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Syftet med denna studie var att belysa varför förskollärare väljer att avbryta 

barns fria lek inomhus. Genom att observera och intervjua förskollärare kunde 

vi upptäcka anledningen till avbrott i barns fria lek. Vi använde oss av det 

sociokulturella perspektivet med Vygotskijs tankar i fokus, eftersom det 

perspektivet överensstämmer med mycket av det som finns skrivet i Läroplan 

för förskolan (Skolverket, 2010). Vi kunde utifrån vår insamlade data, urskilja 

fem huvudsakliga anledningar till avbrott. Dessa fem var tidsbegränsning, 

regler, konflikter, rutiner och normer. Tidsbegränsning var den centrala 

anledningen när barn använde lärplattan och under konflikter handlade det 

mycket om att de vuxna på ett vertikalt sätt löste konflikter åt barn i stället för 

att på ett horisontellt sätt lösa konflikter tillsammans med barn. Rutiner var 

något som styrde hela verksamheten och inte gick att rucka på. Detta medförde 



 

att barns fria lek respektlöst bröts vid flertalet tillfällen. Att förskollärares 

medvetenhet kring normer är en avgörande faktor för barns fria lek, var också 

något som framkom när förskollärare avbröt fri lek för att barn frångick de 

osynliga normer som fanns. Det framkom även en avsaknad av barnperspektiv 

och horisontell kommunikation. Slutsatsen vi drog av detta arbete var att vår 

förståelse av förskollärares avbrott i barns fria lek blev nyanserad, men inte på 

ett sådant sätt som vi hade hoppats på. Detta då denna nya förståelse grundades 

i att de vuxna går in med ett vuxenperspektiv i barns fria lek och är vertikala i 

sitt sätt att avbryta den. 

_______________________________________________________ 

Nyckelord: Fri lek, barnperspektiv, vuxenperspektiv, sociokulturellt 

perspektiv, förhållningssätt 
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1 Inledning 

1.1 Problemområde, syfte och forskningsfrågor 

Det verkar råda ett gemensamt tankesätt inom förskolan att barn har stort inflytande 
över sin egen fria lek. Enligt Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) ska varje barns 
inflytande och delaktighet i den dagliga verksamheten prioriteras. Även i 
Barnkonventionen (UNICEF, 2009) står det skrivet att varje barn har rätt till att leka. 
Enligt Knutsdotter Olofsson (2003) sker barns inflytande i sin fria lek helt utifrån 
förskollärares villkor, bland annat genom de rutiner och aktiviteter de vuxna 
planerar. Detta är något även vi uppmärksammat och vill därför veta om 
förskollärare avbryter en fri lek utifrån en pedagogisk tanke eller utifrån vuxnas 
bekvämlighet. 

Syftet med denna studie är att synliggöra orsaker till att förskollärare väljer att bryta 
den fria leken inomhus.  

Syftet besvaras genom att svara på dessa konkreta forskningsfrågor: 

1. Av vilka anledningar uppfattar vi som observerar att barns fria lek inomhus 

avbryts? 

2. Hur modifieras förståelsen till avbrott av fri lek efter diskussion med 

förskolläraren? 

3. Bryter de vuxna in i leken utifrån ett barnperspektiv eller vuxenperspektiv? 

1.2 Disposition 

Den andra delen av arbetet består av en bakgrund där begrepp och definitioner 
förklaras, den består även av en litteraturöversikt där relevant litteratur för studien 
presenteras. Litteraturöversikten består av rubrikerna lek som förhållningssätt, 
vertikalitet och horisontalitet i barns lek, vuxnas relation till lek, vuxna som 
förstörare, lärplattan i förskolan och konflikter i barns lek. I denna del presenteras 
även det teoretiska perspektiv vi utgått från. I vårt arbete har vi använt oss av det 
sociokulturella perspektivet där Vygotskijs teorier är centrala. 

Metoddelen är den tredje delen i arbetet och här framkommer det hur vi gjort vårt 
urval, vilken datainsamlingsmetod vi valt och varför vi valde just denna. Här 
framkommer även hur vi gått tillväga när datainsamlingarna genomförts. I denna del 
resonerar vi även kring trovärdigheten av detta arbete och hur de forskningsetiska 
reglerna beaktats.  

Den fjärde delen av detta arbete innehåller det resultat som framkommit. Här 
beskrivs våra genomförda observationer, förskollärares förklaringar till deras 
ageranden och huruvida en nyanserad förståelse formats.  

I den femte delen av arbetet förs en diskussion kring både metod och resultat. Här 
förs även en diskussion kring vilken slutsats som dragits utifrån denna studie och 
även vad som skulle behövas vidare forskning kring.  
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2 Bakgrund 

2.1 Begrepp och definitioner 

För att lättare förstå de begrepp som är återkommande i denna studie kommer detta 
avsnitt att beskriva innebörden i begreppen inflytande, horisontalitet, vertikalitet, 
organiserad lek, fri lek, barns perspektiv, barnperspektiv och vuxenperspektiv. 
Utifrån detta kommer innebörden i begreppen att tydliggöras.  

Inflytande 

Enligt Arnér (2012) innebär barns inflytande i förskolans verksamhet att barn ska 
tilldelas möjligheten att på ett påtagligt sätt kunna påverka sin vardag. Detta innebär 
enligt Arnér att pedagoger skall utgå från barnens initiativ och idéer när de planerar 
verksamhetens innehåll. Författaren beskriver vidare att detta begrepp visar upp den 
makt de vuxna besitter genom de vuxnas makt att välja huruvida de lyssnar in och 
respekterar barnens röster eller ej.  Johannessen och Sandvik (2009) skriver att 
möjligheten till barns inflytande förutsätter engagerade och trygga vuxna som vågar 
möta varje ny dag med öppna ögon och som vågar utmana sina egna föreställningar. 
Detta innebär att ta ett mer komplext och etiskt ansvar i förskolans verksamhet (a.a.).  

Horisontalitet 

Horisontalitet beskriver Janson (2001) är en situation där de medverkande parterna 
är jämbördiga, både gällande status och inflytande. Horisontella kamratrelationer 
gynnar solidaritet och förtroende, medlemmarna lär sig hantera sina känslor och 
dessutom sker samordning av olika lekgrupper. Janson beskriver att inom dessa 
relationer byggs en social samordning upp, vilken tydligt ger sig till känna i leken där 
vardagliga upplevelser ageras ut. Dock påpekar författaren att alla sådana lekar inte 
bara är horisontella utan pendlar mellan horisontalitet och vertikalitet. 

Vertikalitet 

Vertikalitet är en situation där medverkande parter inte är på samma nivå, inom en 
sådan situation är dominans och beroenderelationer i fokus (Janson, 2001). 
Fortsättningsvis påtalar författaren att i allmänhet är vertikalitet kännetecknad som 
omsorg och ansvar i en föräldra-barnrelation, men i en kamratrelation kan 
vertikalitet utvecklas till ett socialt system där dominans och beroende florerar. Ett 
sätt för medlemmarna i denna typ av relation att bli accepterade, är att visa sin 
underkastelse inför hierarkin (a.a.). 
 
Vidare skriver Janson (2001) att människor inte behöver vara jämlika bara för att de 
är i samma ålder. Författaren ger ett exempel på blinda och seende barn där de 
blinda antingen blir ignorerade eller accepterade som undergivna av de seende. 
Janson skriver att i detta fall blir de seende barnen ”pseudo-vuxna”, vilket författaren 
förstärker med att påtala att de blinda barnen blev accepterade om de bad om hjälp 
snarare än om de tog egna initiativ. De blinda barnen intog ett underkastat 
beroendeläge medan de seende barnen hade ett dominant läge, de seende barnen var 
inte dominanta och tyranniska utan snarare vårdande, skriver författaren.  
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Organiserad lek  

Den organiserade leken menar Pape (2001) innebär den lek som styrs av vuxna, den 
som är organiserad av vuxna. Emilsson (2008) beskriver att det målinriktade 
pedagogiska arbetet, även om det innefattar en lekdimension, riskerar att ta bort 
lekglädjen vilket då även innebär att en del av lekens värde undermineras. Denna 
vuxenstyrning bidrar till att lekens utveckling sker enligt de vuxnas önskemål, 
eftersom att de för barnen önskvärda lekhandlingar och innehåll som inte faller de 
vuxna i smaken kommer att avvisas. De egenskaper och förmågor, vilka ses som 
viktiga ur de vuxnas perspektiv kommer att göra vägvalet för vad som är en bra lek 
eller inte. I de planerade aktiviteterna kontrolleras innehållet av lärarna, vilket 
praktiskt innebär att läraren ger instruktioner, kommenterar barnen och ställer 
frågor. Allt detta bidrar till att barnen kommer att tala mindre (Emilsson, 2008).  

Fri lek 

Den fria leken beskrivs av Pape (2001) som den tid som inte är organiserad eller styrd 
av de vuxna. Vad barnen gör under denna tid är väldigt varierande och författaren 
menar att barn under denna form av lek kan flyta förbi utan att överhuvudtaget delta 
i en social lek. I dessa fall ställer sig författaren tveksam till att använda begreppet 
lek. Enligt Emilsson (2008) existerar inte fri lek i förskolan eftersom den inte kan 
betraktas som helt fri eftersom de vuxnas normativa ramar styr den fria leken och 
dess innehåll.  

Barns perspektiv  

Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) beskriver att försöka inta ett barns 
perspektiv handlar om att utifrån barns egna synsätt försöka förstå vad barnen gör 
och säger. Det handlar enligt Emilsson (2008) om att försöka fånga en kultur eller ett 
perspektiv som tillhör barnen. Enligt författaren är enda möjligheten till detta att låta 
barnet själv bidra med viktig information.  

Arnér och Tellgren (2006) menar att det enda sättet att få fram ett barns perspektiv 
är att lyssna på barnen och vad de har att säga. Författarna påpekar att för att vuxna 
på riktigt ska få ta del av ett barns perspektiv är det viktigt att den vuxne ställer frågor 
på ett sådant sätt att barnen kan svara helt själva och att inte förvänta sig ett specifikt 
svar.  

