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Studiens syfte är att undersöka förskollärares arbete med barns sociala samspel, 

utveckling och lärande genom leken. För att kunna ta del av förskollärares 

arbetsmetoder användes semistrukturerade intervjuer. Studien har utgångspunkt i 

det sociokulturella perspektivet och i studien intervjuades åtta förskollärare från fem 

olika förskolor. Resultatet visar att lek och socialt samspel har en stor inverka på 

barns utveckling och lärande och är grunden till barns välmående. Studiens resultat 

visar även om vikten av förskollärarens förhållningssätt och närvaro i barns lek för att 

förebygga och motverka utanförskap bland barnen. Förskollärarna har använt olika 

arbetssätt för att stödja och stimulera barns sociala samspel.  
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1. Inledning 
Livet är en lek och barnen gör sig beredda för att klara livet genom den. Under leken 

får barnet möjligheter till att träna sin sociala förmåga och utveckla sin 

kommunikativa kompetens (Knutsdotter Ol0fsson, 2003). Leken är lustfylld och 

meningsfull och den är även en upplevelsebaserad aktivitet där barnen skapar sin 

upplevelse och erfarenheter; det i sin tur kan ge näring till lärandet (Lillemyr, 2002). 

Barnet leker inte bara för lekens skull utan det bearbetar erfarenheter och 

verkligheten; på så sätt kan lek och lärande mötas och integreras (Pramling 

Samuelsson och Johansson, 2006; Knutsdotter Olofsson, 2003). På förskolan anses 

lek och samspel mellan barn vara en viktig aspekt i barns sociala lärande och 

utveckling i vardagen (Strandberg, 2017). När barnen och vuxna tillsammans utforskar 

något lär barnen sig att samtala, lösa problem och förstå världen (Skolverket, 2018). 

Detta är en förutsättning för att stimulera barns sociala samspel och det kan man 

använda som utgångspunkt för att stärka barns meningsskapande i det vardagliga 

samspelet (a.a.). 

 

Genom Vygotskijs sociokulturella teori förklarar både Strandberg (2017) och Williams 

(2006) att redan vid födseln är barnet socialt och det är det sociala samspelet som 

ligger till grund för allt de lär sig. Med andra ord menar författarna att barns sociala 

samspel har en stor betydelse för deras möjligheter att lära och enligt Vygotskij är 

samspel lärande och utveckling. Williams, Sheridan och Sandberg (2014) betonar att 

studier visar att under de första åren av livet spenderar de flesta svenska barnen en 

stor del av sin tid i förskolan, och här utvecklar de sin kognitiva, sociala, språkliga, 

fysiska och emotionella kompetens. Därför är det viktigt att förskolan ger 

förutsättningar som kan bidra till barns lärande och utveckling, men även erbjuder 

barn möjligheter till att samspela med andra (a.a.). 

 

Många gånger upplever vi att arbeta i förskolan är komplext och utmanande för 

förskolepersonalen med tanke på att barn har olika erfarenheter och behov. Utifrån 

vår tidigare praktikperiod märkte vi att det fanns vissa barn som hade svårigheter med 

att samspela med andra och oftast hamnade utanför. Barn som hamnar i socialt 

utanförskap har större risk att bli påverkade på ett negativ sätt i sin utveckling som är 

svår att bryta, vilket leder till att öka risken för negativ utveckling på sikt (UNICEF, 

2019). Människor frågar ofta hur de kan förebygga psykisk ohälsa och nyckeln till den 

frågan ligger i leken då den har en förmåga att läka (Folkman och Svedin, 2003).  

