivbrev 

Pedagogers förhållningssätt att stödja barns lek i innemiljön 

Hej! Vi är två studenter som studerar sjunde terminen på Förskollärarprogrammet på 
Mälardalens Högskola. Vi ska nu börja med vårt examensarbete och önskar ert 
deltagande i vår studie. 
Vi är nyfikna på hur pedagoger deltar i barns fria lek. Hur interaktionen mellan 
pedagoger och barn syns i den vardagliga verksamheten.   
Ni tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 
Syftet med denna studie är att ta reda på hur förskollärare stödjer barns lek i 
innemiljön på förskolan. Vi vill med ert deltagande i denna studie kunna synliggöra 
vikten av stödjande och närvarande pedagoger i barns fria lek för att möjliggöra 
utveckling och lärande.  
Därmed vill vi observera verksamheten under några tillfällen i inomhusmiljön under 
barns fria lek. Vi kommer samla data genom anteckningar från observationer, där vi 
använder spaltdokumentation som innebär att vi antecknar det som sägs och det vi 
ser. (Vi kommer inte använda oss av IT, så som foto eller film). 
Ni kommer inte att behöva avsätta någon tid för samtal med oss. Vi kommer att 
observera den fria leken i inomhusmiljön och kommer vistas i era lokaler vid 3-4 
tillfällen, ni behöver inte förbereda något.  
Om ni väljer att delta i denna studie planerar vi dagar som passar er för besök. 

Önskar ni att se det färdiga examensarbetet kommer ni få information hur ni kan 
hitta den på www.diva-portal.org. Namn på studien kan vi maila vid färdigt arbete. 

Denna observationsstudie är frivillig och ert deltagande behandlas konfidentiellt och 
resultatet visas i utbildningssyfte.  
I vår studie tar vi hänsyn till de etiska principerna som är:  
   Informationskravet: Där vi informerat om studiens syfte tidigare i detta brev. Samt 
att ert deltagande är frivilligt. 
   Samtyckekravet: Ni har själva rätt att bestämma över er medverkan i denna studie. 
Ni har när som helst under studien rätt att avbryta ert deltagande.   
   Konfidentialitetskravet: Ert deltagande kommer inte kunna spåras, då vi inte 
använder några namn eller vilken förskola som deltagit i studien. I anteckningarna 
från observationerna kommer inte några namn att nämnas. 
   Nyttjandekravet: De uppgifter som samlas in kommer inte att användas i något 
annat syfte än vad som tidigare nämnts.  

Om ni har några frågor eller tankar är ni välkomna att ta kontakt med oss eller vår 
handledare för mer information.  

Hoppas ni vill delta i denna studie!  

Mvh 
Angelica Gustafsson Wolter  xxx@student.mdh.se Tel. 073-xxx xx xx 
Sofia Jakobsson Sundgren xxx@student.mdh.se Tel. 076-xxx xx xx 

Handledare: 
Linda Jonsson  xxx@mdh.se Tel. 016-xx xx xx 

http://www.diva-portal.org/
mailto:xxx@student.mdh.se
mailto:xxx@student.mdh.se
mailto:xxx@mdh.se
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Kursansvarig:   
Olle Tivenius   xxx@mdh.se Tel. 016-xx xx xx  

2016-11-08, Strängnäs 
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Bilaga 2 - Mall, spaltdokumentation 

Hur och Vad gör 
pedagogerna? 

Vad säger pedagogerna? Mina reflektioner 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 


