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Bakgrund 
I leken utvecklas bland annat språket och tänkandet, samspelet och den sociala förmågan. I 
lekens värld återskapar barnen sina tidigare erfarenheter och leken ses som uttryck för att 
kunna sätta samman erfarenheter på ett nytt sätt. När yngre barn lär, gör de det med hela sin 
kropp och med alla sina sinnen. Barnens ska ha möjlighet att påverka sin vardag och där ska 
finnas utrymme för barnens egna initiativ till lek och allehanda aktiviteter. Den fysiska miljön 
har stor betydelse för hur barns lärande stimuleras och utmanas. Den barnsyn och det 
förhållningssätt som pedagogen har till barnen och deras lärande påverkar med stor 
sannolikhet vad barnen lär sig och hur de uppfattar sin omvärld.  
 
Syfte 
Syftet med studien är att få en inblick i hur små barns lärande av nya förmågor och färdigheter 
sker. Syftet är vidare att ta reda på vilket lärande som sker i den fria leken i förskolan. 
 
Metod 
Studien är kvalitativ med en etnografisk ansats. Fältarbetet bestod av observationer av små 
barn i den fria leken i förskolan.  
 
Resultat 
Resultatet av denna studie visar att barn i den fria leken får möjlighet att genom utforskandet, 
samspelet, iakttagelse och imitation lära sig utveckla den motoriska och den sociala 
kompetensen.  Även språket och den matematiska förmågan stärks. I samspel med andra 
människor, både barn och vuxna, får barnen möjlighet att vidga sin livsvärld. 
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Inledning 
Det finns inte så mycket forskning kring små barns lärande men på senare tid har intresset 
ökat. Tidigare var uppfattningen att barns utveckling följde ett bestämt biologiskt 
mognadsmönster vilket till exempel Piaget och Stern förespråkade. Senare har denna 
uppfattning stegvis ändrats genom Vygotskys teorier där han menar att barn lär genom 
samspel. Nutida forskning framhåller barnet som kompetent och aktivt i sitt eget lärande. Den 
forskning vi valt att använda oss av i denna studie är Pramling Samuelsson och Asplund 
Carlssons utvecklingspedagogiska teori som grundar sig på reflektioner kring vad barn lär i 
förskolan. 
 
Efter många års arbete i förskolan har vi sett att barns lärande sker hela tiden och överallt. 
Barn är aktiva och motiverade till att söka ny kunskap. Vår grundsyn sen tidigare är att barn 
måste få utforska och prova själva i en tillåtande miljö. Likaså anser vi att det är bland det 
viktigaste att ge barnen möjlighet att utvecklas socialt, både enskilt och i grupp. Intresse 
väcktes därför till att studera hur och vad barnen lär sig i förskolan. Vi ville se hur barnen är 
aktiva i sitt eget lärande när de får möjlighet att styra sin val av aktiviteter. Därför avgränsade 
vi vår studie till att gälla enbart den fria leken.  
 
I förskolans läroplan (Lpfö 98 rev.2010) betonas vikten av att barnen får inflytande över sin 
vardag i förskolan. 
 

 Barnen ska kunna växla mellan olika aktivteter under dagen. Verksamheten ska 
ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande… 
(s.7)  

 
Även om barnen själva är initiativtagande till sitt lärande får inte pedagogen glömma sin egen 
roll i processen. Pedagogen bör utmana och stimulera barnen för att bibehålla deras 
nyfikenhet samt för att göra lärandet så lustfyllt som möjligt. Det är oerhört viktigt att finnas 
till hands och ge barnen bekräftelse i form av stöd och uppmuntran.  
 

Syfte 
Syftet med studien är att få en inblick i hur små barns lärande av nya förmågor och färdigheter 
sker. Syftet är vidare att ta reda på vilket lärande som sker i den fria leken i förskolan. 
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Bakgrund 
I bakgrunden kommer olika aspekter såsom leken och utforskandet, samspelet och artefakter, 
miljön samt pedagogens betydelse för barns inlärning att behandlas. Dessa aspekter pågår 
samtidigt under barnens vardagliga tillvaro på förskolan och bidrar till deras inlärning.  
 
Det har varit vanligt att se på små barns lärande som ett resultat av utveckling och mognad 
(Johansson och Pramling Samuelsson 2007, ss.22-23). Den pedagogiska verksamheten var 
uppbyggd så att barnen generellt skulle utvecklas och lära på samma sätt oberoende av 
erfarenheter och omvärld. Som motsats till detta menar nu en rad forskare att kunskap är 
förhållandet mellan människan och dennes värld. Lärande grundar sig i de erfarenheter och i 
det sammanhang barnet lever i. Lärandet är en kollektiv och social företeelse före en 
individuell. Trots detta tycks det vara så att pedagogisk verksamhet fortfarande i praktiken 
domineras av ett perspektiv där det enskilda barnets utveckling och mognad är grunden för 
lärandet framför tankesättet att lärande är förhållandet mellan barnet och omvärlden (a.a). 
 
Eftersom förskolans uppdrag är att bedriva en verksamhet som har Läroplan för förskolan 
(Lpfö 98 rev.2010) som styrdokument, kommer vi att under varje rubrik göra kopplingar till 
den. 
 

Leken och utforskandets betydelse för barns lärande 
I detta avsnitt behandlas Deweys tankar om hur barn lär genom att göra och leva. Stycket 
redogör för hur lek och lärande hänger samman och hur små barn använder sig av sin kropp 
när de utforskar. 
 
Sundgren (2005, ss. 86-93) redogör för vilken syn den amerikanske pedagogen och professorn 
i filosofi John Dewey hade på skolväsendet och samhället under sin livstid. Han ansåg att den 
tidens skola var alltför fokuserad på att eleverna lärde sig fakta och andra vedertagna 
sanningar. Detta ledde till, menade Dewey, att eleverna utvecklade egoism och konkurrens. 
Skolan borde istället innehålla aktivt arbete, samarbete och idéutbyte. Deweys teori har ibland 
kallats ”learning by doing” men det är inte ett planlöst handlande i sig som leder till inlärning 
utan en ständig kedja av avsikt, planera, utföra, reflektera, bedöma och ompröva vilket leder 
till ny avsikt, ny planering och så vidare. Det är dessa förmågor som Dewey kopplar till 
verkligt lärande. Att studier tog sin utgångspunkt i elevernas erfarenheter och intressen 
menade Dewey var en fördel. Dewey ansåg att elevernas erfarenheter och intressen var av 
betydelse för inlärning och motivation, så att utgå från dessa och att arbeta i ett närliggande 
tema var en fördel. Bendroth Karlsson (1998, s.13) beskriver också Dewey på liknande sätt 
men talar även om att Dewey menade att barnet inte bara skulle ” lära genom att göra ” utan 
även att ”lära genom att leva” Det var genom sociala kontakter som barnet tog in ny kunskap 
men lika viktigt var att kunna reflektera över den. Dewey var också positiv till synen på 
lekens betydelse för lärandet. 
 
Det har länge stått klart att leken är viktig för utvecklingen av bland annat språk, tänkande, 
samspel och socialitet menar Welén (2009, s.29). Leken har funnits hos oss sedan tidernas 
begynnelse och forskning kring lek har utförts av en mängd forskare och då även inom andra 
discipliner som bland annat historiker, språkvetare, arkitekter och formgivare. 
 
Johansson och Pramling Samuelsson (2007, ss.11-14) redogör för hur leken och lärandet förut 
skiljts åt. Leken utgjorde en del av dagen medan aktiviteter som var planerade för lärande 
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utgjorde en annan del. Leken skulle skyddas och förbli fri, lustfylld och bekymmerslös och 
den skulle drivas av barnens egen lust. Nu utmanas detta synsätt genom att det talas om det 
livslånga lärandet. Författarna beskriver hur leken återskapar tidigare erfarenheter. Dessutom 
ser man att den är ett utryck för barnets kapacitet att sätta samman erfarenheter till något nytt. 
Glover (1999) menar att när barn utforskar och lär om sin värld bygger de vidare på de 
erfarenheter och färdigheter de för till fället har. Detta är en fortgående process där barnet 
aktivt konstruerar nya kunskaper själv eller i samspel med andra människor. När barnet i 
leken står inför en ny situation tvingas barnet justera sina nuvarande färdigheter så att nya 
kunskapsnivåer eller förmågor nås.   
 
 Även i förskolans läroplan framgår det hur stor vikt som läggs vid 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. 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” 
(Lpfö 98 rev.2010, s.8). 
 

Förskolans uppdrag är alltså att bygga innehållet i sin verksamhet kring leken och genom en 
variation av aktiviteter stimulera till lärande. Knutsdotter Olofsson (2009, s.79) ställer sig 
frågan vad som inte lärs genom leken. För att kunna leka är fantasin en viktig förmåga att ha. 
Att kunna föreställa sig, att tänka sig är nödvändigt för att leka och den utvecklas hela tiden. 
Förmågan att reflektera, minnas, kommunicera på olika sätt och den sociala kompetensen är 
också bitar som barnen utvecklar i sin lek. När yngre barn, så kallade ”toddlare” lär, menar 
Lökken (2008, ss.21-32) att barn i ett- och tvåårsåldern genom sin ”levda kropp” förstår det 
som upplevs. Detta exemplifieras när ett litet barn med sin blöjbak mäter om det får plats i 
skohyllan i hallen, eller när det använder hela sin kropp för att undersöka om det får plats i 
bokhyllan. Även det sociala umgänget präglas av en kroppslig grund där barnen mer med 
kroppen än verbalt visar att de förstår varandras avsikter och meningar i den gemensamma 
leken. 
 
Elfström (2008, s.20) menar att små barns observerande och utforskande utförs med hela 
kroppen och med alla sinnen. De prövar, smakar, luktar och känner på det som de är nyfikna 
på. Lite äldre barn och även vuxna är mer återhållsamma vid sitt utforskande då de har större 
erfarenhet att utgå ifrån. De yngre barnen skiljer inte utforskande från lek. I leken provas nya 
begrepp, lek med tankar, fantasi och ett förutsättningslöst prövande. Det är även på detta sätt 
som utforskandet sker.  
 
Även Knutsdotter Olofsson (2009, s.86) beskriver hur barnen ofta använder sig av sin kropp i 
sin lek. Hon menar att de älskar att öva sig i att behärska kroppen. Detta kan ses när barnen 
galopperar när de leker hästar, krälar när de är ormar, dansar när de är prinsessor eller 
liknande. När barnen leker får de möjlighet att öva ett varierat rörelsemönster och när detta 
kopplas till fantasin skapar det mening. Knutsdotter Olofsson (1999, s.76) beskriver fantasin 
som en väg till kunskap. Det sker en omedveten inlärning när barnen skapar och leker, 
undersöker och experimenterar. Det är sällan som de kan tala om hur de har lärt sig. De bara 
vet det. Glover (1999)menar att leken är en viktig del för barnen att konstruera sitt lärande. 
Där tillåts de att flytta från det de redan behärskar och känner till, mot nya mer avancerade 
kunskaper. 
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Jensen (2009, s.107) redogör för hur låtsaslek och lärande är kopplade till varandra. Det som 
barnet har lärt sig i en vardagssituation kan senare överföras i leken och tvärtom. Jensen 
beskriver låtsasleken som en situation där barnen som deltar agerar som om de befinner sig på 
en särskild plats eller som om de är någon speciell figur. Detta fenomen kallas för transfer 
som på engelska betyder överföring.  För att kunna låtsasleka krävs att barnet har lärt sig 
förstå att överförandet av en situation till en annan inte behöver vara bunden till en viss plats 
eller person. Förmågan till fysisk och social dekontextualisering måste alltså ha utvecklats. 
Detta lär sig barnen ganska tidigt. Redan vid ett års ålder kan barnen överföra en handling de 
varit med om och imitera den vid ett annat tillfälle om det inte är för många faktorer som 
skiljer åt. 
 