Barnperspektiv 

Ett barnperspektiv innehåller barns perspektiv, via någon representant för barnen. 
Innebörden i att inta ett barnperspektiv är att barns bästa skall vara den styrande 
faktorn (Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson, 2011). Sheridan och Pramling 
Samuelsson (2009) framhåller att den vuxne då i största möjligaste mån försöker att 
inta ett barns perspektiv genom att lyssna på barnen, talar med dem och låter deras 
röster bli hörda. Författarna förtydligar genom att beskriva att i ett barnperspektiv är 
det barnens tolkningar, erfarenheter och känslor utifrån deras egna förklaringar som 
är i fokus.  

Vuxenperspektiv 

Arnér och Tellgren (2006) beskriver att vuxna ofta beskriver att de utgår från ett 
barnperspektiv men att det finns en tendens att de vuxna tolkar vad barn gör utifrån 
ett vuxenperspektiv. Författarna skriver att barn är i fokus, men att allt som sker 



 4 

tolkas utifrån den vuxnes synsätt och ramar, på grund av detta anser författarna att 
begreppet barnperspektiv är problematiskt och obelyst.  

2.2 Litteraturöversikt 

Lek som ett förhållningssätt 

Lek beskriver Knutsdotter Olofsson (2003) är ett förhållningssätt relaterat till 
verkligheten. Det som tänks, görs och verbalt uttrycks i barns lek, behöver inte vara 
det vuxna förutsätter att det är. Leken borde i stället förklaras utifrån de leksignaler 
som lek grundas i. Författaren menar också att det medvetandetillstånd som leken för 
med sig, är positivt och bidrar till medgörliga och nöjda barn. Om leken däremot 
avbryts, blir barnen ofta aggressiva och irriterade (a.a.). Detta kan kopplas till 
Vygotskijs tankar om att leken innehåller så mycket mer än vad en utomstående ser, 
barns lek kan utåt sett se fri ut men innehåller mängder av lekregler vilket gör det 
svårt för en utomstående vuxen att veta vad leken egentligen innehåller (Säljö, 2011). 

Lillemyr (2002) påtalar att barn lär sig och upplever mängder av saker i sin lek, vilket 
författaren skriver är mer än nog för att lek ska ses som en viktig komponent i 
verksamheten. Även i Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) påtalas hur viktig 
leken är och vad barn lär sig i leken. ”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” (Skolverket, 2010, s. 6).  I Läroplan för förskolan 
påtalas att fantasi, kommunikation, inlevelse och problemlösning är några delar som 
leken kan stimulera. Vidare skriver Lillemyr (2002) att barn socialiseras i lek och att 
lek är en betydelsefull del i barnkulturen. 

Vertikalitet och horisontalitet i barns lek 

Pape (2001) beskriver att om leken används som redskap för lärande är det inte 
längre lek på barns villkor utan på de vuxnas. Vidare skriver Pape att vuxna ofta är 
medverkande i barns lek för att kunna övervaka den. Om en vuxen endast står och 
observerar barns lek blir det lätt att barn känner sig övervakade, medan om den 
vuxne i stället är med i leken får barn inte samma övervakande känsla enligt 
författaren. Pape framhåller att den vuxne som är med i barns lek när som helst kan 
gå ur sin lekroll och bli vertikal för att berätta för barnen om något de inte kan eller 
får göra. Författaren beskriver att vetskapen om att den vuxne kan gå ur sin roll gör 
att barnen leker lugnare och att den vuxne kan styra barnen i den riktning de vuxna 
vill. 

Pape (2001) beskriver att horisontalitet i barns lek oftast sker när barn leker med 
andra barn på samma nivå, att det är svårt för de vuxna att vara horisontella i barns 
lek då de hela tiden är redo att styra upp och gå ur sin roll. Men det kan även vara 
svårt för barn att leka horisontellt då vissa barn inte kan tyda leksignaler, författaren 
påpekar att i dessa typer av situationer måste vuxna vara med och lära barn 
leksignalernas konst. Vilket kan kopplas till Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010, 
s.7) där det påpekas att ”barn ska få stimulans och vägledning av vuxna för att genom 
egen aktivitet öka sin kompetens oh utveckla nya kunskaper och insikter”. 

Vuxnas relation till lek 

Knutsdotter Olofsson (2003) menar att det i förskolan är de vuxnas ansvar att se till 
att alla barn känner så stark trygghet att de vågar gå in i lekens värld. Harmonin i 
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leken kan dock störas av maktkamp, ojämlikhet, övergrepp eller översitteri. För att 
kunna behålla en harmonisk lek, behöver barnen kunna och hålla fast i de sociala 
lekreglerna som är ömsesidighet, samförstånd och turtagande. För de vuxna som är 
deltagare i barnens lek gäller samma lekregler, annars övergår de till att bli 
lekförstörare. Det finns ofta en okänslighet från de vuxnas sida kring barns lek och att 
de vuxna ofta blir rejäla lekförstörare med sina planeringar, rutiner och aktiviteter. 
När vuxna är med på barns villkor i leken, uppskattas det av barnen (a.a.). Förskolans 
verksamhet ska locka till lek och skapa en känsla av trygghet för barnen vilket påtalas 
i Läroplan för förskolan (Skolverket, 2011). 

Pape (2001) lyfter lekens sociala ställning i barns sociala värld. Författaren menar att 
leken oftare betraktas som ett medel än som ett eget mål. Historiskt sett har leken 
omringats av olika synsätt, genom olika traditioner som varit aktuella under den 
perioden. Leken har visat sig vara en problemlösningsmetod, ett 
språkutvecklingsredskap, utvecklingen av motoriken och ett sätt att lära sig sociala 
färdigheter. På senare tid har dock leken börjat sättas i relation till en del av 
barndomen i stället. Detta innebär att leken har fått ett högre värde i och med att 
leken inte längre ses som endast en metod och att barndomen inte endast handlar om 
att lära för att bli vuxen. Ett varnande finger menar dock författaren skall höjas för 
den passiva vuxna, eftersom detta kan leda till att något barn intar en maktposition i 
form av ledare. Detta innebär alltså att andra barn får inta rollen som förlorare (Pape, 
2001).  

Gränssättning är något som Pape (2001) tillskriver som en vuxens skyldighet i 
relation till barnet. Detta handlar inte om att krossa barns egna fantasi och 
kreativitet, utan mer som ett stöd till barnet att tolka in varför och i vilka situationer 
vissa gränser finns. Det är de vuxnas ansvar att medvetet avgöra vilka gränser som 
skall gälla, men viktigast varför dessa är viktiga. Syftet med att hjälpa barn med 
gränsdragningar är att berika barns tankar till de beslut de kommer behöva ta på 
egen hand (a.a.).  

Pape (2001) menar att en vuxen skall vara försiktig med att sträva efter att inta ett 
barnperspektiv, men menar att leken då den vuxne försöker se utifrån detta 
perspektiv ser leken som betydelsefull. Leken är ett speciellt fenomen som är svårt att 
sätta ord på. Författaren har använt såpbubblor som synonym till leken eftersom 
såpbubblor spricker när du fångar dem, likaså är det med leken. Därför menar 
författaren att vuxna måste vara försiktiga och visa respekt när de går in och leker i 
barns lek.  

Kontos (1999) undersökte hur och i vilken omfattning lärare arbetade med barn 
under deras fria lek. I undersökningen framkom det att nästan hälften av lärarnas tid 
upptogs av deras roll som regissör. I andra hand kom rollen som lekförstärkare och 
lekkamrat. Det framkom också att lärare anpassar sitt verbala språk beroende av 
vilken roll de har. Det verbala språket i den fria leken var främst inriktat på att hjälpa 
barnen med självhjälp och materialtillförsel. I den fria leken var det liten fokus på 
kamratrelationer och beteenden. Något mer som framkom var att vissa lärare tycks 
dra sig till vissa aktiviteter eller roller. Detta är en viktig aspekt i relation till den 
senare forskningen som visar att lärares närvaro och inställning till aktiviteter även 
påverkar barns inställning till detta (a.a.).  

Den vuxnes största uppgift i förskolans verksamhet är enligt Pape (2001) att se till att 
alla barn ges möjlighet till att få uppleva lek och att alla barn ska bli respekterade. 
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Johannesen och Sandvik (2009) beskriver att de vuxna måste kunna skilja mellan att 
släppa ansvaret och att släppa taget. De vuxna behöver förvalta ansvaret på ett 
gynnsamt sätt för barnen (a.a.). Pape (2001) menar att detta praktiskt innebär att 
hjälpa blyga och barn med dåliga förutsättningar att våga ta steg framåt, samtidigt 
som det innebär att lära barn som är framåt och har goda förutsättningar att känna 
respekt och ansvar i relation till andra. 

Medan majoriteten av forskare hävdar att barn direkt i sin lek imiterar vuxna, menar 
Corsaro (2012) att de vuxna i stället behöver börja förstå att barn även skapar sin 
egen kamratkultur. Det är inte så att de vuxna inte påverkar, men barnen ingår enligt 
författaren i två kulturer, den ena som deras egen kamratkultur och den andra som 
en del av vuxenkulturen. Barns kamratkultur innehåller en stabil uppsättning av 
artefakter, rutiner och värden. Dessa delar blir en viktig faktor för att barnen skall 
kunna hålla och utveckla sin lek. Barn utvecklar i sin kamratkultur sin egen hierarki 
och har även en önskan om detta (a.a.).  

Vuxna som förstörare 

Knutsdotter Olofsson (2003) beskriver att den inre uppbyggnaden i leken störs om 
barnen blir tvingade ut ur lekramen för ofta. Författaren drar paralleller till att 
avbryta de vuxna i ett givande samtal, det är svårt att ta tillbaka tråden där den 
förlorades.  

Arnér och Tellgren (2006) menar att stor del av det de vuxna bestämmer i förskolan 
uppfattas av barnen som tråkigt. Ofta tenderar arbetet tillsammans med barnen att 
utgå från de vuxnas perspektiv, där barns åsikter och röster inte blir hörda. Det är 
inte detta barnen behöver, utan en verksamhet där de vuxna visar respekt, lyssnar 
och verkligen bryr sig om de initiativ barn tar. Det är den vuxnes ansvar att lyfta 
barnets rättigheter genom att närma sig ett barnperspektiv. Det framkommer under 
barns egna berättelser att snälla vuxna ger barnen möjligheter till inflytande och 
respekterar dem (a.a.). I Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) beskrivs att 
verksamheten ska utgå från barnen och att barns idéer, planer och fantasi ska få ta 
uttryck såväl inomhus som utomhus.  