Därför har vi valt att göra en studie om förskollärares syn på barns sociala samspel, 

utveckling och lärande genom leken. Folkman och Svedin (2003) lyfter fram att 

förskolan är en social arena, där vänskapsrelationer och gemenskap skapas för de 

flesta barn, men den kan även vara en plats för ensamhet och utanförskap. Med det 

betonar Skolverket (2018) att alla barn är olika och behöver därför bli sedda, hörda 

samt bekräftade för den de är och förskolepersonal har som uppgift att gynna det 

sociala samspelet i barngruppen. 
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1.1 Syfte och undersökningsfrågor 
Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares syn på sitt arbete med barns 

sociala samspel, utveckling och lärande genom leken. I denna studie undersöks vilka 

arbetssätt förskollärare använder för att stimulera och stödja barn i det sociala 

samspelet. Studien utgår ifrån följande frågeställningar: 

 

1. Hur definierar förskollärare svårigheter med det sociala samspelet? 

2. Vilka åtgärder har förskollärare för att motverka utanförskap bland 

barnen? 

3. Hur stödjer förskollärare barns sociala samspel i sitt dagliga arbete? 

 

1.2 Begreppsdefinitioner 
Under den här rubriken tas upp begrepp som är relevanta för studiens syfte och 

återkommande i undersökningen. Här nedan tas upp följande begrepp lek, samspel, 

social kompetens, förhållningssätt och utanförskap. 

 

- Lek är allsidig och nyckel till allt lärande (Lillemyr, 2002). Genom lek lär sig barnen 

att utforska, utbyta erfarenheter, använda sina fantasier och en mängd andra saker 

(a.a.). Leken är viktig inom förskolepedagogiken och barnet utvecklar sig själv samt 

socialiseras genom leken: 

 

I västerlandet betraktas leken som utvecklingsbefrämjande och anses därför bidra 

till att ge barn ett fullvärdigt liv genom att möjliggöra delaktighet och deltagande i 

samhällslivet. Det innebär att alla barn har rätt till lek men också att alla barn 

behöver leka för att utvecklas (Brodin & Lindstrand, 2008, s.87). 

 

- Samspel är en social samvaro mellan en eller flera parter, och det kan till exempel 

vara en interaktion mellan barn och barn eller barn och vuxna (Strandberg, 2017). 

 

- Social kompetens handlar om människans sätt att hantera olika sociala relationer 

och situationer (Egidius, 2006). Förmågan till att samarbeta och leda, detta innebär 

att individen är villig att samarbeta men även kan visa empati och har ett gott 

självförtroende (a.a.). 

 

- Förhållningssätt är enligt Egidius (2006) ett sätt att tänka, känna, reagera och 

agera. Med ett vetenskapligt förhållningssätt menas att ta redan på vilka fakta och 

erfarenheter kring ett område som kan grunda sig på (a.a.). Med ett pedagogiskt 

förhållningssätt innebär att individ anpassar sitt agerande att vara, på så sätt att det 

bidrar till andras inlärning (a.a.). 

 

- Utanförskap kan sammanfattas att en individ befinner sig utanför och dessutom 

känner utfryst ur en gemenskap, det kan innebära att ett barn blir exkluderad av 

antingen andra barn eller barngrupp (Jonsdottir, 2007). 
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1.3 Disposition  
Här presenteras studiens disponering, i det kommande följer fem kapitel och i 

kapitlet två presenteras hur litteratursökningen genomförts. Därefter kommer 

styrdokumenten och det sociokulturella perspektivet, valda litteraturen, artiklar och 

avhandlingar som anses vara relevant till studiens syfte och undersökningsfrågor, där 

kan knytas an till det valda ämne och även teoretisk utgångspunkt som studien 

grundas på. Tidigare forskning och annan relevant litteratur har delats upp i fem 

delar vilka är svårigheter med det sociala samspelet, vikten av socialt samspel, 

förebygga utanförskap bland barnen, leken som redskap för socialt samspel och 

sammanfattning av tidigare forskning.  

 

I tredje kapitlet beskrivs undersökningsdesign, urval, procedur, tillförlitlighet och 

äkthet, dataanalys samt etiska överväganden. I fjärde kapitlet redovisas resultat och 

sammanfattning av resultatet från intervjuerna. I femte kapitlet följer analys av 

studiens resultat där sammanställs intervjupersonernas svar för att sedan kopplas till 

den sociokulturella teorin och tidigare forskning. Som avslutning av det sjätte kapitlet 

ges en resultatdiskussion, metoddiskussion, slutsats samt undersökningens relevans 

och vidare forskning.  
 