Samspelets betydelse för barns lärande  
Nedan beskrivs hur barnen lär sig av varandra genom samspel och att barnen bör få möjlighet 
att både vara den som lär ut och den som lär. Det beskrivs även hur små barns samspel kan se 
ut och att de har en stor social kompetens. 
 
Det sker alltid ett samspel mellan barn om de vuxna inte på något sätt förhindrar det. Detta 
menar Williams (2006, ss. 7-13) att förskolan ger stor möjlighet till genom sin miljö och den 
stora frihet som finns för barnen att själva välja vem de vill leka med och vart de skall utföra 
sin lek. Ofta leder ett samspel till lärande. Vad som är viktigt att tänka på är att pedagogernas 
förhållningssätt och miljön skapar dessa förutsättningar. Förr var det inte givet att barn skulle 
lära av varandra. Det var vanligare att barnen enskilt lärde sig att lösa och förstå de problem 
som dök upp med hjälp av läraren som ansågs förfoga över kunskapen. Idag har forskning och 
erfarenheter styrkt att det är viktigt att tillsammans med andra reflektera och sätta ord på det 
man upplevt för att på så sätt bli medveten om sina tankar och sitt lärande. Gruppen framhålls 
numer som en viktig del i denna utveckling. 
 
Tidigare i utvecklingspsykologiska studier hävdades det att yngre barn inte kunde ta ett annat 
barns perspektiv eller samspela tillsammans, men Williams anser att små barn har förmågan 
att prata och samspela med varandra (2006, s. 19). Trots att det inte finns så mycket forskning 
kring barn från ett till tre år, som visar hur och vad yngre barn gör och lär av varandra, har det 
ändå fastslagits att de tidiga teorierna kring detta kan vara felaktiga. Forskning visar tvärtom 
att små barn mycket väl kan ta ett annat barns perspektiv och att de har en förmåga att lära av 
varandra. Vuxnas förhållningssätt hjälper till att påverka hur barns förståelse och respekt för 
de rättigheter och skyldigheter som gäller förankras (Lpfö 98 rev.2010, s.6). Vidare förmedlar 
läroplanen att barnen tillägnar sig de etiska värdena genom konkreta upplevelser och att deras 
förmåga till att känna empati och omtanke om andra utvecklas.  
 
Engdahl (2011, s.6) visar i sin studie att små barn, så kallade toddlare är sociala aktörer. 
Studien som genomfördes under nio månader på en småbarnsavdelning påvisar resultat som 
stöder ett teoretiskt perspektiv kring mycket små barns sociala kompetens och agerande. Hon 
genomförde studien med hjälp av observationer där hon använde sig av fältanteckningar, 
videoinspelning och fotografier för att samla in data. Resultatet (s. 73) åskådliggör att de små 
barnen tar initiativ till både start av lek, de kan uppehålla lek och avsluta den. Detta sker 
mestadels med ordlös kommunikation som exempelvis ansiktsuttryck, gester, rörelser och ljud 
men det förekom även ett ords meningar för att styrka inviten. Det visar sig att de är sociala 
och empatiska och mycket väl kan ta andras perspektiv samt även turtagning vilket oftast 
skedde under leken tillsammans. Detta ter sig genom känsloyttringar så som leenden och 
skratt och de användes till att förstärka kommunikationen och förhandlingarna mellan barnen. 
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Williams beskriver att lärande är förhållandet mellan förutsättningarna som ett barn har inom 
olika områden till de erfarenheter som det gör (2006, s.31). Det mest idealiska är om ett barn 
både kan agera som lärare och vara den som lär. Förskolan är en bra arena där barn i olika 
åldrar möts och har möjlighet att agera i båda roller i de situationer som uppkommer. Vad de 
lär sig av varandra beror på vilket sammanhang och situation som de befinner sig i. Här 
betonas vikten av den vuxnes närvaro för att visa att problem kan lösas på många skilda sätt. 
Barnen får en uppfattning av mångfalden av kunskap som de tillsammans har, och att de kan 
lära av varandra. Att lärandet skall baseras på ett samspel mellan den vuxne och barnet men 
även barnen emellan visar förskolans läroplan tydligt (Lpfö 98 rev.2010, s.9). Barngruppens 
betydelse för utveckling och lärande ses som en viktig del. 
 

Artefakternas betydelse för barns lärande 
Stycket förklarar hur människans skapade redskap så kallade artefakter förhåller sig till 
lärande och där språket anses vara den viktigaste komponenten.  
 
Säljö (2000, s.9) beskriver hur kunskap först lever i samspel med andra människor, för att 
sedan bli en del av den enskilda individen och dennes tänkande och handlande. Därefter 
kommer denna kunskap tillbaks i nya kommunikativa sammanhang och byggs in i artefakter. 
Artefakterna är de fysiska och intellektuella redskap som hela vår vardag är fylld av som till 
exempel hammaren, datorn, bilen och språket. Han menar att artefakterna är ett tecken på 
människans förmåga att samla erfarenheter för att använda för sina egna syften. I de artefakter 
människor skapar, byggs det in och bevaras kunskap, som sedan andra kan dra nytta av. Säljö 
(2009, s.30) talar om att människan urskiljer sig från andra arter genom att låna varandras 
artefakter och använda dessa som om de vore sina egna. Även Jensen (2009, ss.112-114) 
beskriver det unika för människan att troget imitera både mål och medel. Han talar om mål-
medel-relationer och beskriver hur vi människor använder oss av olika attribut när vi vill göra 
något. När du exempelvis vill tala med någon på långt avstånd så använder du dig av en 
telefon. Eller om du behöver skruva i en skruv så använder du dig av en skruvmejsel och så 
vidare. Barn som får se någon använda sig av ett särskilt medel för att uppnå ett specifikt mål 
tillräckligt många gånger har möjlighet att uppfatta en beständig mål-medel-relation. 
Förhoppningsvis blir denna så stark att den kan tillämpas i olika situationer. Redan vid 1,5 års 
ålder har barnet en någorlunda stabil uppfattning om förhållandet mellan mål och medel. 
 
Säljö (2009, s.47) anser att det är det språkliga redskapet som är den viktigaste komponenten i 
människans kunskapsbildning. Det är med språkets hjälp som människan kan samla och 
kommunicera erfarenheter med varandra. Det är i det vardagliga samtalet som det ges 
tillfällen till insikter och kunskaper som individen tar med sig och formas av. I ett 
sociokulturellt perspektiv kan vi inte, menar Säljö, undvika att lära. Läroplanen (Lpfö 98 
rev.2010, s.6) betonar hur viktigt det är att varje barn får öva sin förmåga att kommunicera, 
samarbeta och söka ny kunskap, för att i ett samhälle där förändringstakten sker allt snabbare, 
kunna tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i ett 
samhälle behöver.  
 
Säljö (2009, s.81) redogör för begreppet mediering vilket kan förstås som att människans 
tänkande är framvuxen ur, och därmed färgad av, vår kultur och dess intellektuella och 
fysiska redskap. Människan står inte i direkt och omedelbar kontakt med omvärlden utan hon 
hanterar den med hjälp av olika redskap. Det är alltså redskapen som medierar verkligheten 
för människor i den konkreta verksamheten. Det viktigaste medierande redskapet är språket. 
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Miljöns betydelse för barns samspel och lärande 
Följande avsnitt tydliggör hur miljöns utformning kan utmana och inspirera barn till olika 
aktiviteter både inomhus och utomhus. 
 
Pramling Samuelsson och Sheridan (2006, ss.89-99) betonar vikten av att den pedagogiska 
miljö som finns i förskolan, ska ha ett tillåtande klimat där de grundläggande värdena, så som 
allas lika värde, jämställdhet och liknande, är rådande. Verksamheten ska vara utformad med 
en planerad och balanserad struktur vilket medför en trygghet för de små barnen. Barnens ska 
ha möjlighet att påverka sin vardag och där ska finnas utrymme för barnens egna initiativ till 
lek och allehanda aktiviteter. Den fysiska miljön har stor betydelse för hur barns lärande 
stimuleras och utmanas. I läroplanen (Lpfö 98 rev.2010, s.6) tydliggörs vikten av att förskolan 
ska ”erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet”. 
Miljön bör därför vara genomtänkt och underlätta för barn att få prova på många skilda 
aktiviteter och uttryckssätt för att främja barnets allsidiga utveckling. Vidare framhåller 
Pramling Samuelsson och Sheridan också tiden som en aspekt till miljöns utformning. Barnen 
behöver, inom rimliga gränser, få bli ”mätta” på sin upplevelse vid till exempel skapande eller 
att få tid att leka klart (2006, s.91). 
 
Johansson och Pramling Samuelsson (2009, ss. 156-160) redogör för att hur pedagogen i 
förskolan och dennes förhållningssätt påverkar miljön. När pedagogerna i ett arbetslag ger 
uttryck för en gemensam hållning, med en stabil, tillåtande och samspelande atmosfär och en 
samstämmig syn på barn och deras lärande, blir miljön kreativ och mötet med barnen 
karaktäriseras ofta av en mental och fysisk närhet. De vuxna deltar i barnens lek och 
samspelar på barnens villkor. Författarna menar också att i ett gott samspel mellan barn och 
vuxen utgör humorn ett bidrag till en ömsesidighet som är nödvändig för en delad 
kommunikation.   
 
Brodin och Lindstrand (2008, s.96) menar att utomhusmiljön erbjuder stora och annorlunda 
möjligheter för barn till att leka och upptäcka omgivningarna utifrån sina egna förutsättningar 
och utifrån sin utvecklingsnivå. Utemiljöns utformning har betydelse för barnens utveckling 
inom olika områden som till exempel motorik, konstruktion och sociala relationer.  
Utomhusleken stimulerar många sinnen och främjar det informella lärandet. I förskolans 
läroplan (Lpfö 98 rev.2010, s.9) förklaras att utomhusvistelsen ska ge möjlighet till lek och 
aktivitet i både planerad miljö och i naturmiljö.  Brodin och Lindstrand (2008, s.154) påtalar 
hur viktig uterummet är som en arena för socialt samspel. På en lekplats kan barnen öva sig i 
att upprätthålla kamratrelationer, utveckla sin samtalsförmåga och förmågan att engagera 
andra barn.  
 

Betydelsen av pedagogens förhållningssätt för barns samspel 
och lärande 
I detta stycke redogör vi för hur viktigt det är att pedagogen hjälper barnen att reflektera över 
både gamla och nya erfarenheter, samt att kunna värdera och ompröva dem. Vi tar även upp 
vikten av att bekräfta barnets tankar, idéer, känslor och strategier så att deras tillit till sin egen 
förmåga stärks. 
 