Ett barn berättade enligt Arnér och Tellgren (2006) att vuxna inte är snälla när de går 
in och bestämmer över vad barnen skall leka och väljer när de ska leka vilka lekar. I 
den fria leken beskrivs att barnen ges fria val kring vad de ska leka, men att de vuxna 
begränsar dem genom var, när, hur och även hur länge. Barnen ges varken den tid 
eller utrymme deras lek kräver. Barn beskrev enligt författarna att vuxna hade en 
önskan om att de skulle vara lydiga, se glada ut, sköta sig och leka lugna lekar. Det är 
lätt att tappa det barnperspektiv som från början var tanken att medvetet utgå från 
och ur ett barnperspektiv finns det många kritiska diskussioner att föra kring detta 
(a.a.).  

Pape (2001) likställer förskollärarens närvarande i barns fria lek med en fluga på 
väggen. Barn har en önskan om att få leka utan de vuxnas närvaro samtidigt som den 
vuxne enligt Pape vill ha koll på barns lek, vilket innebär att den vuxne kan liknas vid 
en fluga på väggen. Med detta menas att den vuxne finns närvarande för barnen om 
den vuxne behövs, men inte märks vid i barns lek. I dessa avseenden får vår grad av 
vuxen närvaro utgå från den erfarenhet och vetskap som finns sedan tidigare.  

Arnér (2012) beskriver att personal ofta svarar nej till barns förslag och idéer för att 
det skulle vara extra besvärligt för den vuxne eller att det anses orsaka någon form av 
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problematik. Författaren beskriver vidare hur personal ofta väntar med att svara 
barnen med ett ja innan de talat ihop sig med sina kollegor, medan ett nej aldrig 
behöver diskuteras med andra i arbetslaget. Arnér menar att förskollärare behöver bli 
mer medvetna kring de normer som finns och att förskollärare medvetet behöver öva 
sig i att säga fler ja, än nej på en dag. Författaren påtalar även att uppmärksamhet 
kring förhållandet mellan det teoretiska och praktiska behöver medvetandegöras och 
uppmärksammas.  

Enligt Arnér och Tellgren (2006) är ordningen de vuxna har i relation till barn den 
som är minst ifrågasatt i vårt samhälles dominerande ordning. Denna auktoritet 
grundas i de vuxnas fysiska makt, formella makt, styrka men även deras erfarenhets- 
och kunskapsgrundade auktoritet. Så länge vuxnas mångåriga erfarenhet är det som 
räknas för auktoritet, kommer barn inte kunna ges någon möjlighet till samhälleligt 
reellt inflytande. Vad som är barns bästa är heller inget som kan sägas som enhetligt 
från de vuxnas sida. Barn behöver i förskolans verksamhet vuxna som lyssnar till 
dem, bryr sig och respekterar dem. Ofta uttrycker lärare att de inte anser sig ha tid till 
samtal med barn, men det kanske i stället tillsammans med barn behövs diskuteras 
hur vi ska ta tillvara på den tid som finns (a.a.).  

Utifrån ett barnperspektiv menar Arnér och Tellgren (2006) att det går att föra 
många kritiska aspekter mot förhållningssättet de vuxna har till barn. I förskolans 
verksamhet handlar det ofta om att de vuxna styr barns aktiviteter genom de regler 
de vuxna skapat på egen hand. Barnen upplever enligt författarna att det inte finns 
någon möjlighet till att påverka. Barn har enligt författarna berättat om situationer, 
då de under deras lek blivit hindrade eller avbrutna av de vuxna för att de skall göra 
något annat som de vuxna bestämt.   

Lärplattan i förskolan 

Interaktiv teknik har inte endast förändrat sättet kring hur barn lär sig genom 
exempelvis spel, utan påverkar även hur barn beter sig i samhället och hur de ställer 
sig till sin framtid (Dhir, Gahwaij & Nyman, 2013).  

Relationen mellan lek och lärande är starkt etablerad i förskolans verksamhet. Trots 
detta fann Plowman och Stephen (2005) i deras studie inte någon större interaktion 
mellan barn och vuxna kring arbetet med datorn och hävdar att bristen på de vuxnas 
vägledning är uppseendeväckande. Den främsta inblandningen från de vuxnas sida 
bestod av att kontrollera turtagning. Författarna visar även hur detta sätt ställer sig i 
relation till Vygotskij och den sociokulturella teorin. Genom den starka avsaknaden 
av stöd från den vuxnes sida, blir kopplingen till den sociokulturella teorin svag. 
Enligt Vygotskij krävde barns utveckling och lärande antingen en mer kompetent 
kamrat eller en vägledande vuxen (a.a.).  

Dhir et al. (2013) menar att det ibland finns vissa felaktiga uppfattningar kring 
användandet av ipad i utbildningsmiljöer. Det verkar enligt författarna råda en 
allmän förståelse av att Ipad i allmänhet stödjer lärande och de pedagogiska målen, 
samtidigt som ipaden ses som ett underhållande tidsfördriv som inte påverkar 
lärandet i någon större utsträckning. Användandet av digital teknik ses som något 
positivt från barns sida och då framför allt de spelrelaterade aktiviteterna. Den 
interaktiva tekniken borde därför användas av lärare för att stödja kreativiteten hos 
barn, problemlösning och lära sig samverka (a.a.). Det finns enligt Plowman & 
Stephen (2005) inte mycket forskning kring barns relation till dataanvändning, vilket 
innebär att det är svårt att säkert svara på om dataanvändning i förskolan är positivt 
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eller negativt. Författarna lyfter att om spel ses som ett lärandeverktyg, borde det 
även finnas värdefulla möjligheter till undervisning. I studien framkom det dock att 
lärarna önskade mer utbildning och att de tror att detta skulle kunna resultera i 
förändringar i praktiken (a.a.). 

Konflikter i barns lek 

Singer, Van Hoogdalem, De Haan och Bekkema (2011) beskriver i sin studie att 
konflikter uppstår väldigt ofta bland barn. Konflikterna är enligt författarna viktiga 
för barn då dessa blir en typ av social inlärning. Singer et.al beskriver att småbarn 
ofta löser sina konflikter genom fysiskt våld, medan äldre barn kan diskutera fram en 
lösning på andra sätt då de har utvecklad en bättre förståelse för andras känslor.  

När lärare gick in i konflikter var det tre olika typer av lösningar Singer et.al (2011) 
upptäckte. Den första var att läraren löste konflikten genom fysiskt våld, som att ta 
ett barn i armen för att leda denne iväg från konflikten och lösa den på det sättet. Den 
andra lösningen var ensidiga strategier som att använda verbala eller icke-verbala 
direktiv eller verbala uttryck om ilska. Slutligen nämns mångsidiga strategier där 
läraren gick in med positiv kontakt som exempelvis kramar eller att föreslå 
kompromisser (a.a.).  

I dessa ovanstående observationer upptäckte Singer et.al (2011) att i de konflikter 
som lärare löste startades en ny konflikt ofta direkt när läraren lämnat barnen. Därtill 
insåg författarna att lärarna överlag löste barns konflikter genom att ge dem direktiv 
om vad de skulle göra, i stället för att ge barn medling och verktyg för konfliktlösning 
(a.a.). Precis som Vygotskijs teorier om att de vuxna behövs för att hjälpa barn 
utvecklas inom sin närmaste utvecklingszon (Säljö, 2011) skildras det i Läroplan för 
förskolan (Skolverket, 2011) att vuxna skall stimulera samspelet mellan barnen och 
hjälpa dem i deras bearbetning och utredning av konflikter.  

2.3 Teoretiskt perspektiv 

Sociokulturellt perspektiv och Vygotskij 

I denna studie utgår vi från Lev Vygotskijs och det sociokulturella perspektiv han 
grundade. Säljö (2011) skriver att människan i interaktion med andra, formas till en 
kännande, tänkande och kommunicerande varelse. Människans tänkande grundas 
enligt författaren framför allt genom kommunikativa och språkliga aktiviteter.  

Som Säljö (2011) beskriver såg Vygotskij människan som både en kulturell och en 
biologisk varelse. Med detta menar Vygotskij att människan under vissa perioder i 
livet biologiskt sett utvecklas på ett gemensamt sätt. Människan som en kulturell 
varelse, använder det verbala språket som den starkaste faktorn för att utveckla de 
sociala erfarenheterna och därigenom även sin vidare utveckling på flera plan. Det är 
genom språket de sociala erfarenheterna byggs upp genom interaktionen dem 
emellan (a.a.).  

Vygotskijs starkaste begrepp är den närmaste utvecklingszonen. Detta innebär att 
människans förståelse av vissa färdigheter eller kunskaper, ligger nära tillhands att 
förstå andra färdigheter eller kunskaper. Utvecklingszonen definierar avståndet som 
finns mellan att barnet klarar detta fullt ut på egen hand och att barnet klarar detta 
med stöd ifrån en annan människa. Vygotskijs teori är inte en teori som helt går att 
mekaniskt överföra till klassrummet, utan att den ligger mer som grund för 
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organisering och frågeställningar att ta med sig för att förstå de svårigheter som kan 
uppstå (Säljö, 2011). Den vuxne skall i det sociokulturella perspektivet inte inta en 
roll som förmedlare, utan i stället ingå i ett samarbete som innebär att barn och 
vuxen påverkar varandra lika mycket (Arnér, 2006).  