2. Bakgrund  
I bakgrunden beskriver vi kort hur litteratursökning har genomförts och förskolans 

styrdokument där beskriver vi förskolans uppdrag, förhållningssätt, värdegrund, mål 

samt riktlinjer som förskolepersonal ska sträva efter för att gynna barns utveckling 

och lärande i förskolan, men också barns relationer sinsemellan. Därefter presenterar 

vi det teoretiska perspektiv som kändes lämpligt som utgångspunkt till vår studie. 

Perspektivet lyfter fram Vygotskijs tankar om människans utveckling och lärande 

som sker i samspelet med andra.  

 
2.1. Litteratursökning 
I sökningsprocessen av litteratur och forskning har vi valt att söka via relevanta 

databaser på Mdh:s bibliotek. I databasen ERIC, LIBRIS och GOOGLE SCHOLAR 

med de sökorden: preschool, social interaction, social samspel, play, social rejection, 

interpersonal competence, lek, child development. 
 

2.2 Leken och det sociala samspelet i styrdokumenten 

Läroplan för förskolan (Skolverket, 2018) är ett politiskt styrdokument. Den 

beskriver förskolans uppdrag, värdegrund, mål och riktlinjer som förskolepersonal 

ska sträva efter i förskolan. För att samhället ska utvecklas till en fungerande 

demokrati behöver alla som arbetar i förskoleverksamhet ta sin utgångspunkt i 

styrdokumenten och i barnens tidigare erfarenheter. Detta för att kunna möta, 

stimulera, vägleda och även kontinuerligt utmana varje individ vidare genom att 

inspirera barnen till att upptäcka de nya kunskaperna (a.a.) 
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I läroplanen för förskolan står skrivet att lek och samspelet är en viktig del i barns 

utveckling och lärande. Det är genom leken som barnet kan utveckla sin motorik, 

kommunikation, sociala förmågor men även hur det löser konflikter. För att leken 

och lärandet ska vara utmanande och lärorikt behöver barnen få möjligheten till att 

samspela med andra barn och med vuxna. När barn leker är det bra att vuxna finns 

till hand för att stödja och uppmärksamma barnens olika behov. Vidare framhåller 

läroplanen att utbildningen behöver vara utformad och anpassad till alla barn i 

förskolan för att barnen kan utveckla så långt som möjligt. Detta kräver ett varierat 

arbetssätt som kan erbjuda och möta varje barn (Skolverket, 2018). 

 

Lek och socialt samspel är betydelsefullt för barns relationsbildning och genom det 

eftersträvar och inhämtar barnen sin kunskap. Därför är det av vikt att 

förskolepersonal har kunskap och förståelse för hur ett samspel sker för att kunna 

erbjuda varje barn rätt verktyg för vidare lärande och utveckling, men även kunna ha 

en förmåga att inta ett barns perspektiv (Skolverket, 2018). 

 

Med vuxnas förhållningssätt betonar Skolverkets allmänna råd och kommentarer 

(Skolverket, 2017) att vuxnas relationer till barnen är en faktor som kan påverka 

lärandet men även hur vuxna skapar en god atmosfär som kan gynna barns 

utveckling och lärande. Med atmosfären kan det handla om olika saker, det kan till 

exempel vara vuxnas förhållningssätt och hur vuxna kan integrera med ett barn (a.a.)  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att med rätt bemötande och vägledning av 

vuxna kan barnen utveckla sina sociala färdigheter enligt Skolverket. För en 

fungerande barngrupp är det viktigt att barnen har samarbetsförmågan för att kunna 

leka samt gå in i interaktion med andra. Dessutom ska pedagogerna ha insikt om 

vikten av deras förhållningssätt för att gynna barns samspel, med andra ord behöver 

de stöd från pedagoger för att skapa bra vänskapsrelationer. 