Den barnsyn och det förhållningssätt som pedagogen har till barnen och deras lärande 
påverkar med stor sannolikhet vad barnen lär sig och hur de uppfattar sin omvärld. När man 
talar om hur barnen lär sig, använder sig Lindahl (1998, ss.116-117) av begreppet lärandets 
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akt. Grunden för lärandet är barnets egen avsikt och dennes drivkraft till att bemästra nya 
situationer, både kroppsligt och vid användandet av olika föremål. När barnen behöver den 
vuxnes stöd är förhållningssättet avgörande för om de behåller sin nyfikenhet och glöd eller 
om de ger upp på grund av bristande uppmärksamhet och bekräftelse. Vidare menar Lindahl 
(ss.94-95) med stöd av sin studie, att när barnen efter en medveten bearbetning av olika 
uppgifter plötsligt kommer till nya insikter eller färdigheter, är detta slutprodukten, eller 
lärandets utfall. Lindahls studie bygger på videoinspelningar av tio barn i åldern 13-20 
månader. Varje barn filmades sammanlagt i ca sju timmar i alla förekommande situationer på 
förskolan. Hon har sedan med hjälp av fältanteckningar samt att om och om igen titta på 
filmsekvenserna kunnat tolka och förstå barnens känslostämningar och intentioner i 
händelserna (ss.84-86).  
 
 I förskolans läroplan framgår det att pedagogens uppdrag är att utmana och locka barnen till 
lek och aktivitet som inspirerar till att vilja utforska sin omvärld (Lpfö 98 rev.2010, s.8). 
Pramling Samuelsson och Mårdsjö Olsson (1997, s. 41) beskriver hur små barn lär sig genom 
att smaka, lukta, lyssna, iaktta, vända och vrida på saker när de undersöker och 
experimenterar. De menar att pedagogens uppgift är att lära barnen att lära, och att hjälpa 
barnen se det som för oss är en självklarhet. Det kan till exempel vara att förstå hur saker är 
relaterade till varandra. Elfström (2008, s.39) anser att genom att låta barnen redan tidigt i 
förskolan få möjlighet att utforska och leka i små grupper så lär de sig att se och ta vara på 
varandras kunskaper. Men för att kunna tillgodose sig detta arbetssätt behöver de hjälp av 
pedagogerna för att sätta ord på vad de upplever. Det är viktigt att barnen känner att de vuxna 
uppskattar det de gör och poängterar att de tillsammans kan klara så mycket mer när de får ta 
del av varandras kunskap och idéer.  
 
Johansson (2005, ss.125-126) har i sin forskning undersökt hur pedagogers förhållningssätt 
och syn på kunskap och lärande påverkar verksamheten i förskolan. Den har visat att de allra 
flesta pedagogerna ser på barnet som aktivt och med en förmåga att skapa mening men att det 
inom denna syn finns en rad olika förhållningssätt. Det som är vanligast är att uppmuntra och 
bekräfta barnen. Genom att positivt bekräfta förväntar sig pedagogerna att barnen lär. Det är 
dessutom viktigt med glädje och lust anser många i undersökningen. Trots att många arbetar 
på detta sätt så värderas ibland det som barnen säger eller gör i både negativa och positiva 
ordalag. Istället bör pedagogen bekräfta barnets tankar, idéer, känslor och strategier. Här får 
pedagogen stöd av läroplanen som uttrycker att förskolan skall ge varje barn möjlighet att 
bilda sig egna uppfattningar som en grund för sina val. På detta sätt kan delaktighet och tilltro 
till sin egen förmåga grundläggas och växa (Lpfö 98 rev.2010, s.7). Risken är annars att 
barnen tas ifrån tilliten till sin egen förmåga och ständigt behöver den vuxnes bekräftelse. 
Johansson menar vidare att detta också medför att barnet ser sig själv som den som inte vet 
och då samtidigt blir den som är beroende i lärsituationen (a.a). 
 
Bendroth Karlsson (1998, ss. 28.29) redogör för det genomtänkta förhållningssätt som 
pedagogerna på förskolorna i Reggio Emilia strävar efter. Pedagogerna är viktiga och har en 
aktiv roll i att stödja och ställa frågor som utmanar. Den barn- och kunskapssyn som de vuxna 
har bygger på att man ser barnet som innehavare av hundra språk. I det praktiska arbetet 
synliggörs detta i och med att pedagogerna leder och stimulerar barnens alla sinnen i olika 
aktiviteter och situationer. De ger dem även verktyg för att kunna uttrycka sina tankar och de 
nya erfarenheter de fått. Både pedagogerna och barnen är tillsammans forskande och lärande.  
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Sammanfattning 
Det har länge varit känt att leken är viktig i barns utveckling. I leken utvecklas bland annat 
språket och tänkandet, samspelet och den sociala förmågan. I lekens värld återskapar barnen 
sina tidigare erfarenheter och leken ses som uttryck för att kunna sätta samman erfarenheter 
på ett nytt sätt. Barnen måste kunna föreställa sig saker för att leka och denna förmåga 
utvecklas hela tiden. Andra bitar som utvecklas i leken är förmågan att reflektera och minnas. 
Även den sociala kompetensen och konsten att kommunicera är viktiga bitar som barnen övar 
i sin lek. När yngre barn, så kallade toddlare lär sig, gör de det med hela sin kropp och med 
alla sina sinnen. De prövar, smakar, känner och luktar och utforskandet och leken skiljs inte 
åt.  
 
Förskolans miljö möjliggör för barnen att själva välja vad och med vem de skall leka. 
Samspel mellan barnen sker alltid om den inte hindras på något sätt. Tidigare har det hävdats 
att yngre barn inte har samspel eller förmåga att ta ett annat barns perspektiv. Denna teori har 
senare ändrats och numera vet man att små barn har förmågan att samspela med varandra 
samt att ta ett annat barns perspektiv. Samspelet mellan små barn sker mestadels genom 
gester, rörelser, blickar och ljud. Vad barnen lär av varandra beror på i vilken situation de 
befinner sig och var de är. Den vuxnes närvaro är viktig för att visa på mångfalden av 
kunskap barnen tillsammans har och att problem som uppstår kan lösas på flera sätt. 
 
Vår vardag är fylld av redskap som hjälper oss att utföra något. Dessa kallas artefakter och 
några exempel kan vara hammaren, miniräknaren, datorn, telefonen och så vidare. I 
artefakterna har det byggts in och bevarats en kunskap som andra kan ta del av. När barn 
använder sig av artefakter för att uppnå ett visst mål talar man om mål-medel-relationer. Om 
detta sker tillräckligt många gånger kan det befästas och förhoppningsvis tillämpas i olika 
situationer. Språket anses vara det viktigaste redskapet i människans kunskapsbildning. Det är 
med språkets hjälp som människan kan samla och kommunicera erfarenheter med varandra .  
 
Miljön bör vara genomtänkt och underlätta för barnen att prova många olika aktiviteter och 
uttrycksätt för att främja en allsidig utveckling. Det bör råda ett tillåtande klimat där 
värdegrundsfrågorna är rådande. Barnen skall ha en möjlighet att påverka sin vardag och där 
skall finnas utrymme för barnen att ta egna initiativ till lek och andra aktiviteter. Hur den 
fysiska miljön är utformad spelar stor roll för utmaning och stimulans till lärande. Även 
utomhusmiljön erbjuder barn möjlighet till att utifrån sin egen utvecklingsnivå uppmuntra till 
fortsatt utveckling inom områden som till exempel motorik, konstruktion och sociala 
relationer. Pedagogernas förhållningssätt påverkar också miljön. Finns en samstämmig syn på 
barn och dess lärande och en tillåtande atmosfär blir miljön kreativ och lärande. Genom att ge 
varje barn möjlighet att bilda sig egna uppfattningar och ta beslut utefter detta kan delaktighet 
och tilltro till sin egen förmåga grundläggas och därigenom växa.  
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Teoretisk utgångspunkt 
Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003, s.56) utvecklade vid Göteborgs 
universitet den så kallade utvecklingspedagogiken vilken utgår från den fenomenografiska 
ansatsen. Det är Pramlings avhandling från 1983 om barns medvetenhet om sitt eget lärande 
som utgör själva grunden i fenomenografin såsom att: 
 

• Undersöka hur barn finner mening och förståelse för ett visst fenomen. 
• Ta reda på vilka olika kvalitativa sätt att uppfatta detta fenomen som kan urskiljas. 
• Visa på mängden av variation av sätt att tänka i form av kritiska drag som 

karaktäriserar varje kategori av uppfattningar.  
 
Detta är de viktigaste delarna när fenomenografin som forskningsansats utvecklas i riktning 
mot en utvecklingspedagogik. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003, s.59) 
menar att grundläggande för utvecklingspedagogiken är att den innehåller en medveten 
strävan att utveckla specifika värden och normer, färdigheter eller förståelse för barnets 
omvärld i förskolan. Detta till skillnad mot den traditionella barncentrerade pedagogik där 
barnets individuella erfarenheter styr både lek och lärande. I utvecklingspedagogiken är det de 
vuxnas målmedvetenhet och tillika följsamhet i barns värld som är central. (a.a, s.8)  
 
Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003, ss.190) talar om två begrepp inom 
lärandet. Lärandets objekt handlar om vad barnen ska lära sig om och Lärandets akt där det 
handlar om hur barnen ska lära sig detta. Författarna menar att lärandets objekt är kopplat till 
innehåll på samma sätt som lärandets akt är kopplat till pedagogernas arbetssätt. Lärandets 
objekt kan vara lärandet i sig, barns förståelse om sitt eget lärande, men även om andra 
begrepp. Lärandets akt innebär att pedagogen har en tilltro till att barnen skapar sin egen 
förståelse i kommunikation med andra, och även att pedagogen hjälper barnen bli medvetna 
om sitt eget sätt att tänka och lära genom att göra andra barns olika perspektiv synliga. 
 
Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003, s.60) redogör för att det i 
utvecklingspedagogiken krävs ett visst förhållningssätt av pedagogen och att innehållet i 
lärandet är en oskiljbar del av förhållningssättet. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) 
förklara hur viktigt det är att läraren måste ha ett mål med aktiviteten hon skapar för barnet 
vilken ska ta sin utgångspunkt i barnets erfarenhetsvärld. Att samtala kring fenomenet i 
aktiviteten och därmed försöka fånga barnens tankar innan själva experimenterandet och 
agerandet är en förutsättning för att kunna utmana barnet i det för givet tagna. Genom att 
sedan problematisera detta skapas tillfällen för barnet att tänka. Pedagogen ställer frågor som 
hjälper barnet att fundera. Pedagogen måste vid frågandet vara tydlig med att det är barnets 
tankar och idéer som önskas och inga förväntade ”rätta” svar. (Pramling Samuelsson & 
Sheridan 2006, s.107). När barn får möjlighet att ta del av variationen av andra barns olika 
sätt att resonera och förstå ett problem synliggörs olika sätt att tänka och förstå. Detta ger barn 
möjligheter att utveckla sin egen förståelse för ett innehåll genom att de får möjlighet att 
jämföra de olika sätten att resonera omkring samma sak. 
 