Vygotskij och leken 

Arnér (2006) menar att vuxna som säger sig grunda sina värderingar utifrån 
Vygotskijs teorier skulle kunna tänka att de som vuxna genom samspel med barn kan 
nå en högre utvecklingsnivå. Arnér menar att barns inflytande är en avgörande faktor 
för att låta barnen berika sin verklighet. Arnér beskriver även Vygotskijs tankar om 
att barns inflytande berikar leken och deras fantasi. Här poängteras också att barns 
initiativ i verksamheten kan tolkas som ett hinder för de vuxnas planerade aktiviteter, 
om inte barns idéer kan kopplas till dessa. I dessa fall osynliggörs troligtvis barns 
egna idéer eftersom de vuxna då inte är i stånd till att se aktiviteterna utifrån ett 
barnperspektiv (a.a.).  

Lillemyr (2002) beskriver att Vygotskij ansåg att glädje och regler var de viktigaste 
komponenterna i barns lek. Vidare poängteras att Vygotskij påtalar att utifrån ser 
barns lek helt fri ut, men inne i leken finns det många regler att förhålla sig till, 
exempelvis att barnen inte äter kakor fast leken kräver att de ska göra det. Vygotskij 
beskrev att barn i leken har större fokus på handlingen än tanken, vilket enligt 
Vygotskij gör att barn uppnår en inre mening i leksituationer. Lillemyr skildrar 
Vygotskijs tankar att barn i leken är mer insiktsfulla än vad barnen är i verkliga livet, 
vilket gör att barnen utvecklas och socialiseras på ett annat sätt i sin lek. Kontos 
(1999) beskriver att Vygotskijs syn på lärarens förhållningssätt innebar en aktiv, men 
inte påträngande lärarroll i barns fria lek. Detta förhållningssätt maximerar enligt 
författaren barns inlärningsmöjligheter.   
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3 Metod 

Som metod använde vi strukturerade observationer med observationsschema (bilaga 
2). Enligt Bryman (2011) innebär strukturerade observationer att det finns förutsagda 
regler för vad observatören ska titta efter, men också hur denne ska registrera det 
observerade.  

Vi valde strukturerade observationer som metod, för att vi önskade synliggöra hur 
avbrotten av barns fria lek såg ut i den praktiska verksamheten. Att vi använde oss av 
ett observationsschema berodde på att vi ville samla all data på ett för oss gemensamt 
sätt och observationsschemat blev också ett sätt för oss att sortera ut det i den fria 
leken som var av betydelse för vår studie. Dessa observationer genomfördes 
individuellt. Det hade varit givande och en möjlighet till ökad validitet om vi kunnat 
närvara två i samma observation eftersom det är lätt att missa viktiga detaljer när 
endast en person observerar. Detta var dock inte möjligt av praktiska skäl.  

Vi var under observationen icke deltagande i det sociala rummet. Bryman (2011) 
skriver att icke deltagande observationer innebär att observatören endast iakttar det 
som sker, utan att delta.  

För att säkerställa våra tolkningar av observationen genomfördes även en kortare 
intervju med aktuell förskollärare till varje avbrott. Dessa korta intervjuer bidrog till 
att öka validiteten av vår studie.  

3.1 Urval 

Totalt genomfördes elva observationer, där varje observation varade i 30 minuter. 
Genomförda observationer har gjorts på åtta olika förskolor, i två olika kommuner. 
Inga av våra observationer har skett fler än ett tillfälle på varje förskola eftersom vi 
önskade få en mångfald av infallsvinklar. 

Något vi noga avvägde var huruvida det är när vuxna överlag avbryter fri lek eller 
endast när förskollärare avbryter fri lek som skall observeras. De avbrott i den fria 
leken som skedde från en barnskötare eller vikarie rationaliserades bort eftersom 
studien endast fördjupas utifrån förskollärares agerande relaterat till att de har en 
akademisk utbildning inom detta område. Detta val är även baserat på Läroplan för 
förskolan (Skolverket, 2010), där förskollärarens pedagogiska ansvar tydliggjorts och 
stärkts. 

Vi valde att utföra våra observationer i inomhusmiljön då vi utifrån tidigare 
erfarenheter sett att det sker mer planerade aktiviteter från de vuxnas sida som bryter 
barns fria lek inomhus än utomhus. Vi har även upptäckt, främst under vår 
verksamhetsförlagda utbilning att det finns fler oskrivna regler i inomhusmiljön än i 
utomhusmiljön. 

3.2 Datainsamlingsmetoder och tillvägagångssätt 

Vi har använt oss av observationer och kortare intervjuer som 
datainsamlingsmetoder.  
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Observationerna skedde individuellt på åtta olika förskolor under fyra dagar där varje 
observation varade i 30 minuter. Under observationerna var vi inte aktiva på något 
sätt, utan var endast fokuserade på de situationer som uppstod från ett utomstående 
perspektiv.  

Vid varje avbrott i den fria leken som skedde från en förskollärare noterade vi med 
hjälp av papper och penna i det observationsschema (bilaga 2) vi skapat. Direkt i 
anknytning till detta skrev vi vår tolkning till varför förskolläraren avbröt den fria 
leken. Som stöd till observationen hade vi det stödmaterial vi skapat (bilaga 1). De 
avbrott som gjordes från exempelvis barnskötare eller vikarie noterade vi aldrig, 
eftersom det är förskollärarnas avbrott av den fria leken som fokuseras. Efter våra 
observationer genomförde vi en mycket kort intervju med förskolläraren, då denne 
fick ge sin version av varför den fria leken avbröts. Även detta skrev vi in i 
observationsschemat.  

Genom våra tolkningar och förskollärarens egen version stod bredvid varandra i 
observationsschemat (bilaga 2), blev det lätt att finna likheter och skillnader mellan 
våra tolkningar och förskollärarnas förklaringar.   

När vi samlat in alla våra observationer, sorterade vi dem utifrån de gemensamma 
anledningarna till avbrotten vi fått fram. Detta resulterade i fem rubriker, vilka vi 
sorterat vårt resultat under. Dessa rubriker är tid, regler, konflikt, rutiner och 
normer.  

Vi hade redan innan observationerna funnit relevant litteratur. När vi skapat våra 
rubriker till resultatet fick vi dock en större förståelse för vilken litteratur vi saknade. 
Vi sökte därför efter och fann artiklar i databasen ERIC som passade in under våra 
rubriker. Sökorden vi använde var free play, preschool teacher, iPad, children och 
conflicts.  

3.3 Undersökningsdesign 

Vi valde som grundläggande undersökningsmetod observationer med 
observationsmall, eftersom vi visste vad vi önskade få en större inblick i (Bryman, 
2008).  

Vi visste även att vi skulle behöva ett observationsschema (se bilaga 2) för att 
verkligen kunna få observationen så valid som möjligt.  

3.4 Trovärdighet 

De böcker som använts i studien, avhandlingar och artiklar ser vi som trovärdiga, 
eftersom all litteratur vi använt oss av är vetenskapligt granskad. Vår insamlade data 
genom observationerna är svår att garantera som fullt trovärdig, eftersom våra 
personligheter påverkar hur vi än försökt att undvika detta.  

För att vi skulle kunna få ett gemensamt underlag till våra genomförda observationer 
använde vi ett observationsschema. Detta skapade vi för säkra att vi som observerade 
genomförde dessa på ett likvärdigt sätt, vilket påverkar arbetets trovärdighet i positiv 
anda.   
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För att öka trovärdigheten ytterligare av vårt resultat genomförde vi korta intervjuer 
med förskollärarna. Dessa intervjuer genomfördes för att verifiera att våra tolkningar 
stämde överens med förskollärarnas egna tankar och syften med avbrotten.  

Vid observationerna hade vi vetskap om vilka personer som var förskollärare, 
barnskötare och vikarier. Detta var en nödvändighet för att kunna göra vårt resultat 
trovärdigt. Vårt val av att endast fokusera på förskollärare i avbrotten, berodde på 
den akademiska utbilningsnivå förskollärare har och som både barnskötare och 
vikarier oftast saknar. Genom den gemensamma utbildningen ökar vi intervjuernas 
trovärdighet. Om vi hade valt att inte ta hänsyn till att det fanns en akademisk 
utbildning inom området vid våra observationer, hade det kunnat resultera i en 
oförståelse mellan mig som observatör och den som avbryter den fria leken. 

3.5 Tolkning 

Tivenius (2015) beskriver att det kan vara väldigt svårt att skilja på analys och 
tolkning, därför har vi valt att endast använda begreppet tolkning i vår studie. Vi 
upptäckte under arbetets gång att det i tolkningsdelen och diskussionsdelen framkom 
exakt samma uppgifter. Detta fick oss att välja att skriva ihop tolkningen med 
diskussionen för att undvika exakta upprepningar. I vår tolkning kommer vi att utgå 
från det sociokulturella perspektivet och även ur ett barnperspektiv.  

Tivenius (2015) hävdar att det är svårt att helt undvika personliga tolkningar i 
tolkningsdelen i studien. Vår studie bygger på observationer, där våra tolkningar inte 
har en avgörande faktor utan det är förskollärarens svar som är de viktigaste. Men för 
att i så stor utsträckning som möjligt hålla våra egna värderingar utanför tolkningen 
måste vi vara noga med att utgå från det teoretiska angreppssätt vi har valt.  

3.6 Forskningsetiska aspekter 

Forskning skall genomföras med god kvalitet i ett väl utvalt syfte, samtidigt som 
deltagande individer skall skyddas.  

Våra respondenter i denna studie har fått information kring innehållet i studien och 
fått vetskapen om att deras medverkan är helt av fri vilja och även att de när som helt 
kan välja att avstå sitt deltagande (Vetenskapsrådet, 2011). Denna information fick de 
i form av ett missivbrev (bilaga 3). 

Genom att vi inte varken antecknade några namn på uttalande förskollärare, 
förskolornas namn eller orternas namn kan vi garantera våra respondenter full 
konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2011). 

Vi har informerat våra respondenter om att denna studie i sin slutliga form kommer 
att presenteras som ett självständigt arbete vid Mälardalens Högskola 
(Vetenskapsrådet, 2011). Uppsatsen kommer att läggas ut på databasen Diva.  
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4 Resultat 

För att samla in ett resultat har vi genomfört observationer med korta intervjuer 
efteråt. I bilaga 1 står det vad vi har fokuserat på vid våra observationer och vad vi har 
frågat förskollärare efter observationen. 

Under våra totalt fyra timmar observation kan vi konstatera 11 avbrott av barns fria 
lek från en förskollärare.  