 

2.3 Sociokulturella perspektiv 

I denna studie kommer vi att använda oss av det sociokulturella perspektivet och i 

teorin lyfts fram vikten av det sociala samspelet i barns lärande och utveckling. 

Genom reflektionen har vi kommit fram till att denna teori är relevant för studiens 

syfte samt undersökningsfrågor. I det sociokulturella perspektivet lär sig barnen i 

samspel med andra (Williams, 2006). Först kommer vi att beskriva vad 

sociokulturellt perspektiv innebär och sedan lyfter vi upp olika begrepp som används 

i vår analys. 

Lev Vygotskij blev känd inom den moderna utvecklingspsykologin och i den 

sociokulturella teorin lyfter han fram sociala relationer och kommunikation som 

något värdefullt för att barn ska utvecklas som individer (Strandberg, 2017). I det 

sociokulturella perspektivet ses den sociala kompetensen som en grundsten för 

människors utveckling (a.a.). Jonsdottir (2007) instämmer i detta och menar att 

sociala relationer och språklig kommunikation ses som den viktigaste drivkraften i 
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barns sociala, emotionella och kognitiva utveckling. Vidare förklarar Säljö (2014) 

genom Vygotskijs teori att språk och kommunikation är två centrala begrepp i barns 

utveckling och lärande, och med språket kan vi skapa förståelse och kontakt med 

omgivningen. Språket ses som en länk mellan barnet och sin omgivning (a.a.).  

Säljö (2017) menar att lärandet är en process som inte sker enskilt utan i ett socialt 

sammanhang mellan människor. Lärandet är en interaktiv process som består dels av 

kommunikation mellan människor, dels av tänkande (Jonsdottir, 2007). Genom 

Vygotskijs teori skriver Säljö (2017) att allt lärande och utveckling hos oss människor 

är ständiga pågående processer som ses utifrån en kollektiv process och 

interaktionen mellan människorna, vilka kan ge oss ny kunskap. I den sociokulturella 

teorin beskriver Strandberg (2017) och Williams (2006) att barn och vuxna skapar, 

stöttar, utbyter sina tankar samt vägleder varandra till kunskap och utveckling 

genom att samspela, och det i sin tur kan hjälpa båda parter utveckla sina sociala- 

och emotionella färdigheter. Därför är samspel och kommunikation mellan två parter 

betydelsefullt i förskolan för att lärande och utveckling ska ske (Strandberg, 2017). 

Det sociala samspelet gynnar och stärker även barns kognitiva och känslomässiga 

utveckling (Williams, 2006).  

 

Med utgångspunkten i Vygotskijs teori förklarar Smidt (2010) att leken är olik andra 

aktiviteter, den möjliggör för barnen att gå in i en låtsasvärld där de kan bearbeta 

verkligheten och erfarenheter. Vygotskij (1995) skriver i Fantasi och kreativitet i 

barndomen att leken handlar om kreativitet och han anser att barnet har en förmåga 

att koppla fantasin med verkligheten och detta ser Vygotskij som ett steg mot 

utvecklingen av kognitiva funktioner och tänkande (Smidt, 2010). Strandberg (2017) 

och Smidt (2010) betonar Vygotskijs tankar om att barns utvecklingszoner 

underlättas genom imitation och instruktion, och att barn i lek upptäcker metoder 

som kan ta dem vidare till andra nivåer; därför fungerar lek som en betydelsefull 

inlärningsmekanism. I leken utvecklar barn imitationsinlärning genom att härma 

sina kamrater eller någon annan och det är här barn erövrar nya erfarenheter samt 

kunskaper tillsammans med andra (Vygotskij, 1995). Lärandet sker ofta i de dagliga 

interaktionerna och för att skapa den proximala utvecklingszonen hos barnet kan lek 

fungera som ett verktyg (Smidt, 2010 & Vygotskij, 1995). Vidare tar Williams (2006) 

och Säljö (2014) upp att en viktig del i utvecklingszonen är att vi människor är 

beroende av varandra och genom samspel skapar och bevarar människor sina 

kunskaper. Det betyder att den som är mindre kunnig ska få hjälp och stöd av den 

som är mer kunnig (a.a.). 