Pramling Samuelsson och Sheridan (2006, s.111) menar att barn som får pröva tankar och 
teorier i ett utforskande arbete och upptäcker att de förstår, skapar en vilja hos barnen att lära 
än mer. En av pedagogens största uppgifter är att ta tillvara barns vilja att lära och utmana 
barnen att gå vidare så att de utvecklar en förståelse för att det alltid finns mer att lära och att 
det är positivt att vara nyfiken och ta del av detta. 
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Metod 
Vetenskapen söker sanningen och vetenskapen går ständigt framåt. Dessa två självklara 
påståenden bildar en paradox uppger Thurén (1997, s.9). Vetenskapens mening är att ta reda 
på hur saker förhåller sig i verkligheten samtidigt som den alltid går framåt eller förändras. 
Denna förändring sker genom att ny fakta tillkommer men också genom att gammal kunskap 
förkastas. Stukát (2005, ss.5-8) menar att det som driver oss att forska är tillfredställelsen att 
själv bidra till ny kunskap. Författaren beskriver det vetenskapliga förhållningssättet där 
forskaren har ett systematiskt och problematiserande arbetssätt som skall sträva mot att vara 
trogen sakfrågan och vara grundlig utförd. Det är även viktigt att förhålla sig skeptisk och 
ifrågasättande och inte ta något för givet. Ett forskningsresultat skall senare kunna 
kontrolleras och samma resultat skall kunna nås av andra forskare men Stukát menar att detta 
är svårt att tillgodose när man har med människor att göra. 
 

Kvalitativ metod 
I detta examensarbete studeras hur och vad små barn lär under den fria leken. Den metod som 
passar undersökningen är en kvalitativ metod och då med etnografin som forskningsansats. 
Løkken och Søbstad (1995, s.29) menar att kvalitativa studier ofta är helhetsinriktade när det 
gäller att välja tillvägagångssätt, för hur den företeelse som man intresserar sig för, ska 
undersökas. Den kvalitativa forskaren vill undersöka olika samband och fånga helheten. 
Människan består av olika delar och detta tillsammans med förhållandet mellan individ och 
omgivning, bildar en dynamik som är viktig i den kvalitativa undersökningen. 
 
Kvalitativa undersökningar utgår från det enskilda och specifika för att sedan utmynna i mer 
allmänna slutsatser redogör Løkken och Søbstad för (1995, s.30). Det är det insamlade 
materialet som styr slutsatserna och teorin. Det är erfarenheterna som framkommer i en 
undersökning som är de viktiga och inte de uppfattningar som fanns på förhand 
 

Etnografisk ansats 
Etnografi är ett hermeneutiskt synsätt som förutom empiri och logik även bygger på en tredje 
kunskapskälla vilken är inkännande (Thuren 1997, s.94). Westlund (2009, ss.62-65) låter oss 
förstå att hermeneutik handlar om att tolka, förstå och förmedla. I en etnografisk studie är 
huvudsyftet att försöka förstå och beskriva människors ”levda liv” och för detta används 
oftast fallstudier uppger Dovermark (2007, s.134). Här skall forskaren sträva efter att beskriva 
och avkoda det som sker för att skapa mening i den situation som studeras. Forskaren 
använder sig främst av observationer för att samla in data. I en fallstudie är syftet att dels se 
de rutiner, meningssammanhang, praktiker och regler som både begränsar och ger möjligheter 
att handla, samt att skapa teorier om sociala strukturer och relationer bortom det som 
studerats. Kullberg (2004, s.12) menar att den etnografiske forskaren ska försöka se bakom 
handlingar och utsagor och även observera hur handlandet och det som sägs ändras över tiden 
och från en situation till en annan. Etnografen behöver träna sitt tänkande och analyserade till 
att fungera i vetenskapandet.  
 

Forskarens roll och redskap 
I studien användes observationer för att ta reda på forskningsfrågorna. Som forskare i en 
fältstudie intas olika identiteter som delas upp efter graden av delaktighet och engagemang. 
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Dovermark (2007, s.137) redogör för Junkers (1960) teorier om dessa roller vilka är: 
Fullständig deltagare som innebär att etnografen studerar en grupp inifrån och samtidigt 
deltar i det som sker. Deltagare - observatör där innebär det att man som forskare är mer 
deltagare än observatör men datainsamlandet fortgår ändå hela tiden. Som Observatör - 
deltagare är observationsrollen överordnad deltagarrollen och forskaren agerar endast vid 
sällsynta tillfällen. Att vara en Fullständig observatör innebär att forskaren endast observerar 
och ingriper sällan eller aldrig. 
 
Kullberg (2004, s.96) redogör för att det är den deltagande observatören som är den vanligaste 
observatörsrollen för den etnografiske forskaren. Den deltagande observatören måste vara 
medveten om att det finns olika skiften av uppmärksamhet. Å ena sidan ska forskaren vara 
delaktig i det som sker under aktiviteten, att vara en i gruppen, och å andra sidan, vara en 
utomstående och kunna se gruppen eller individens perspektiv utifrån. Forskaren behöver ha 
ett vidvinkelperspektiv utåt men även kunna se in i sig själv för att kunna förstå sina 
upplevelser bättre. Den deltagande observatören måste bli medveten om saker som andra tar 
för givet. Det är en fördel, menar Björndahl (2002, s. 44), att vara mer av observatör än 
deltagare om det inte förekommer något tekniskt hjälpmedel vid insamlandet av material. 
Detta för att kunna få med så mycket information som möjligt. Hög delaktighet kan medföra 
att observatörens möjlighet att registrera information blir mycket begränsad. En hög 
delaktighet kan även medföra en risk att forskaren påverkar situationen i för hög grad.  
 

Genomförande 
För att redogöra för hur vi gått till väga i den praktiska delen av studien kommer vi i följande 
avsnitt förklara och motivera vårt upplägg av genomförandet. 

Urval 

Då syftet med undersökningen är att se de små barnens utforskande och lärande i den fria 
leken valdes fyra barn ut till studien. Dessa blev valda endast utav åldersskäl. Alla fyra fyllde 
två år under hösten. Barngruppen där undersökningen gjordes utgjordes av barn i åldern ett till 
tre år och består av 14 barn. Dessa barn befann sig också på avdelningen under vissa 
observationstillfällen. En forskare var sedan tidigare bekant med barngruppen medan den 
andra var okänd för barnen. Dovermark (2007, s.136) menar att för att få tillträde till fältet 
beror mycket på vilket förtroende och öppenhet som forskaren lyckats skapa till de som 
deltar. Det har även varit en fördel att barnens föräldrar känt till en av forskarna sedan 
tidigare, då medgivande skulle ges till att barnen fick delta i studien. Valet att inrikta 
observationerna på tvååringarna beror på att mellan två och tre års ålder har barnen hunnit bli 
lite mer självständiga och den muntliga kommunikationen har börjat komma igång.  

Fältarbete 

Efter att observationerna planerats och strukturerats upp skrevs ett missivbrev till föräldrarna 
för att få tillåtelse att studera deras barn i den fria leken på förskolan. Även enhetschef och 
berörd personal på avdelningen gav sitt samtycke så att studien kunde genomföras i 
verksamheten.  
 
Inledningsvis gjordes en pilotstudie med syfte att ta reda på om det planerade 
tillvägagångssättet föll väl ut, vilket från början var att studera hur och vad barn lär i en 
arrangerad aktivitet som exempelvis en vattenlek. Dessutom syftade pilotstudien till att stärka 
giltigheten genom att undersöka om frågeställningen besvarades. En vattenaktivitet 
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arrangerades där två barn i tvåårsåldern lekte med utvalt material. Upplevelsen var att barnen 
experimenterade och hade roligt men praktiskt uppstod det problem av olika slag. Då 
observationen visade att det inte var nödvändigt att genom den tilltänkta aktiviteten få svar på 
frågeställningen, kunde med fördel observationerna istället göras under den fria leken på 
förskolan. 
 
Under tio tillfällen observerades barnen i 30- 60 minuter per gång. Under samtliga 
observationer förutom tre var båda forskarna närvarande. Löpande protokoll fördes med hjälp 
av papper och penna. När observationerna gjordes observerade båda samtidigt för att få ett 
mer tillförlitligt resultat. Att jämföra tolkningar av det som ses och hörs gör att risken blir 
mindre att resultatet speglas av forskarnas egna värderingar. Den ena agerade som observatör 
- deltagare och var endast vid behov delaktig. Denna forskare var redan känd av barnen sedan 
tidigare. Den andra observatören var fullständig observatör. Efter observationernas slut 
transkriberades det insamlade materialet direkt för att bli så korrekt som möjligt. 
 

Etik 

Den etik som finns i det samhälle och i den civilisation forskningen pågår i ligger till grund 
för de forskningsetiska frågorna (Björkdahl Ordell 2007, ss.22-23). Dessa frågor är viktiga för 
relationen mellan forskare och det som forskaren observerar. Björkdahl Ordell beskriver 
Holme och Solvangs (1997) syn på etiken utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv där de 
talar om forskarens egna etiska värderingar och vad de grundas på.  
 
Vid studier av alla slag måste man uppfylla de fyra forskningsetiska huvudkrav som är tänkt 
att garantera enskilda individers skydd (Björkdahl Ordell 2007, ss.26-27). Dessa fyra 
huvudkrav är enligt Vetenskapsrådet (2002): 
 
Informationskravet där forskaren skall informera de som berörs av forskningen dess syfte. I 
ett missivbrev (bilaga 1) har föräldrarna informerats om varför undersökningen görs, och i 
denna studie, hur observationerna kommer att genomföras. I informationen till föräldrarna 
tydliggjordes att barnen inte skulle filmas eller fotograferas. Vi informerade även barnen så 
att de förstod att det skulle komma en vän till deras fröken och sitta med och titta på när de 
lekte. Vi förklarade också för dem att vi skulle skriva ner på ett papper hur de gör när de 
leker.  
 
Samtyckeskravet som säger att deltagarna i en undersökning själva bestämmer över sin 
medverkan. Även här var det föräldrarna som måste ge sitt godkännande till att barnet kunde 
delta i studien och detta gjorde de genom att skriva under i missivbrevet.  
 
Konfidentialitetskravet innebär att alla som deltar i undersökningen skall ges största möjliga 
konfidentialitet och uppgifter rörande personen skall förvaras så att inga obehöriga skall 
kunna ta del av dem. Detta uppfylldes genom att vi inte använde oss av barnens riktiga namn i 
resultatet. Förskolans namn förekom heller inte i studien för att ytterligare säkerställa 
konfidentialitetskravet.  
 
Nyttjandekravet säger att insamlade uppgifter endast får användas för forskningsändamål 
vilket har informerats till föräldrarna att vi kommer att följa. 
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Validitet och reliabilitet 

Kullberg (2004, s.73) redogör för att inom forskning används två begrepp, validitet och 
reliabilitet, för att beskriva hur sann en studie är. Termen validitet kommer från latinets 
validitas som betyder styrka och termen reliabilitet kommer från engelskans reliability som 
betyder pålitlighet och tillförlitlighet. 
 