4.1 Observationer – avbruten lek 

Vi har under flera tillfällen observerat barns lek och lagt fokus på när och varför den 
fria leken blir avbruten. 

Tidsbegränsning 

T1: I en av observationerna påtalar förskolläraren att ”Vi har börjat rucka på 
timglaset så att barnen får sitta vid lärplattorna tills de är klara. Vi har diskuterat 
varför vi tidsbegränsar lärplattslek men ingen annan lek” (Personlig kommunikation, 
20151113). Efter detta går förskolläraren fram och avbryter en lärplattslek genom att 
säga ”Jag ser att timglaset har gått ut, så nu får du gå och göra något annat” barnet 
protesterar och säger ”Jag har ju inte vänt, jag måste vända på timglaset en gång till”.  
Förskolläraren säger ”Jag ser på klockan att du har setat längre än timglaset, så nu får 
du faktiskt sluta” (Personlig kommunikation, 20151113). Barnet får beröm av 
förskolläraren när denne ger upp och går. 

T2: Vid en annan av observationerna avbryter förskolläraren barns arbete med 
lärplattan med att uttrycka ”Nu är tiden slut, nu får du gå och göra något annat” 
(Personlig kommunikation, 20151113).  I denna situation och även den ovan 
beskrivna, användes timglaset som måttstock för barnens tid vid lärplattan.  

T3: Vid den tredje observationen sitter det tre barn kring lärplattan. Här avbryter 
förskolläraren genom att säga till barnet som just nu har lärplattan att ”Nu är det 
dags att ge lärplattan till x, ni måste turas om med lärplattan” (Personlig 
kommunikation, 20151116). Förskolläraren förklarar för barnet att det är viktigt med 
turtagning och att alla ska få spela på lärplattan. 

Regler 

R1: Ett barn springer runt med en dockvagn och tjuter samtidigt. Kort efter att leken 
har börjat kommer en förskollärare. Förskolläraren går fram till barnet tar tag och 
stoppar barnvagnen och säger sedan ”Sådär kan du inte springa runt med 
dockvagnen, någon kan göra illa sig. Sedan vet du ju att vi inte springer och skriker 
inomhus, det stör de andra barnen” (Personlig kommunikation, 20151116). 

R2: Det hörs ljud utifrån hallen och jag ser rörelser fram och tillbaka. Ljudvolymen 
ökar och rörelserna blir snabbare och snabbare. En förskollärare kommer strax 
därefter in i hallen och uttrycker ”Nu får nu lugna ner er, så att ingen gör illa sig!” 
(Personlig kommunikation, 20151116). Barnen lämnar hallen och går in i ett annat 
rum.  
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Konflikter 

K1: En förskollärare går in och avbryter en lek när ett barn börjar skrika nej åt ett 
annat barn. Förskolläraren förklarar att ”Om ni inte lyssna på varandra kan ni inte 
leka med varandra” (Personlig kommunikation, 20151116).  

K2: Vid en observation leker två barn tillsammans, de börjar efter ett tag att dra i 
samma leksak, båda vill ha leksaken men ingen av barnen vill släppa. En förskollärare 
ser vad barnen gör och går fram till dem och frågar ”Vad leker ni för något?” 
(Personlig kommunikation, 20151118). Barnen svarar förskolläraren ”Vet inte” 
(Personlig kommunikation, 20151118) och springer sedan iväg. Ett av barnen 
springer dock tillbaka fram till förskolläraren och förklarar leken. 

Rutiner 

RU1: Ett flertal barn sitter vid ett bord och lägger pussel. En förskollärare kommer 
fram och avbryter med anledningen att ”nu ska ni gå och tvätta händerna för att 
sedan äta mellanmål” (Personlig kommunikation, 20151116). Barnen lägger ingen 
större vikt vid vad förskolläraren säger utan sitter i stället kvar med sina pussel, 
förskolläraren påminner då barnen om vad som gäller och barnen lämnar till slut 
bordet.  

RU2: Flera barn är i ett separat rum och leker i det som kallas ”Huset”. En 
förskollärare kommer fram till ”Huset” och säger ”Nu får ni avsluta för det är dags för 
aktiviteter i ateljén” (Personlig kommunikation, 20151118). 

RU3: Vid ytterligare en observation går en förskollärare in och ut i rummet för att 
observera, några barn sitter och leker med dockor i detta rum. När förskolläraren 
kommer in för sista gången avbryter denne leken och säger ”Nu är det dags att äta 
frukt” (Personlig kommunikation, 20151118). Barnen avbryter sin lek för att följa med 
förskolläraren och äta frukt. 

Normer 

N1: Flera barn sitter vid ett bord tillsammans med en förskollärare och ritar. Ett av 
barnen söker ögonkontakt med en kamrat och börjar vifta med pappret i luften. Det 
andra barnet börjar härma sin kamrat med sitt viftande papper. Förskolläraren 
uttrycker att ”När vi sitter här så ritar vi. Tänker ni inte rita så kan ni gå härifrån” 
(Personlig kommunikation, 20151117). Detta resulterar i att ett av barnen går 
därifrån. 

4.2 Nyanserad förståelse av den avbrutna leken 

I detta avsnitt framkommer de korta intervjuer vi gjort med den avbrytande 
förskolläraren, här får vi således förskollärarens version av den avbrutna leken. Dessa 
korta intervjuer har vi genomfört för att få en nyanserad förståelse av den avbrutna 
leken. Vi kommer att nämna på vilket sätt vår förståelse har blivit nyanserad. 

Tid 

T1 och T2: Genom korta intervjuer med de avbrytande förskollärarna just i 
lärplattssituationerna, framkommer det att förskollärarna i två av situationerna 
uppskattar användandet av timglas som tidsstyrning. Både dessa förskollärare är 
också eniga i att 10minuter per dag är den maximala tiden barn ska sitta vid 
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lärplattan på förskolan. De vet dock inte varför det just är 10 min som gäller, det är 
bara något som alltid har varit så. 

T3: I den sista lärplattsobservationen beskriver förskolläraren att avbrytandet av 
barnens aktivitet bottnar i det sociala lärandet och då främst turtagning i detta fall. 
Det är viktigt att barn lär sig att dela med sig och turas om, enligt förskolläraren. 

Regler 

R1: När förskolläraren väljer att avbryta barnets lek med dockvagnen menar denne 
att det finns inomhusregler som ska följas. Förskolläraren anser att denna typ av lek 
stör de andra barnen och att det finns en risk att någon gör illa sig, antingen blir det 
barnet som springer som ramlar eller så springer denne in i ett annat barn (Personlig 
kommunikation, 20151113).  

R2: När förskolläraren avbryter den ljudliga leken i hallen förklarar denne att 
avbrottet sker på grund av att det blir rörigt i hallen och att det finns en stor risk att 
någon av barnen i eller utanför leken gör sig illa (Personlig kommunikation, 
20151116).  

Konflikter 

K1: Förskolläraren väljer att avbryta leken mellan två barn när det ena barnet börjar 
skrika nej. Förskolläraren påtalar att det uppstod en konflikt som barnen 
uppenbarligen inte kunde lösa själva enligt förskolläraren. På grund av att konflikten 
inte kunde lösas av barnen och att det stör när ett barn skriker så valde förskolläraren 
att ingripa i denna situation (Personlig kommunikation, 20151116).  

K2: I situationen när två barn står och drar i samma leksak, förklarar förskolläraren 
att denne inte var helt säker på att barnen faktiskt lekte en gemensamt bestämd lek. 
Förskolläraren menar att det från hennes sida upplevdes finnas risker i denna 
konstellation att det är ett barn som bestämmer hela leken på egen hand. Utifrån 
detta antagande gick förskolläraren in och frågade barnen vad de lekte, för att 
upptäcka om det var en gemensam lek. Avbrottet handlade alltså inte om den som vi 
tolkade förmodade konflikten om leksaken, utan hade en grund i hierarki mellan 
barnen (Personlig kommunikation, 20151118). 

Rutiner 

RU1: När barnets aktivitet med pusslet avbryts av förskolläraren ges förklaringen att 
det inte finns något utrymme i verksamheten att inte hålla de fast satta tiderna som 
gäller i matsalen (Personlig kommunikation, 20151116)  

RU2: I observationen då flera av barnen avbryts i deras pågående lek i ”Huset” 
uttrycker förskolläraren att avbrottet beror på att en planerad aktivitet för just några 
av dessa barn skulle genomföras inne i ateljén. Förskolläraren menar att de ibland 
inte kan uttrycka tillräckliga argument till varför en bra fri lek behöver avbrytas. Det 
sker enligt förskolläraren ofta sådana avbrott (Personlig kommunikation, 20151118).  

RU2: I den observationen där barnen leker med dockor och förskolläraren avbryter 
för fruktstund förklarar förskolläraren att det är rutiner som styr hela verksamheten. 
Om barnen nekat frukten hade de inte getts någon mer förfrågan om frukt. 
Förskolläraren beskriver att om inte avbrottet skett precis här för frukten, hade 
barnens pågående lek ändå blivit avbruten när det skulle bli dags att gå ut. Det är 
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enligt förskolläraren tidsramar som styr nio av tio gånger (Personlig kommunikation, 
20151118).  

Normer 

N1: När barnen sitter och ritar och ett av barnen börjar vifta med pappret, menar 
förskolläraren att denne går in och bryter för att materialet skall användas på rätt 
sätt. Sitter barnen och ritar, så förväntas det att de faktiskt ritar (Personlig 
kommunikation, 20151117).  

Grad av nyanserad förståelse 

Endast vid en av observationerna, K2, erhöll vi en nyanserad förståelse av situationen 
efter intervju med förskolläraren. I resterande observationer gav förskollärarna oss 
samma förståelse som vi fått genom våra tolkningar. 