Validitet är måttet på hur väl forskaren har undersökt det som han avsett undersöka. 
Instrumentet vilket forskaren använder sig av för att genomföra undersökningen bör vara väl 
utprovade (Kihlström 2007, s. 231). För att besvara denna studies frågeställning valdes 
observation som metod. Att genomföra en provstudie ökar validiteten vilket gjordes för att se 
om observationsupplägget fungerade och gav ett resultat att arbeta vidare med. I denna studie 
medförde pilotstudien till att upplägget inför observationerna ändrades så att syftet kunde 
besvaras samtidigt som problem undanröjdes. Björklund (2008, s.87) beskriver att för att 
uppnå en hög validitet i sin etnografiska studie krävs att forskaren har ett reflexivt 
förhållningssätt där forskaren hela tiden analyserar och är medveten om betydelsen av sin 
egen roll i undersökningen. Enligt Kullberg (2004, s.151) är det ingen nackdel att vara 
förtrogen med det fält där studien ska ske utan då kan energin läggas på det som ska studeras 
istället för att först lära känna fältet. Då barnen i studien endast var 2 år var det av vikt att 
åtminstone en av oss var känd sedan tidigare annars hade mycket tid gått åt till att få barnen 
att känna sig bekväma med att bli observerade.  
 
Reliabilitet mäter studiens trovärdighet vilket betyder att resultatet som framkommit är 
tillförlitligt, att resultatet går att tro på. Kihlström (2007, s.34) påtalar vikten av att den som 
utför observationer bör träna sig i att se bortom ”det för givet tagna” och även vara medveten 
om att det han observerar redan är påverkat av honom själv. Att vi varit två som genomfört 
observationen kan ses som en fördel vilken stärker tillförlitligheten (s. 232). Den ena av oss, 
som har en förförståelse kring barngruppen, har sett och tolkat empirin med dessa ögon. Den 
andra observatören som inte känner barnen är eventuellt mer neutral i sin observation. Att 
jämföra tolkningar av observationerna mellan oss och sedan analysera resultaten och knyta till 
aktuell teori leder förhoppningsvis till att studien kan anses tillförlitlig. 
 

Analys 

Vid analysarbetet spelar forskaren själv som människa en viktig roll i hur resultatet blir menar 
Fejas och Thornberg (2009, ss.32-33). Forskaren är ett centralt redskap som både innebär att 
han är en styrka men också en svaghet i forskningen. Styrkan är att kunna komma till nya 
insikter och förståelser medan den svaga punkten kan vara utbildning, intellekt, kreativitet och 
självdisciplin. Vidare redogörs för Kvales fem huvudmetoder för kvalitativ analys som gör att 
man får en överskådlig bild över sin datainsamling i stora drag. Främst används detta till 
kvalitativ intervjudata men Fejas och Thornberg menar att listan fungerar generellt till att 
analysera annan kvalitativ data. Till sist lägger de till en sjätte analysmetod. Dessa metoder är 
följande: 
 

• Koncentrering: Datamassan koncentreras ner i färre och omformulerade ord där man 
fokuserar sig på en eller två väsentliga kärnfrågor. 

• Kategorisering: Genom att analysera datamaterialet och söka efter likheter och 
skillnader kan sedan textmassan delas i olika kategorier. 

• Berättelse: Forskaren skapar en redogörelse för den information som finns i 
datainsamlingen. Detta organiseras tidsenligt och socialt. 
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• Tolkning: forskaren försöker att tolka och spekulera mer eller mindre djupt i sitt 
material för att se annat än det som är uppenbart för honom. 

• Ad hoc: Forskaren kan fritt kombinera två eller flera av metoderna för att skapa 
mening i datamaterialet. I stället för att välja en metod växlar man mellan de olika 
teknikerna för att hitta mönster, räkna, skapa konstraster, bygga en logisk kedja av 
bevis och dylikt. 

• Modellering: Forskaren skapar teoretiska resonemang för att förklara hur saker hänger 
samman eller varför vissa saker sker. Dessa resonemang bygger på att forskaren först 
analyserat fram olika begrepp och sedan analyserat relationerna mellan dessa. 

 
Det analysarbete vi ägnade oss åt var att efter observationstillfällena direkt transkribera våra 
löpande protokoll medan uppgifterna fortfarande var aktuella i vårt minne. Vid dessa tillfällen 
noterade vi de första fortlöpande analysinslagen genom att vid renskrivningen sätta dem inom 
parentes, vilket Kullberg (2004, s.179) menar är ett sätt att använda kodning i sin text för att 
lättare kunna arbeta med materialet. Då vi varit två som observerat vid samma tillfällen 
träffades vi och diskuterade de olika tolkningar som vi ansåg vara betydande. Vi jämförde 
dessa för att få en vidare förståelse för det som uppmärksammats. Materialet delades upp och 
kategoriserades utefter de mönster som vi kom fram till från observationerna. Även i detta 
avslutande analysarbete använde vi oss av kodning då vi i vårt insamlade material gick 
tillbaka och färgkodade vissa händelser i olika färger. Fejas och Thornberg (2009, s.32) 
beskriver hur forskaren systematiskt analyserar och bryter ner sitt datamaterial. Han anser att 
utmaningen i kvalitativ analys är att skapa en mening ur all data som samlats in. Det gäller att 
kunna skilja ur det betydelsefulla ur materialet och hitta meningsfulla mönster vilket var det 
vi strävade efter. Kullberg (2004, s.183) menar att den avslutande analysen ska leda fram till 
studiens slutliga svar. Syftet med de olika kategorierna som vi lyfte fram, är därför att på ett 
tydligt sätt besvara studiens frågeställning i vårt resultat. 
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Resultat 
Resultatet av våra observationer redovisas utifrån frågeställningen i två huvudrubriker vilka är 
Hur lärande sker och Vilket lärande sker. 
 

Hur lärandet sker 
Observationerna visade att barns lärande sker kontinuerligt i den fria leken. De 
lärandesituationer som var mest frekventa redovisas genom följande kategorier. I en och 
samma aktivitet kan flera olika sätt att lära synliggöras och innebär att exemplen nedan kan 
passa in under flera av kategorierna.  
 

Genom utforskande 

En stor del observationerna utgörs av att barnen utforskar olika leksaker och material. Tidvis 
sitter barnen en längre stund utan avbrott och provar sig fram med byggmaterial eller tågbana. 
Vid ett par tillfällen noterades att barnen kunde avbryta sin aktivitet för att sedan återkomma 
och fortsätta sin lek. 
 

Tanja sitter på golvet och bygger med tågbanan. Två andra barn bygger också med 
tågbanan. I båda händerna håller Tanja tågspår som hon försöker få ihop i luften 
framför sig. 
 
Pernilla sitter på golvet i lekhallen och har en plocklåda, där rätt kloss ska läggas i 
rätt hål utefter form, framför sig. Hon provar sig fram med klossarna en stund. Hon 
avbryter vid flera tillfällen sin aktivitet för att gå ut i hallen och titta efter vem som 
kommer i dörren då hon vet att mamma snart hämtar henne. Hon återgår varje 
gång till sin klosslåda.  

 
Ofta visar det sig att barnen använder hela sin kropp vid utforskandet. Utforskandet sker 
stundvis mer utmanande än vad som krävs för att utföra uppgiften. De lägger sig ofta på 
golvet eller provar om de ryms i till exempel hyllor eller lådor. Barnen utforskar gärna 
material med munnen.  
 

Leila försöker klättra upp på en fåtölj från sidan över armstödet. Pernilla går fram 
dit och försöker klättra upp från andra armstödet så att de möts på mitten. Pernilla 
ramlar ner men reser sig och försöker igen. Leila motar bort henne så Pernilla 
kommer till mig istället. 

 
Pernilla lägger sig på mage i hyllan över hela hyllplanet… Hon lägger sig på rygg 
och sprattlar med benen och halkar ner på golvet. Hon ligger kvar där men flyttar 
fötterna upp på hyllplanet. Sparkar ner gubbarna och skrattar. 
 
Leila tar en pusselbit och stoppar i munnen samtidigt som hon tittar på de andra 
som pusslar på andra sidan bordet. Hon biter på kossan och plockar samtidigt ur 
fler bitar ur pusslet. Sedan tar hon pusslet och vänder på det så att alla 
pusselbitarna ramlar ner på bordet. 
 

Under observationerna framkom att barnen under den fria leken bar omkring på leksaker. I 
flera av observationerna bar barnen samma leksaker i händerna under lång tid utan att varken 
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leka eller använda sig av dem. Ibland kunde bärandet vara besvärligt då de vill ha med sig fler 
saker än vad som rymdes i händerna. Föremålen i händerna kunde bytas ut mot något annat 
som kom i deras väg. 
 

Tanja sitter och bygger med klossar, därefter byter hon aktiviteter ett antal gånger 
under cirka 15 minuter. Hela tiden har hon klossar i handen som hon kämpar med. 
Tanja böjer sig och tar upp en till. Hon säger: – Kan inte bära, oj, tappar. Kan inte 
bära. Jag kan inte bära. Oj, tappar. Böjer sig ner och tar upp den igen. 

 
I dockvrån finns tre plastglassar. Tanja kämpar för att få med sig alla tre 
glassarna. Hon lyckas och går iväg med dem. Tanja går med glassarna till Filip 
som sitter och bygger med tågbanan. Hon släpper glassarna och tar istället upp en 
legogris som hon bär med sig ut i köket. 

 
I exemplen som redovisats kan vi se att barnen i den fria leken ständigt utforskar på olika sätt. 
Det verkar som om de besitter en inneboende drivkraft som gör att de nyfiket undersöker 
fenomen hela tiden. Det kan vara allt ifrån att sätta samman byggklossar till att med kroppen 
och sina sinnen undersöka hur sin omvärld ser ut och upplevs.  
 

Genom iakttagelse 

I de allra flesta observationer framgår det hur barnen ofta stannar upp och iakttar vad som 
sker runt dem. Ibland återgår de till sin pågående aktivitet men emellanåt imiterar barnen det 
som de precis har studerat. Under observationerna har ett barn varit mer iakttagande än de 
andra barnen.  
 

Pernilla följer de äldre barnen till en hylla där de krupit in på nedersta 
hyllplanet. Pernilla sätter sig framför barnen på golvet och iakttar dem under en 
stund. Barnen reser sig och går och då kryper hon in i hyllan där barnen precis 
suttit. 
 
Filip stannar och iakttar några barn som krupit in under bordet. Han böjer sig 
ner och tittar vad som händer där. Han fortsätter runt bordet där han möter 
Tanja. Hon går till dockvrån och Filip ställer sig så att han ser henne. Tanja 
leker med sakerna i dockvrån medans Filip fortsätter att iaktta… Han går till 
bordet och sätter sig. Tanja pratar hela tiden om vad hon gör med enstaka ord. 
Filip sitter och tittar på henne. 

 
Genom att iaktta vad andra barn eller vuxna gör hjälps barnen att utvidga sin livserfarenhet. 
De kan på detta sätt förmodligen få en uppfattning om hur man kan ta sig an en uppgift. Vissa 
barn kan behöva iaktta längre stunder innan de är trygga nog att våga prova imitera det som 
de studerat tidigare eller ta kontakt med andra barn. 
 

Genom imitation 

Imitation sker dagligen på en småbarnsavdelning. Då ett barn utför en aktivitet vill ofta flera 
andra också göra samma sak.  
 