Den nya förståelsen som vi överlag erhöll, handlade mest om hur vertikala 
förskollärare är i sin avbrytning av den fria leken. Vi hade innan observationerna 
förhoppningar om att förskollärarna som avbröt barns fria lek gjorde detta på ett 
horisontellt sett, med ett barnperspektiv. Det vi i allra högsta grad fick en nyanserad 
förståelse för, var att förskollärarna vi observerade avbryter barns fria lek utifrån ett 
vertikalt vuxenperspektiv. Detta var något som förundrade oss, då vi hade förväntat 
oss mer av Vygotskijs tankar om det oerhört viktiga samspelet mellan barn och vuxna 
och som även fokuseras i Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010). Vi hade 
förhoppning om att större fokus skulle ligga kring att kommunikation med barn var 
grundläggande för att komma nära ett barns perspektiv av situationen. 

4.3 Resultatsammanfattning  

Överlag såg vi att det var tider, konflikter, rutiner och regler som gällde för avbrotten 
i barns fria lek. Vi observerade även en situation där det var normer som styrde 
avbrottet. 

Tid 

När det gällde tidsaspekten i avbrotten var den endast barns lek med lärplattor som 
var tidsbegränsad, i andra lekar sker inte avbrott för att barn har lekt under för lång 
tid med en och samma aktivitet.   

Konflikter 

När avbrott skedde på grund av konflikter såg vi att det var förskollärarna som gick in 
och löste konflikten åt barnen i stället för att låta dem lösa dem själva. Vi såg heller 
inga tendenser till att förskollärarna gav barnen hjälp med egna verktyg för hur de 
skall kunna hantera konflikter vid senare tillfällen.  

Rutiner 

Rutiner är en stor del av verksamheten och på alla observerade förskolor finns det 
rutiner. En förskollärare poängterade att rutiner avbryter barns lek nio av tio gånger, 
vilket vi även sett är ett faktum i vårt resultat.  
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Regler 

Reglerna som gav avbrott i barns lek var framför allt de oskrivna regler som de vuxna 
skapat. Dessa regler innebar exempelvis att inte skrika eller springa inomhus. Dessa 
regler finns enligt förskollärarna för att det ska vara ett behagligt klimat med bra 
ljudvolym inne på avdelningarna. 

Normer 

De normer som gav upphov till avbrott i barns fria lek var när papper och penna inte 
användes för att rita med. Den observerade situationen handlade om att barn viftade 
med pappret i luften, vilket fick förskolläraren att avbryta deras lek. Förskolläraren 
påtalade att med papper och penna ritar man, inte viftar omkring med. 
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5 Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte och våra frågeställningar har varit ledande i hela vårt arbete, detta för att 
skapa en röd tråd i arbetet. Vi har också svarat på både vårt syfte och våra 
frågeställningar.  

Datainsamlingsmetod 

Vi valde att använda oss av observationer med observationsschema, då denna 
datainsamlingsmetod gjorde det möjligt för oss att observera avbrotten som sker i 
barns fria lek utan att interagera med verksamheten. Vi är medvetna om att en annan 
datainsamlingsmetod, skulle kunnat ge ett annat resultat. Vi tänker att en 
observation där vi varit mer aktiva hade riskerat att påverka resultatet exempelvis 
genom att förskollärare hade valt att ignorera vissa saker eftersom det fanns en vuxen 
bland barnen. Genom att förskollärarna genom missivbrevet (bilaga 3) visste vad vi 
gick in och observerade, kan det har påverkat att de inte gick in och avbröt lika ofta 
och på samma sätt som om de inte vetat vad vi observerade.  

Anledningen till valet att ha med vår egen tolkning i observationsschemat gjordes 
därför att vi ville se om vår förståelse kunde bli nyanserad av förskollärarnas 
förklaring. Vi ville sätta våra egna tolkningar mot förskollärarnas förklaringar med 
förhoppningen om en nyanserad förståelse.  

Undersökningsdesign 

Anledningen till att vi använde observationsschema med frågor var för att kunna 
fokusera på samma gemensamma saker i våra observationer. Om vi inte använt oss 
av observationsschema hade det kunnat resultera i att vi fått in så stor mängd data att 
detta blivit svårt att sortera. Risken med att vi använde oss av ett observationsschema 
var att vi kanske blev väldigt styrda i vad vi valde att fokusera på, men å andra sidan 
hade vi ju valt denna fokus i och med forskningsfrågorna.  

Trovärdighet 

Även om vi har gjort observationer på åtta olika förskolor och intervjuat förskollärare 
grundas vårt resultat i en väldigt liten undersökning och kan därmed varken 
representera alla förskollärare eller verksamheter. Dock stärks trovärdigheten i vårt 
arbete av att ingen observation genomfördes flera gånger på en och samma 
avdelning. Även observationsschemat och de korta intervjuerna som genomfördes 
efter observationerna stärker studiens trovärdighet.  

Att använda Vygotskij och det sociokulturella perspektivet som teoretisk perspektiv, 
kan också granskas med en kritisk blick. Även i detta senare skede anser vi att det var 
ett avändbart och bra perspektiv att analysera mot. Det vi dock önskar lyfta är 
huruvida centrala dessa tankar är i dagens samhälle och i förskolans dagliga 
verksamhet. Vygotiskijs tankar är även om de är fortfarande på många sätt 
genomlyser Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) grundade i en helt annan 
kontext. Samhället såg helt annorlunda ut då mot nu, artefakterna annorlunda då 
mot nu och barnsynen annorlunda då mot nu. Det vi vill poängtera är att vårt resultat 
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kan ha fått en förmörkad bild beroende av att vi just analyserat mot ett perspektiv 
som inte är anpassat till dagens samhälle och miljö.  

Urval 

Urvalet kring att endast fokusera på förskollärarledda avbrott, grundade vi i 
förskollärarens utbildning och deras teoretiska kunskaper. Detta är något vi står fast 
vid var väldigt positivt eftersom vi styrker vårt arbete mot både teorier och Läroplan 
för förskolan (Skolverket, 2010).  

När vi valde att utföra våra observationer inomhus, tog vi hänsyn till flera aspekter 
som exempelvis de oskrivna reglerna som vi upplevt är flera inomhus än utomhus. 
Dessa oskrivna regler upplever vi är att barnen inte ska skrika eller spring inomhus. 

Därtill de planerade aktiviteterna från de vuxnas sida som vi har upplevt är flera 
inomhus än utomhus. Hade vi valt att observera utomhus hade vi kanske fått ett 
annorlunda resultat. 

5.2 Resultatdiskussion 

Vår första forskningsfråga handlade om anledningarna kring varför barns fria lek 
inomhus avbröts av förskollärare. Den främsta anledningen till avbrott fann vi var 
tidsbegränsning kring användandet av lärplattan. Detta resultat framkom utan någon 
som helst utstakad tanke kring att gå in och specifikt observera lärplattssituationer.   
Andra anledningar till förskollärares val att bryta den fria leken var regler, konflikter, 
rutiner och normer.  

Trots våra genomförda intervjuer med förskollärare efter observationerna 
modifierades vår förståelse mycket svagt. Vår andra forskningsfråga som handlade 
om vår modifierade förståelse av avbrotten efter den korta intervjun med 
förskolläraren, blev därför svagt besvarad eftersom det endast var i en av 
observationerna som vår förståelse blev modifierad. Enda fallet där vår förståelse 
modifierades var i konfliktsituation där vi tolkade avbrottet som en konfliktlösning, 
medan förskolläraren avbröt för att fördjupa sin förståelse kring om det var en 
gemensam lek.  

Vår tredje forskningsfråga lade fokus på om de vuxna avbröt den fria leken utifrån ett 
barnperspektiv eller ett vuxenperspektiv. I samtliga insamlade observationer 
upplevde vi att de vuxna bröt in i leken utifrån ett vuxenperspektiv (Arnér & Tellgren, 
2006) då inget av barnen ges någon större möjlighet att komma till tals, heller inte att 
ett barnperspektiv bejakas. Vi hade förväntat oss att det skulle vara ett större samspel 
mellan förskollärare och barn än vad observationerna visade. I exempelvis 
lärplattssituationerna, där flera förskollärare som vi tidigare beskrivit, menade att 
barn inte ska sitta mer än 10 minuter vid en lärplatta visade observationerna ett 
ganska direkt avbrott från de vuxnas sida. Vi har inte funnit någon forskning som 
direkt visar att barn behöver tidsbegränsas inom detta område, men heller inte att de 
inte behöver tidsbegränsas. Vår tanke grundas i de vuxna som förebilder. Om en 
vuxen exempelvis sitter och läser en bok, vill den vuxne troligtvis förberedas en kort 
stund innan boken tas bort för att hinna läsa klar antingen kapitlet eller stycket. Det 
skulle enligt oss kunna vara så att detsamma gäller barns tidsbegränsning. Det 
kanske krävs en högre grad av kommunikation i verksamheten för att barn ska kunna 
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avsluta aktiviteten på ett bra sätt och även utveckla sin förmåga till att ta upp och 
fortsätta samma aktivitet vid ett senare tillfälle.  

I Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) beskrivs att vuxna ska vara förbilder för 
barnen och att verksamheten ska bedrivas i en demokratisk anda. Vi har därför svårt 
att förstå förskollärarnas sätt att avbryta barns lek överlag, då vi inte finner en 
pedagogisk tanke bakom avbrottet. Varken i våra observationer, tolkningar eller 
intervjuer framkom någon som helst form av horisontalitet mellan förskollärare och 
barn. De vertikala avbrotten var tydliga och gick inte att ta miste på i och med 
avsaknaden av samspel mellan förskollärare och barn.   

Tidsbegränsning 

När det kommer till situationerna med lärplattan framgår det tydligt att det främst är 
tidsaspekten som ligger till grund för förskollärarnas brytning av leken. I observation 
T3 med lärplattan uttalar förskolläraren att det dock är turtagningen som gör att det 
blir ett avbrott. Vi anser dock att det är tidsaspekten även här, då det är en viss tid 
som har gått innan förskolläraren anser att det nu är dags att ge lärplattan till ett 
annat barn. Arnér och Tellgren (2006) specificerar att vuxna styr barns fria lek ur ett 
vuxenperspektiv genom när, var, hur och hur länge. Författarna menar att barn sällan 
ges den tid deras fria lek egentligen kräver. Detta är också vad som framkommit i vår 
studie. I Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) beskrivs det att leken skall vara 
den grundläggande stenen och att verksamheten och hela läroplanen genomsyras av 
att ett barnperspektiv skall vara i fokus. Våra genomförda observationer upplever vi 
saknar ett tydligt barnperspektiv, eftersom förskollärarna var väldigt vertikala i sitt 
förhållningssätt till barnen.  