Pernilla och Leila sitter i den stora mjuka madrasspoolen. Båda har var sin bok 
i knäet och sitter och vänder blad i dem. Det går fort och bok efter bok 
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avverkas. De tittar på varandra men säger inget utan benämner enstaka ord ur 
boken. När någon av dem byter bok gör den andra det också. 
 
Tanja leker med tågbanan i lekhallen. Från köket hörs hur ett barn frågar 
pedagogen Lisa efter vatten. Tanja säger vatten och reser sig upp och går ut i 
köket för att också få vatten. Ytterligare två barn hör detta och avbryter sin 
aktivitet för att gå till köket och dricka. 

 
Barnen imiterar ofta situationer de varit med om tidigare. Observationerna visar hur barnen 
med hjälp av olika artefakter verkar bearbeta tidigare erfarenheter i nya situationer. 
 

Leila pratar för sig själv. Hon säger bordet, godis. Därefter går hon till spisen och 
vrider lite på knapparna. Leila hittar en väska som hon tömmer på innehåll. Där 
finns tallrikar, muggar och ett plastäpple. Hon tar muggen och ställer på bordet. 
Hon hämtar en mugg till som hon använder till att låtsashälla i den andra muggen 
 
Leila sitter vid bordet och ritar cirklar på pappret framför sig. Leila väljer en ny 
krita och suger lite på den för att sedan föra den runt sina läppar som om det vore 
ett läppstift. Hon tittar på pedagogen Annika och ler. 

 
Filip tar upp en duplokloss som ligger på golvet. Han klämmer fast den mellan 
axeln och örat, han håller huvudet på sned och går iväg till matborden. Säger 
några ord i ”telefonen”.  

 
Imitationer sker kontinuerligt på småbarnsavdelningen. När barnen direkt härmar varandra 
som mellan barnen i madrasspoolen, kan det ses som ett samspel dem emellan. 
 

Genom samspel 

I observationerna syns ett samspel mellan barnen som mest består av ögonkontakt och snabba 
leenden. Den händelse som leder till leenden upprepas ofta många gånger. Ett utav barnen i 
observationerna var mer benägen än de andra att söka kontakt både fysiskt och verbalt.  
 

Leila drar i snöret till Ahmeds joggingbyxor. Pedagogen Annika knyter snöret igen 
och Leila skrattar. Ahmed skrattar också. Leila drar upp snöret igen och Annika 
knyter. Detta upprepas under bådas skratt några gånger. Tanja står bredvid och 
tittar, säger – Oj titta, Ahmeds byxor. Annika knyter igen och Leila drar upp snöret. 
De skrattar. Tanja kommenterar det som sker…” - Ahmed köpt byxor.  - Ahmeds 
byxor. - mamma köpt Ahmeds byxor”. 
 

Flera möten mellan barnen handlar om konflikter då de vill ha samma leksaker eller på annat 
sätt vill vara i fred.  
 

Ahmed kommer fram till bordet. Tanja skyddar bordet med utbredda händer så att 
han inte ska kunna ta något. Ahmed försöker ändå nå sakerna på bordet. Tanja blir 
upprörd och gråtskriker: - Inte. - Nej. Pedagogen Lisa i lekhallen hör och ropar: - 
Vad händer därute? Tanja ropar igen: - Inte. - Ahmed. - Mina. Lena ropar på 
honom: - Kom Ahmed! Han vänder sig och går till lekhallen och Tanja verkar 
pusta ut men säger: - Inte Ahmed. 
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Under observationerna uppmärksammades att barnen under tiden som de lekte med jämna 
mellanrum sökte sig till de vuxna för att visa eller fråga något.  
 

Leila går till legolådan och hämtar en gubbe och går till pedagogen Annika. Hon 
intresserar sig för Annika som skriver. Leila säger mamma samtidigt som hon följer 
med fingret på Annikas text. Hon säger – mamma med, mamma med. 
 
Pernilla går i lekhallen med dockvagnen framför sig. Hon går mot dockvrån men 
vänder sig mot Annika och säger: - Mamma kommer? – Ja, mamma kommer snart, 
svarar Annika och Pernilla går vidare. 

 
När barnen vänder sig till pedagogen för att fråga eller visa något tycks det vara för att de vill 
bli bekräftade eller för att förstärka det de vill förmedla eller det de gör. 
 

Annika uppmanar till städ. Leila lägger i klossarna i lådan. Filip kryper in under 
fåtöljen och plockar upp några klossar. Leila hittar en tråd på golvet som hon drar 
mellan tänderna. Annika säger - Är det tandtråd, har ni det hemma? 
 
Annika frågar vad Leila har ritat. Leila säger en gång något som kan tydas som 
bollar. Hon tar en krita och verkar vilja att Annika tar den. Annika säger - Skall jag 
skriva ditt namn, är det det du vill? 

 
Samspelet mellan barnen som syntes var övervägande ögonkontakt och leenden. Även 
konflikter uppstod då barnen ville ha samma leksaker eller ville vara i fred. Samspelet mellan 
barn och vuxen skedde oftast genom att barnen kom fram och visade något eller sade några 
ord vilket den vuxne bekräftade.  
 

Vilket lärande sker 
Under den fria leken pågår lärandet ständigt. Det går inte att påvisa exakt i stunden vad de lärt 
sig utan lärandet är en pågående process. Observationerna har visat att barnen lär och övar 
många olika saker i samma aktivitet. Resultatet redovisas efter rubrikerna nedan då dessa 
tydligast framstått som lärande för de små barnen. 
 

Kroppen och sinnena 

När barnen i den fria leken använder sig av kroppen för att leka och utforska övar de sina 
kroppsliga förmågor. I utemiljön har de större möjligheter att utmanas fysiskt. 
 

Leila gräver i sandlådan. Hon hänger sig över sandlådekanten och försöker få 
tag i sanden på marken utanför. Hon når inte riktigt utan lutar sig längre ut och 
tippar nästan över. Tar emot sig med händerna och återfår sedan balansen. Hon 
ser inte nöjd ut utan muttrar lite för sig själv. 

 
Pernilla klättrar upp och sätter sig själv på rutschkanan. Hon slår huvudet i 
stången längst upp men tittar bara på mig. Hon åker ner med fart och hamnar 
på rumpan i sanden. Pernilla reser sig och går tillbaka mot trappan men går 
istället in under rutschkanan där hon kryper över en bänk som finns där. 
Kämpar sig sedan ut ur det trånga utrymmet direkt. Hon lägger sig på magen 
och backar ner från kanten ur sandlådan 
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Under observationerna syntes hur barnen använde sig av sina sinnen för att förstå hur något 
smakar, luktar, känns eller låter.  
 

Leila leker i dockvrån. Hon kommer ut i lekhallen med en plasttomat i handen. 
Hon slickar och försöker bita i den. Leila går runt med tomaten i handen en 
stund och släpper den plötsligt i golvet så att den studsar och snurrar runt. 
Pedagogen Marie uppmärksammar detta med ett skratt och Leila tar upp 
tomaten igen för att kasta den. Detta upprepas några gånger med ett stort 
leende på läpparna. 

 
Pernilla kommer fram till mig och tittar intresserat på mitt block. Hon står en 
stund hos mig men går sedan till fönstret där hon råkar få solen i ögonen. Hon 
kisar och blinkar med ögonen. Hon ryggar tillbaka och flyttar huvudet till 
skuggan igen och stannar upp. Hon flyttar åter tillbaks huvudet till solen igen 
och blinkar. Hon ser på mig och ler. 

 
Barnen övar sin kroppsliga förmåga genom lek och utforskandet. Barnen använder sig flitigt 
av sina sinnen när de undersöker saker och ting. 
 

Social förmåga 

I samspelet barnen emellan och mellan barnen och den vuxne övas de sociala färdigheterna. 
Den empatiska förmågan visade sig när de äldre barnen riktade hjälpsamhet mot dem som var 
yngre. Barnen övas också i att ta ansvar efter sin förmåga.    
 

Ahmed kryper in i madrasspölen där Pernilla och Leila sitter och läser. Han 
råkar få ett hörn av boken i ansiktet och han gnäller lite. Pernilla vänder sig 
mot Pedagogen Annika och ser bekymrad ut och säger: - Lille Ahmed. - Kan du 
trösta honom, säger Annika. Pernilla reser sig klumpigt upp och välter honom 
så att han blir liggande på rygg. Pernilla tar Ahmed i handen och drar upp 
honom till sittande. 
 
Leila kommer in i lekhallen. Hon följer Ahmed och vill ta på honom luvan på 
hans luvtröja. Han går vidare och hon håller i luvan och följer med och försöker 
hela tiden få på luvan. Till slut välter hon honom och hon lyckas då få på honom 
luvan till hälften. 
 
Annika uppmanar till städ. Leila lägger i klossarna i lådan. Tanja kryper in 
under fåtöljen och plockar upp några klossar som hon också lägger i 
klosslådan. 

 
Hur barnen övar sin sociala förmåga kunde synas när barnen visar empati och omtanke för 
sina kompisar. Äldre barn var ofta hjälpsamma mot sina yngre vänner och det framstod som 
om de ville hjälpa till med t ex på klädning.  
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Språk och Tanke 

Språket innefattar både verbal eller ljudlös kommunikation. I resultatet framkom hur barnen 
med hjälp av gester, miner eller kroppsspråk gjorde sig förstådda. Barnen har visat att de är 
kapabla att planera, genomföra och hålla fast i tanken vad de förutsatt sig att göra.  
 

Filip går in i förrådet och ställer sig vid hyllorna. Han tar en spade och vänder 
sig sedan till pedagogen Annika och försöker säga något samtidigt som han 
tittar på bilarna i hyllan. Annika säger: - Vill du ha en bil? Han tittar på 
pedagogen som ger honom en bil. Han ser nöjd ut och går ut ur förrådet. 
 
Leila sitter på golvet och pusslar. Hon lägger i tre bitar utan problem. Det är ett 
pussel med stora knoppar. Den fjärde och sista pusselbiten saknas. Pedagogen 
och Leila pratar om var kan den vara. Hon blir uppmanad att leta efter 
pusselbiten under soffan. Hon slår ut med armarna och säger: - Borta! Efter 
cirka en timma tar hon pedagogen i handen och går till hyllan för att då visa att 
hon har pusselbiten i handen och vill lägga tillbaka den. 

 
Barnen övar sitt språk i kommunikation med andra barn eller vuxna. Det kan ske med ord 
eller genom andra gester och miner. I observationerna syntes planerade och medvetna 
handlingar som kunde följas upp så långt som en timme senare.  
 

Matematik 

I barnens utforskande övas ständigt det matematiska tänkandet. I bygglek såväl som 
dockvrålek kan de få möjlighet att träna sig i att se färg, form, antal och mönster. Med sin 
kropp som instrument verkar barnen prova sin känsla för mått och rymd.  
 

Leila bygger med mjuka skumgummiklossar i olika former och färger. Hon 
trycker ut cylindrarna som finns i satta i en kvadrat. När hon börjar sitter den 
gula cylindern i den gula kvadraten, den röda cylindern i den röda kvadraten 
osv. Hon trycker ur den röda cylindern och byter ut till en annan färg. Sedan 
byter hon tillbaka igen. Detta prövar hon med flera av kvadraterna och med de 
olika färgerna. Leila sätter en cylinderformad kloss uppe på en annan kloss, 
vilken ser ut som en bro. Hon tar upp broklossen och försöker få fast den 
cylinderformade klossen i halvcirkeln på klossens undersida men den ramlar 
loss. 