Något som framkom i Plowman och Stephens (2005) studie var en stor avsaknad av 
interaktion eller vägledning mellan barn och vuxna i arbetet med datorn. De vuxnas 
roll var att kontrollera turtagning. Även dessa författares resonemang kan vi dra 
paralleller till i vår studie, då vi har ett resultat som visar på svagt intresse för 
interaktion från de vuxnas sida förutom när det gäller tid- eller turtagning. Plowman 
och Stephen gör ett försöka att ställa sina resultat i relation till Vygotkijs teorier, men 
menar att detta inte är möjligt på grund av avsaknaden av stödet från den vuxnes 
sida. Vi är benägna att hålla med dessa författare, men önskar även koppla detta till 
det resonemang vilken Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) för, relaterat till 
förhållningssätt mellan förskollärare och barn. Vygotskijs teori om att barn behöver 
vuxnas guidning för att utvecklas inom sin närmaste utvecklings zon (Säljö, 2011), 
kan inte ske i dessa avbrott, då de vuxna inte guidar barnen i deras utveckling. 

I Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) står det att de vuxna skall vägleda och 
stimulera barn så att barn genom sin egen aktivitet ökar sin kompetens och utvecklar 
nya insikter och kunskaper. Vi funderar över hur dessa ord kan vara en praktisk 
möjlighet i relation till arbetet med lärplattan när vuxna, som vi tolkar det, inte ser 
lärplattan som ett viktigt verktyg för barn. Plowman och Stephen (2005) skriver att 
förskollärarna önskar vidare utbildning kring arbetet med lärplattan i den 
pedagogiska praktiken. Vi funderar över om det kan det vara så, att detta även gäller 
förskolärare i vår studie. Enligt Dhir et al. (2013) ser barn arbetet med digital teknik 
och då främst de spelrelaterade aktiviteterna mycket positivt, så för att kunna arbeta 
målrelaterat till Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) anser vi att det behövs 
kompetensutveckling hos förskollärare i detta område.  
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Regler 

Observationen med dockvagnen, R1, tolkar vi avbryts på grund av ljudvolymen och 
att barn inte ska springa och skrika inomhus. Avbrottet med den ljudliga leken i 
hallen, R2, tolkade vi också som att det ska var lugnt inomhus och när ljudnivån blir 
för hög enligt förskollärarna och rörelserna enligt dem för yviga avbryter gärna 
förskolläraren leken. Förskolan är barns verksamhet, men är även en förskollärares 
arbetsmiljö och vi funderar nu i efterhand om det kan vara så att dessa avbrott 
skedde med tanke i detta. Ingen av förskollärarna tog dock upp detta i intervjun, men 
vi tror det är viktigt att ha i åtanke. Om den fria leken släpps helt fri, tror vi att det 
kan påverka förskollärares hälsa. Den höga ljudvolymen som uppstår kommer 
troligtvis att påverka förskollärares hörsel med tiden.  

Även ramfaktorer, som ekonomi kan vara en stark styrande faktor av vilka regler som 
gäller i barns fria lek. Genom exempelvis ekonomistyrning påverkas personaltätheten 
vilket kan om den är för låg generera fler stressade förskollärare, som inte upplever 
sig ha tid till att finnas närvarande i barns fria lek.  

Det som framkommit från våra observationer stämmer väl överens med Arnér och 
Tellgrens (2006) beskrivning att vuxenperspektiv oftast råder i arbetet med barn. 
Barn upplever enligt författarna att det som vuxna bestämmer i förskolan är tråkigt. I 
Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) skrivs det fram att barns idéer, fantasi och 
planer ska få ta plats både inomhus och utomhus. Här beskrivs även att hela 
verksamheten ska utgå från det barnen ger uttryck för inom detta. I Läroplan för 
förskolan står det inte någonstans att det är ett vuxenperspektiv som skall gälla. Med 
detta styrdokument som grund kan vi varken förstå eller förankra förskollärarnas 
ageranden till något pedagogiskt motiverat. Avbrotten sker enligt oss inte bara ur ett 
vertikalt perspektiv, utan har också endast en grund i de vuxnas välbefinnande. 

Barn är enligt Arnér och Tellgren (2006) väldigt medvetna om vad de vuxna har för 
önskemål kring både sina ageranden, socialt som lekmässigt. Barn förklarade i Arnér 
och Tellgrens studie att vuxna önskar att barn ska vara lydiga, se glada ut, leka lugna 
lekar och sköta sig. Corsaro (2012) menar att barn tillhör både barns kamratkultur 
och en del av vuxenkulturen. Corsaro menar att barn utvecklar en egen hierarki i sin 
kamratkultur där leken är central och att de själva har en önskan om att det skall vara 
så. Även Vygotskij påtalade att barns lek utifrån sett kan se fri ut, men att den 
egentligen innehåller mängder av regler för barn att förhålla sig till. Pape (2001) 
menar däremot att en passiv vuxen i relation till barns lek, kan leda till att något barn 
intar en maktposition och andra barn får rollen som förlorare. Det kan enligt oss inte 
vara enkelt för barn att tillhöra två kulturer, där gränser som motsäger varandra i de 
olika kulturerna konstrueras.  

Vi tror med stöd i Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) där inget 
vuxenperspektiv skrivs fram, att vuxna i förskolan behöver bli mer nyfikna på barns 
egen kamratkultur och visa intresse för vad som verkligen händer i barns lek. Vad är 
det barn leker, varför väljer de exempelvis att transformera material? Om de vuxna 
försöker interagera med barn i leken blir det lättare för de vuxna att hjälpa barnen 
utvecklas i sitt lärande enligt Vygotskijs teorier (Säljö, 2011). Något vi fastnat för är 
vuxnas tankar att barns lek inte ska bestå av en hierarki. Enligt Arnér och Tellgren 
(2006) är de vuxnas dominerande ordning till barn den i vårt samhälles minst 
ifrågasatta. Förskollärare har enligt Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) ett 
tydligt ansvar. Vi tolkar Läroplan för förskolan skriven ur ett barnperspektiv, hur 
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försvarar förskollärare då sina ageranden till att bryta barns lek utan att ha 
pedagogiska grunder för detta?  

Konflikter 

När ett barn börjar skrika nej åt ett annat barn, K1, tolkar vi avbrottet grundat i att 
barnen inte kan lösa konflikten själva och därför går förskolläraren in och löser 
konflikten åt dem. När barnen står och drar i samma leksak, K2, tolkar vi 
förskollärarens avbrott som att förskolläraren hade en förutfattad mening om att 
barnen inte på egen hand skulle kunna lösa konflikten.  

Vår tolkning att förskollärare ofta går in och löser konflikter åt barn är något som 
även Singer et.al (2011) beskriver som vanligt. Författarna menar att förskollärare 
ofta löser barns konflikter i stället för att ge barn medling och verktyg för 
konfliktlösning. Pape (2001) trycker på att det är de vuxnas ansvar att berika barns 
möjligheter med olika verktyg så att de kan hantera konfliktsituationer i framtiden då 
de kommer att behöva ta egna beslut.  

I Läroplan för förskolan (Skolverket, 2011) uttrycks det att vuxna skall stimulera 
samspelet mellan barnen och hjälp dem i deras bearbetning och utredning av 
konflikter. Det som framkommit i både vår studie och i den studie Singer et.al (2011) 
genomfört är att förskollärare inte ger barn några verktyg till konflikthantering utan 
gör det enkelt för sig själv och löser konflikten ur ett vertikalt perspektiv åt barnen, i 
stället för med dem vilket vore önskvärt. När vuxna inte ger barn verktyg till att 
utvecklas blir det svårt för dem att växa i sitt lärande och utvecklas utanför sin egen 
utvecklings zon (Säljö, 2011). 

Konflikter menar Singer et.al (2011) inte är något dåligt, utan något väldigt viktigt för 
barn då det ger dem möjlighet till social inlärning. Skulle barns utveckling och 
lärande påverkas om förskollärare i stället för att lösa konflikter åt barn, skulle ge 
barn större möjlighet till inflytande i sin fria lek? Ja, vi tror det. Arnér och Tellgren 
(2006) menar att det ur ett barnperspektiv går att föra många kritiska aspekter mot 
förhållningssättet vuxna har till barn. Författarna hävdar också att barn behöver 
vuxna som visar barn respekt, lyssnar och verkligen ärligt bryr sig om de initiativ 
barn tar. Det är enligt författarna den vuxnes skyldighet att lyfta barns rättigheter 
genom att närma sig ett barnperspektiv. I vår studie framkommer ett tydligt 
vuxenperspektiv, vilket inte är gynnsamt för varken barns utveckling inom 
konflikthantering eller barns möjlighet till inflytande.  

Lillemyr (2002) beskriver Vygotskijs tankar om att barn i leken är mer insiktsfulla än 
vad de är i verkliga livet, vilket innebär att barn socialiseras på ett annat sätt i sin lek 
än i verkligheten. Lärarens roll ska vara aktiv men inte påträngande i barns fria lek 
påtalar Kontos (1999), detta för att barn ska kunna maximera sina 
inlärningsmöjligheter i sin fria lek.  

Rutiner 

I observationen, RU1, där barnen fick avbryta sitt pusslande för att det var tid att gå 
och äta mellanmål tolkar vi som att verksamheten är helt styrd av rutiner. När en 
förskollärare väljer att avbryta barns fria pågående lek i ”Huset”, RU2, tolkar vi det 
som att de vuxenplanerade och initierade aktiviteterna ges större utrymme än barns 
fria lek. Enligt vår tolkning är de vuxnas planerade aktiviteter viktigast. I observation 
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RU3, där barns lek med dockor avbryts för att det var dags för frukt, tolkar vi det som 
att rutiner styr tidpunkter och därmed tidpunkter för avbrott i barns fria lek.  