 
Leila sitter och pusslar vid bordet. Hon håller i knoppen på pusselbiten och 
snurrar den. Hon provar att sätta biten på plats men får inte dit den utan 
slänger den på bordet. Hon tar i stället husbiten och därefter hönan och provar 
men det går inte. Hon släpper den på golvet och skrattar till. 1, 2, säger hon och 
snurrar på bit efter bit medan hon släpper dem på golvet. 1, 2, säger hon varje 
gång. Leila tittar på golvet där bitarna ligger. 
 
 Pernilla lägger sig på mage i hyllan över hela det nedersta hyllplanet. Hon 
snurrar runt på mage och ställer ifrån sig gubben hon har i handen. Hon säger 
något och flyttar gubben. Pernilla hittar en gubbe till på golvet och ställer upp 
den också. Hon lägger sig på rygg och sprattlar med benen och halkar ner på 
golvet. Där ligger hon kvar men flyttar fötterna upp på hyllplanet och sparkar 
ner gubbarna och skrattar. 
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Under den fria leken fanns många tillfällen för att utmana det matematiska tänkandet. Barnen 
tycks öva sig självmant i att bygga och sortera och kan troligtvis på så sätt öva sin antals- och 
rumsuppfattning när de pusslar eller testar hur de själv med hjälp av sin kropp får plats på 
olika ställen.  
 

Sammanfattning 

Hur lärandet sker 

Barn lär sig kontinuerligt i den fria leken. Det sätt som tydligast framstod i observationerna 
var att barnen lär sig genom att utforska sin omgivning och de leksaker och material som 
omger dem. Barnen använder sig av sin kropp för att utforska till exempel om de ryms i en 
låda eller hylla. Vanligt är också att barnen använder sina sinnen för att smaka, lyssna eller 
känna på det som de är nyfikna på. 
 
Något som uppmärksammades i observationerna var att barnen ägnade sig åt att iaktta de 
andra barnen. De stannade upp för att betrakta vad de andra barnen gjorde för att sedan återgå 
till sin aktivitet eller för att ibland imitera det de precis iakttagit. Imitation sker ständigt på en 
småbarnsavdelning. När ett barn utför en aktivitet vill flera andra upprepa detta på samma 
sätt. Imitationen kunde även visa sig genom att barnen utförde sysslor som de erfarit i tidigare 
situationer. Detta utfördes vanligen med olika artefakter till hjälp. 
 
Det samspel som syntes mest bland barnen var ögonkontakt och snabba leenden. Men 
samspelet mellan barnen bestod även av konflikter då barnen ville ha samma leksaker eller då 
de ville vara i fred. Samspelet mellan barn och vuxen bestod av att barnen i förbifarten 
närmade sig en vuxen för att fråga eller visa något för att sedan leka vidare. Barnen sökte 
även bekräftelse av den vuxne. 
 

Vilket lärande sker 

Det går inte att i stunden förklara vad barn lär utan lärandet är en pågående process. Barnen 
lär och övar många olika saker i samma aktivitet. Barnen använder sig av sin kropp i den fria 
leken och då övas deras kroppsliga förmågor. Utomhus utmanas barnen förmågor mer fysiskt. 
Barnen använder sina sinnen för att förstå hur något ter sig.  
 
Sin sociala förmåga och färdighet övar barnen i samspel med andra barn eller vuxna. Barnen 
visade empati och hjälpsamhet främst mot de barnen som var mindre än de själva. Barnen 
övade ansvar efter förmåga. Observationerna visade att barnen kommunicerade med varandra 
både verbalt liksom ljudlöst. Barnen använde sig av kroppsspråk för att göra sig förstådda. 
Barnen kunde planera, genomföra och hålla fast vid en tanke av det som de planerat göra.  
 
Det matematiska tänkandet övade barnen kontinuerligt. Bygg och konstruktionslek var 
vanliga aktiviteter där barnen övade färg, form, antal och mönster. De använder sig av sin 
kropp för att prova sin känsla för mått och rymd. 
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Diskussion 
 
I följande avsnitt presenteras de olika diskussionsområdena. I resultatdiskussionen diskuteras 
resultatet kopplat till bakgrunden och på samma sätt behandlas metoddiskussionen. Under 
denna rubrik kommer även de didaktiska konsekvenserna redogöras för, med utgångspunkt i 
de didaktiska frågorna Hur, Vad och Varför? Resonemangerna styrks med kopplingar till 
tidigare forskning. 
 

Resultatdiskussion  
Det resultat som framkommit under observationerna av barn i tvåårsåldern, var att i den fria 
leken sker inlärningen genom att de ständigt utforskar sin lekmiljö. Barnen använde sig av sin 
kropp och sina sinnen för att få ett vidare begrepp för ett föremåls karaktär. Även 
matematiska begrepp så som färg, form och mönster läggs till deras erfarenheter. Barnens 
upptäckter använder de till att kategorisera olika föremåls egenskaper. I exemplet med Leila 
där hon slickar på en plasttomat undersöker hon med munnen vilka kännetecken denna tomat 
har. Tomaten ser verklig ut men med hjälp av sitt smaksinne har hon en möjlighet att få en 
förståelse för att den inte är verklig. När Leila kastar tomaten i golvet kan det tyda på att hon 
har erfarenheter av runda föremål och därför testar om den uppför sig som en boll istället. 
Hon hör ljudet när det studsar i golvet och gör eventuellt en förståelse att detta hårda, runda 
föremål inte är en boll. Elfström (2008, s. 20) menar att små barn förskaffar sig sina 
grunderfarenheter genom använda sina sinnen för att ta reda på hur saker förhåller sig till sin 
livsvärld. Ju äldre barnen är desto mer återhållsamma blir de med dessa metoder. Eftersom 
erfarenheten är större har de mer att bygga vidare på. Pramling Samuelsson och Asplund 
Carlsson (2003, ss.190) menar att barn skapar sin egen förståelse i kommunikation med andra. 
Leilas undersökande av tomaten kan ses som ett lärandets akt, där hon gör upptäckter på egen 
hand. Hade en pedagog uppmärksammat och på ett spontant sätt utnyttjat situationen till att 
leda Leilas lärande till att inbegripa till exempel färg och form, så hade denna händelse kunnat 
bli ett lärandets objekt där pedagogen medvetet hade varit med och hjälpt barnet ta ett steg 
vidare i dess lärande. 
 
Løkken (2008, ss. 31-32) förklarar hur de så kallade ”toddlare” använder sig av hela sin kropp 
när de utforskar för att undersöka hur de själva förhåller sig till sin omgivning. När Pernilla i 
en av observationerna lägger sig över hela hyllplanet uppfattar vi det som om hon undersöker 
hur stor hennes kropp är i relation till utrymmet i hyllan. Hon får på detta sätt möjlighet att 
bilda sig en uppfattning av längd, rymd och tyngd. Hon erfar i detta skede att hon är lagom 
tung och lång och att hyllan håller. Barnen övade ständigt sin kroppsliga förmåga och vi 
tyckte oss märka att barnen gärna utmanade denna genom att göra svårare saker än de ibland 
klarar av. Här anser vi att det är viktigt med lyhörda pedagoger som bekräftar det barnet gör 
och sätter ord på det som de upplever. På detta sätt kan vi hjälpa dem att utvidga sitt språk och 
sin begreppsuppfattning. Detta hade medfört att situationen blivit både ett lärandets akt och ett 
lärandets objekt vilket Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003, s190) menar är ett 
medvetet arbetssätt för att stödja barnet i dess lärande. Barnen väljer att utföra vissa uppgifter 
på ett svårare sätt än vad de behöver vara, vilket troligtvis leder till att de utvecklar en större 
motorisk behärskning. I följande händelse försöker Leila klättra upp i en fåtölj. I stället för att 
krypa upp den vanliga vägen väljer hon att häva sig upp över armstödet vilket medför att hon 
får en större utmaning. Det väcks en förundran hos oss över vilken enorm drivkraft de små 
barnen har. Även Løkken (2008, s.32) beskriver denna drivkraft som naturlig och till för att 
utföra meningsfulla handlingar som vidgar barnets livsvärld. Lindahls (1998, s116) 
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beskrivning av drivkraften som ”tvingande intresse”, förklarar att detta kan medföra att 
barnen ibland visar sig otåliga i sin träning att behärska nya företeelser. 
 
I studien uppmärksammades vid flera tillfällen att barnen bar omkring på leksaker utan att 
använda sig av dem. Även om barnen förflyttade sig mellan aktiviteter eller olika rum behöll 
de leksakerna i handen. Vissa gånger kunde föremålen bytas ut om barnet fann något som 
intresserade dem mer. Inte heller dessa föremål lektes med utan bars bara omkring. Inget 
tydligt syfte sågs till detta beteende men vissa spekulationer kan föras. Vi funderar över 
huruvida det handlar om äganderätt eller om det kan vara så att det inger en slags trygghet för 
barnen? Lindahl (1998, s.15) redogör angående detta fenomen vad en rad olika forskare, som 
till exempel Mahler, Pine, Bergman och Rubin har för åsikter om denna förkärlek till vissa 
speciella föremål. De anser att föremålet används som en trygghetsfaktor för att överbrygga 
separationer mellan ”moderfamnen och omvärlden”. Barnet kan med hjälp av objektet hålla 
kvar en inre bild av mamman. Funderingar finns även om att miljön kan ha en inverkan på hur 
barnen agerar vid dessa tillfällen. Under våra observationer upplevde vi det som att det i 
förskolan finns en viss konkurrens mellan barnen om leksaker och förklaringen kan därför 
vara att barnen håller fast vid sakerna då de är rädda att någon annan ska ta dem. En annan 
möjlig förklaring till omkringbärandet kan vara att barnen tar upp leksakerna för att hindra 
någon annan att kunna leka med dem. Om så är fallet tyder det på att barnet planerar, 
genomför och håller fast vid denna tanke under denna tid. Engdahl (2011, s73) menar att små 
barn är kapabla att vidhålla en tanke av det de förutsatt sig att göra. Även i exemplet som 
följer där Leila sitter och pusslar kan vi se exempel på detta. När hon pusslar upptäcker hon 
att det saknas en pusselbit. Då hon senare hittar pusselbiten och återför den till pusslet ser vi 
det som att hon visar sin förmåga att kunna hålla en tanke under längre tid för att sedan 
återkoppla till tidigare händelse.  
 
Resultatet visar även att barnen iakttar vad som sker omkring dem. Stundtals stannar de upp 
sin pågående aktivitet för att observera vad de andra barnen gör, för att sedan åter återgå till 
sin egen aktivitet. Vissa barn, som exempelvis Filip i en av observationerna, kan under en 
lång period när de är nya på förskolan vara väldigt passiva kroppsligt och bara iaktta på 
avstånd och lyssna in vad som sker. Lindahl (1998, s. 15) redogör för Andersen och 
Kampman (1991) som menar att denna tid är till för att skapa en tillit och förberedelse för den 
nya vistelseplatsen. Hur lång tid som behövs är väldigt individuellt. När barnen imiterar det 
som de iakttagit uppmärksammade vi att detta kunde ske direkt eller vid ett senare tillfälle. 
Aktiviteten där Pernilla och Leila sitter och läser sker en direkt imitation då barnen turas om 
att härma varandra. När en byter bok gör den andra likadant eller som i situationen med 
vattnet där fyra barn blir törstiga på samma gång. Vid imitation som sker vid ett senare 
tillfälle talar Jensen (2009, s. 107) om ”transfer”. Detta kan förklaras när ett barn kan överföra 
det som den varit med om till en annan situation. När Leila använder sig av en krita för att 
måla sina läppar har vi tolkat det som att hon visar att hon har fått en erfarenhet av hur 
läppstift hanteras. Även i dockvråleken med Tanja kan man tyda det som att hon överför 
tidigare erfarenheter i leken. I sådana lekar lär sig barnen att reflektera och föreställa sig. 
Knutsdotter (2009, s. 77) beskriver hur barnen i leken föreställer sig ”som om” de gör något 
på riktigt. I leken transformeras verkligheten till något annat. 
 
Under observationerna av leken syntes ett samspel som mest utgjordes av ögonkontakt, 
leenden, miner och gester. Kommunikationen bestod av ett kroppsspråk som gjorde att de 
förstod varandras avsikter. I samspelet övar barnen sin sociala förmåga där empati och 
hjälpsamhet visades, speciellt mot de barn som var yngre än de själva. I den fria leken 
uppstod ibland konflikter som handlade om att barnen ville ha samma leksaker eller ville leka 
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ostört. Tanja visar tydligt med sin kropp och sitt uttryckssätt att Ahmed inte var välkommen i 
hennes lek. Pedagogerna är snabba att ingripa vid konflikter och då kan möjligheter för 
barnen att lära av situationen gå förlorad. Pedagogens förhållningssätt är av stor betydelse för 
barns lärande menar Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003, ss 59-60). En 
tillåtande och uppmuntrande miljö ger barnen större förutsättningar att utveckla och stärka sin 
självtillit. En pedagog med ett medvetet förhållningssätt erbjuder barnen många möjligheter 
att erfara ett fenomen och tillsammans med andra barn få inblick i varandras sätt att tänka och 
förstå. På detta sätt får barnen en möjlighet att bli medveten om sitt eget lärande.   
 

Metoddiskussion 
Syftet med denna studie är att undersöka hur små barn lär och vad de lär i den fria leken på 
förskolan. Den metod som bäst lämpar sig för undersökningen är en kvalitativ metod med 
etnografi som forskningsansats och därför valdes observationer som verktyg där löpande 
protokoll fördes. Løkken och Søbstad (1995, s.28) menar att ett löpande protokoll är ett bra 
exempel på kvalitativ mätning då man vill notera olika perspektiv av människors levda liv. 
Det fungerade tillfredställande att föra löpande protokoll men det hade varit en tillgång att 
kunna använda sig av tekniska hjälpmedel så som videokamera eller bandspelare. Vid analys 
arbetet hade det då varit lättare att kunna följa hela händelseförloppet med både gester, miner 
och annat kroppsspråk. Bjørndal (2005, s.44) menar att vid skrivande av protokoll kan 
väsentliga delar missas. 
 
En pilotstudie gjordes med syfte att undersöka om den valda metoden vid observationerna 
fungerade och det visade sig att det uppstod praktiska problem av olika slag. Detta medförde 
en ändring av tillvägagångssättet vilket underlättade insamlandet av material. Vi kan i 
efterhand tycka att observationerna med fördel kunde ha gjorts på respektive förskola för att 
lättare få tillgång till fältet. Nackdelen med detta hade varit att vi då inte hade stärkt 
tillförlitligheten genom att vara två som observerade vilket Kihlström (2007, s.232) menar är 
en fördel. Då fältstudien endast kunde utföras under begränsad period och veckodag fanns få 
tillfällen att kunna observera de utvalda barnen tillsammans med ordinarie personal vilket 
antagligen kan ha medfört att resultatet av observationerna påverkats. Faktorer som inverkade 
var att personalen hade sina veckoplaneringar under den möjliga observationsdagen samt att 
barnen var frånvarande av olika anledningar. Detta kan ha påverkat hur samspelet mellan 
vuxen och barn såg ut då små barn är mer avvaktande tillsammans med annan personal. Även 
tidsmässigt låg studien i anknytning till att barnen skolats in på avdelningen vilket troligen har 
medfört att barnen hade en högre grad av iakttagelse än senare under terminen. Vidare kan vi 
tycka att syftet med att bara använda oss av tvååringarna passade bättre i den först tänkta 
aktiviteten där observationerna skulle göras i en arrangerad vattenlek. Det hade varit 
intressant att ha med ettåringarna i studien men då de praktiska förberedelserna var gjorda 
angående godkännande av barns medverkan och att vi tidsmässigt var tvungna att påbörja 
observationerna så gjorde vi som vi förutsatt oss att göra. 
 
För att tillgodose de etiska aspekterna tog vi hänsyn till om ett barn drog sig undan från att bli 
observerad genom att fokus direkt togs ifrån det barnet. De fyra etiska principerna har 
tillgodosetts och vi hade inga problem att få föräldrarna att tillåta sina barn att vara med i 
studien. Här ser vi fördelen med att göra observationerna på en förskola där man på förhand är 
förtrogen med föräldrarna. 
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Didaktiska konsekvenser 
Efter att ha genomfört denna undersökning har för oss observationer och teorier knutits 
samman. Vårt resultat visar måhända inte så mycket nytt utan bekräftar tidigare forskning ur 
bakgrunden. Dock har detta gjort oss mer medvetna och observanta på hur små barns samspel 
och utforskande kan se ut. Vårt intresse har väckts kring de små barnens inneboende drivkraft 
och betydelsen av denna för deras lärande. Vår uppfattning om hur viktigt pedagogens 
förhållningssätt är för barnets utveckling har bekräftats och stärkts under studiernas gång. 
Genom att vi ser och bekräftar barnet under dess lärandeprocesser, medför detta att barnets 
motivation bibehålls. Lindahl (1998, s117) menar att brist på respons från den vuxne kan leda 
till att barnet inte finner mening i att fortsätta på det som denne förutsatt sig göra. Därför 
anser vi att det är av vikt att pedagogen är medveten om sina egna värderingar samt hur sin 
barn- och kunskapssyn påverkar vilka möjligheter till lärande som ges till barnen. Pedagogen 
bör ha en vilja att vid behov förändra och ompröva tankesätt och metoder. För att kunna 
utveckla sig och få nya impulser anser vi att det är nödvändigt att ständigt föra pedagogiska 
diskussioner, både i sitt eget arbetslag, på enheten och genom att hålla sig uppdaterad kring 
aktuell forskning. Åberg (2009, s.13) beskriver hur pedagoger i ett nätverk har en dialog 
mellan sig som öppnar för nya tankesätt och ökad förståelse. Nya spännande tankar väcks och 
det ges tillfälle att ompröva sitt eget tanke- och tillvägagångssätt.  
 
I den fria leken finns oändliga möjligheter till lärande för de små barnen. Barnens egen 
drivkraft leder dem till den aktivitet som de för tillfället behöver för att utveckla en viss 
förmåga eller färdighet. Det är pedagogens ansvar att uppmärksamma barnets intentioner och 
ge dem förutsättningar att utvecklas. Pedagogen måste finnas till hands för att antingen 
utmana och/eller stötta. Barnen får i den fria leken tid att bearbeta nya erfarenheter med hjälp 
av den erfarenhet de har för tillfället. Det är även viktigt att planera verksamheten så att 
barnen får en längre sammanhängande tid till lek utan avbrott då det av allt att döma är under 
denna fria lek det mesta lärandet sker. Vårt resultat visar att barnen övar och lär många olika 
förmågor så som den språkliga, kroppsliga och den sociala kompetensen. Detta sker genom att 
barnen i leken iakttar, imiterar, samspelar och utforskar.  
 

Slutord 
För att främja varje barns utveckling har förskolan som uppdrag att medvetet använda sig av 
leken i verksamheten. Barnen skall även ges möjlighet att bearbeta känslor, erfarenheter och 
upplevelser i skapande och gestaltande aktiviteter (Lpfö 98 rev.2010, s.6). Utifrån våra nya 
kunskaper vi införskaffat oss i studien och under utbildningen känner vi att i vår kommande 
yrkesroll vill utveckla en verksamhet med mer tillåtande miljö där barnen stimuleras till nya 
erfarenheter. Det är viktigt att tänka på att om miljön till stor del är utformad för att bli riskfri 
eller för att underlätta arbetet för pedagogerna, så begränsar miljön istället barnen till att 
utmanas och utvecklas. Att utforma miljön på ett sådant sätt att material finns tillgängligt för 
barnen på deras nivå, skapar förutsättningar och lust för dem att våga prova och därmed 
utvecklas. Detta medför att barnen får ett större inflytande över sin vardag och blir delaktiga i 
sitt eget lärande. Här har pedagogerna en viktig roll i att se och bekräfta barnen så att de blir 
medvetna om sitt eget lärande. (Pramling Samuelsson och Sheridan 2006, s.94) 
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Fortsatt forskning 
Under tiden vi gjort vår studie har vi blivit fascinerade av den inneboende drivkraften till att 
lära sig nya saker som barnen har. De utforskar ständigt och har en strävan att behärska olika 
situationer i sin omgivning. Det skulle vara väldigt intressant att få möjlighet att under en 
längre period och med hjälp av videokamera studera denna drivkraft. Vi vill veta mer om den 
vuxnes betydelse i barnens lärandeprocesser och vilken påverkan bekräftelse av barnet har för 
inlärningen. 
 
En annan företeelse som fångade vårt intresse var barnens omkringbärande av olika föremål 
utan att, som vi uppfattade det, fylla något syfte. En av funderingarna kring detta var 
trygghetsfaktorn vilket även Lindahl (1998, s.15) redogör för. Det vore intressant att få en 
vidare förståelse för detta fenomen då vi så ofta sett och funderat över detta i vår verksamhet. 
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Bilaga 1 

 
 
 
Hej Föräldrar 
 
Vi heter Annika och Carina och vi studerar sista terminen till förskolelärare på 
lärarprogrammet på Högskolan i Borås. Vi håller nu på med vårt examensarbete där vi 
intresserar oss för hur barn lär tillsammans med andra barn. 
 
Vi är nyfikna på att se hur de små barnen går till väga när de utforskar och hur lärandet sker. 
Vi kommer att observera barnen då de leker och samspelar med varandra. När vi observerar 
kommer vi endast att använda oss av papper och penna för att kunna anteckna det vi ser. Vi 
kommer inte att fotografera eller filma barnen. All information som vi samlar in kommer att 
behandlas konfidentiellt, vilket innebär att barnen inte kommer att kunna identifieras.  
 
Om ni har några frågor eller funderingar och skulle vilka komma i kontakt med oss går det bra 
att ringa Annika eller Carina. 
 
Annika telefonnr:  
Carina telefonnr:  
 
Vi tackar er på förhand 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Annika Blom och Carina Johansson 
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Ja, mitt barn får vara med i undersökningen 
Nej, mitt barn får inte vara med i undersökningen 
 
Barnets namn:__________________________________________ 
 
Målsmans underskrift:____________________________________ 
 
 