Enligt Knutsdotter Olofsson (2003) tar vuxna ofta inte barns lek på allvar. Den inre 
uppbyggnaden i leken störs om barn tvingas ut för ofta ur lekramen. Detta kan ur ett 
vuxenperspektiv jämföras med att avbryta vuxna i ett givande samtal. Det är då svårt 
att hitta tillbaka till tråden (a.a.). Författarna beskriver hur vuxna ofta blir 
lekförstörare med de planeringar, aktiviteter och rutiner som de vuxna anser som 
viktiga. Enligt Arnér och Tellgren (2006) ges inte det utrymme eller den tid deras lek 
kräver. Den fria leken begränsas enligt författarna genom var, när, hur och hur länge 
den får fortgå. I Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010, s. 7) står det att ”barnen 
ska få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin 
kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter”. 

Vi har observerat rutiner som starkt styrande över barns möjlighet till att avsluta sin 
pågående fria lek på ett för barnen positivt sätt, då det exempelvis var tid för 
mellanmål, RU1, och tiderna i matsalen var oerhört viktiga att passa. Arnér (2012) 
beskriver att vuxna ofta tenderar att svara nej till barns förslag för sin egen 
bekvämlighets skull. Arnér menar att förskollärare behöver öka sin medvetenhet 
kring de normer som finns och menar att förskollärare behöver träna sig i att svara 
fler ja, än nej på en dag. Arnér (2006) beskriver Vygotskijs tankar om att barns 
inflytande berikar leken och barns fantasi. Författaren poängterar även att barns 
initiativ i verksamheten kan ses som ett hinder för de vuxenstyrda planerade 
aktiviteterna om barns idéer inte är förankrade i dessa. I dessa fall ignoreras oftast 
barns egna idéer eftersom de vuxna inte ser dessa utifrån ett barnperspektiv utan 
från ett vuxenperspektiv (a.a.). Vi kan inte se att barn får den möjlighet de förtjänar 
att utvecklas i dessa typer av situationer om vuxna bara nekar barns idéer. Om de 
vuxna inte hjälper barn i sitt lärande blir det svårt för dem att utvecklas inom sin 
närmaste utvecklings zon enligt Vygotskijs teorier (Säljö, 2011). 

Med detta i åtanke funderar vi över hur satta tider av vuxna kan ses som så viktiga att 
de övergår barns bästa. Vi är också konfunderade över varför inte förskollärare 
diskuterar mer med barn utifrån ett horisontellt perspektiv, kring vad de anser viktigt 
i deras verksamhet och hur de tillsammans kan komma fram till alternativa 
gynnsamma lösningar. 

Normer 

När barn som sitter vid bordet och ritar blir avbrutna för att ett barn viftar med 
pappret i luften, tolkar vi det som att barnen inte längre använde materialet på det 
sätt som förskolläraren ansåg att det skulle användas till.  

Förskolans verksamhet skall enligt Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) utgå 
från barns egna idéer, planer och fantasi. I relation till denna observation finner vi 
inte att barnets egen fantasi får något utrymme. Förskollärarens normer kring vad 
pappret vid bordet ska användas till påverkar detta barns möjlighet till att få pröva 
sin egen plan, idé eller fantasi. Vi kunde inte få vetskap om vad barnet hade för tanke 
med sitt papper, eftersom denne blev avbruten. Arnér (2012) trycker på att 
förhållandet mellan det teoretiska och det praktiska i verksamheten behöver 
uppmärksammas och medvetandegöras. Vi instämmer verkligen i detta eftersom vi 
ur ett sociokulturellt perspektiv har svårt att förstå varför inte förskolläraren väljer 
att verbalt kommunicera med barnet. 
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Säljö (2011) beskriver att människan utvecklas till en tänkande, kommunicerande 
varelse i interaktion med andra enligt Vygotskijs tankar. Vidare ansåg Vygotskij att 
människans tänkande mestadels grundades genom kommunikativa och språkliga 
aktiviteter (a.a.). Vi kan inte se att denna interaktion finns mellan förskollärare och 
barn i denna situation, vilket inte möjliggör en språklig vidare utveckling hos detta 
barn.  

Vi funderar över vad som hade skett i denna situation om förskolläraren i stället hade 
använd sig av en horisontell kommunikation, frågat barnet vad pappret 
symboliserade för denne i stället för att endast avbryta leken. Det som skedde i denna 
situation var att förskolläraren utan att kommunicera med barnet avbröt utifrån sina 
egna normer om hur papper och penna ska användas. Enligt Arnér och Tellgren 
(2006) styr vuxna ofta barns aktiviteter genom de vuxnas regler som de på egen hand 
skapat. Om förskolläraren hade försökt inta ett barnperspektiv hade det enligt oss 
funnits goda möjligheter till att även förskolläraren vidgat sin förståelse kring vad 
pappret kan användas till, vilket även Vytogskij påpekar (Arnér, 2006). 

Teoretiskt perspektiv 

Vi valde att använda oss av det sociokulturella perspektivet där Vygotskijs tankar är 
centrala. Detta perspektiv valde vi för att det stämmer väl överens med stora delar av 
Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) och även våra egna tankar om barn, 
lärande och utveckling.  

Eftersom förskollärare ska förhålla sig till Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) 
ansåg vi att detta var ett bra perspektiv att utgå från. Mycket av aktuell litteratur 
inom pedagogik förhåller sig till Vygotskijs teorier. Detta underlättade vårt arbete 
genom att relevant litteratur för vårt område var enkelt att finna.  

Det vi fick fram i vårt resultat var dock helt annat än vad vi kunde ana. Det blev svårt 
att verkligen få fram vårt teoretiska perspektiv då avbrotten som skedde i resultatet 
var ur ett vuxenperspektiv snarare än ett barnperspektiv. Vygotskijs tankar och det 
som står i Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) är ur ett barnperspektiv, vilket vi 
inte kunde urskilja ur någon av våra observationer. 

5.3 Slutsats och vidare forskning 

Den slutsats vi drar utifrån denna gjorda studie är att vuxna överlag går in med ett 
vuxenperspektiv och avbryter barns fria lek. Det framkom i vår studie att de vuxna 
blir vertikala i sin brytning och inte interagerar med barnen för att ge dem verktyg till 
att senare kunna lösa exempelvis konflikter på egen hand.  
 
Vidare framkom det i vår studie att förskollärare sällan har inblick i vad som sker i 
barns lek, utan avbryter den respektlöst i relation till barnen. Vi har genom denna 
studie fått en nyanserad förståelse av förskollärarnas val att bryta den fria leken på 
det sätt att det endast sker genom ett vertikalt perspektiv. Vi har erhållit förståelse av 
hur viktigt det är att utveckla det horisontella perspektivet mellan förskollärare och 
barn. Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) är skriven ur ett barnperspektiv och 
för att inta ett barnperspektiv krävs det att förskollärare blir bättre på att diskutera 
och interagera med barn ur ett horisontellt perspektiv.  
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I Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) beskrivs att verksamheten ska utgå från 
barn och anpassas efter varje barns individuella behov. Det vi tyvärr upptäckte i våra 
observationer var att verksamheten anpassades efter de vuxnas behov, med vad de 
vuxna tyckte var passande och behagligt. Utifrån vårt resultat tycker vi att 
verksamheten borde anpassas mer efter barnen och att förskollärare ska utgå mer 
från Läroplan för förskolan och visa mer respekt för barn och deras fria lek.  
 
Det finns för lite forskning kring lärplattan och de vuxnas förhållningssätt till denna.  
Vidare forskning behövs kring hur lärplattan står sig i relation till och kan användas 
utifrån styrdokument i den pedagogiska praktiken med ett barnperspektiv i fokus.  
 
Förutom vidare forskning av arbetet med lärplattan upplever vi att det behövs vidare 
forskning om betydelsen av barns fria lek, eller kompetensutveckling av förskollärare 
för att fördjupa förståelsen av hur och varför den fria leken är viktig.   
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6 Bilaga 1 

ATT TITTA EFTER VID OBSERVATIONER 

 När bryter vuxna in i leken och blir vertikala? 

 Får barnen leka hur de vill? 

 Hur avbryts leken av de vuxna? 
 

FRÅGOR ATT STÄLLA SIG SJÄLV UNDER OBSERVATION 

 Varför bröts leken tror jag? 

 Vad fanns det för orsaker till avbrytningen? 

 

FRÅGOR ATT STÄLLA EFTER OBSERVATION 

 Jag såg att du bröt leken vid denna situation, varför?  

 Jag uppfattade att du bröt leken på grund av (en anledning), är det korrekt 
uppfattat? 

 Hur tänker du när du bryter en lek? 
  



 29 

Observerat Orsak Förklaring

7 Bilaga 2 
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8 Bilaga 3 

Missivbrev 
Undersökning kring den fria leken inomhus 

Vi är två studenter från förskollärarprogrammet på Mälardalens Högskola, som nu ska 
skriva vårt slutliga självständiga arbete i utbildningen.  

Vår undersökning kommer att fokusera på varför den fria leken bryts av förskollärare. 
Genom observationer och korta intervjuer kommer vi söka förståelse kring hur 
förskollärare tänker och agerar kring den fria leken. Inget fokus på person, utan på 
situationer. Denna information ges enligt informationskravet (Vetenskapsrådet, 2011).  

Efter våra observationer kommer en kort intervju att ske. Vårt resultat kommer att vara en 
offentlig handling att kunna ta del av.  

Anonymitets- och Konfidentialitetskravet: Vi kan garantera alla medverkande anonymitet, 
eftersom inga namn kommer att varken antecknas eller ha en betydande faktor i vårt 
vidare arbete. Det är som sagt situationer som fokuseras. Vetenskapsrådet (2011) beskriver 
att anonymitet i de etiska riktlinjerna handlar om att information som är personlig skall 
beskrivas på ett sådant sätt att det inte är spårbart eller att det skall förstöras alternativt 
arkiveras.  

Samtyckekravet: Du som respondent har fått insyn i vad undersökningen handlar om och 
väljer själv om du vill medverka eller ej, vilket Vetenskapsrådet (2011) skriver är ett av 
kraven i de etiska riktlinjerna.  

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta 
ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig.  

Nyttjandekravet: Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid 
Mälardalens Högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva.  
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