 

I ett sociokulturellt perspektiv är artefakter och mediering två viktiga begrepp och 

med hjälp av dessa kan vi få förståelse för hur samspelet sker mellan människan och 

de kulturella redskapen. Utan våra kulturella redskap är vi bara hjälplösa människor, 

förklarar Strandberg (2017) och Säljö (2014). Barnet använder de kulturella 

redskapen som stöd för initiativ till leken (a.a.). Vidare menar författarna att 

människan behöver de sociala resurserna för att tolka världen hen lever i med stöd av 

de språkliga redskapen till exempel symboler och tecken samt de fysiska redskap som 
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en miniräknare eller spade. I det sociokulturella perspektivet är den lärandemiljö en 

annan viktig faktor som kan antingen underlätta eller försvåra för de interaktiva 

processerna mellan barnen (Strandberg, 2017). Strandberg poängterar vidare att den 

fysiska lärmiljön ska möjliggöra till interaktioner och den för vidare känslor, 

förväntningar, erfarenheter och kunskap, vilket påverkar barns samspel i olika 

aktiviteter. Vygotskij konstaterar att den fysiska lärmiljön kan förmedla kunskap och 

förväntningar. Därför är det viktigt hur vuxna byggt upp miljön (a.a.). 

 

2.4 Tidigare forskning och annan relevant litteratur 

Nedan redogör vi för tidigare forskning som ses vara viktig i förhållande till vår 

studies syfte och undersökningsfrågor. Här tar vi upp de viktiga faktorerna som kan 

påverka barns sociala samspel och utanförskap i förskolan. I avsnittet lyfts fram 

svårigheterna med det sociala samspelet, vikten av socialt samspel samt på vilket sätt 

vuxna kan förebygga utanförskap bland barnen och hur leken använder som redskap 

för att stödja barns sociala samspel. Avslutningsvis sammanfattar vi barns samspel, 

vuxnas roll i förhållande till barns ensamhet samt lärmiljöns- och lekens betydelse för 

barns olika lärande. 
 

2.4.1 Svårigheter med det sociala samspelet 

Folkman och Svedin (2008) tar upp vikten av barns negativa tankar och menar att 

det är en faktor som kan påverka deras delaktighet i barngruppen. De förklarar 

vidare att tillbakadragande och/eller aggressivitet beteende brukar utmärka barn 

som har svårigheter med sociala kontakter (a.a.). Detta kan relateras till Luckey och 

Fabes (2005) som förklarar att vissa barn drar sig undan för att undvika att ha en 

gemensam lek med andra, och detta kan bero på att barnet är blyg och har svårt med 

att ta kontakt med andra barn. Författarna förklarar vidare att de barn som är 

tillbakadragna, rädda och oroliga kan ha svårt att ta in och bearbeta nya händelser. 

De är lättsårade och har ett dåligt självförtroende. Därför väljer inte de att etablera 

sociala relationer (a.a.).  

Enligt Palla (2011) är leken en viktig aspekt i förskolan. Därför är det oerhört viktig 

att barnen leker och för att kunna delta i leken måste de veta hur de kommer i 

kontakt med andra på ett acceptabelt sätt. Bruce (2010) påpekar att barnen som kan 

kommunicera och göra sig förstådda av andra, inte har några svårigheter att vara en 

del av en gemensam lek. Författaren betonar även vikten av att ha en god 

språkförmåga dels för att kunna tolka och förstå andras lekregler, dels för att kunna 

berika leken. Lillemyr (2002) instämmer i detta och menar att det är svårt att skilja 

mellan socialt samspel och kommunikation. Säljö (2014) förklarar att barn lär, 

utvecklar och skapar sin kunskap först i samspel med andra och den avgörande 

faktorn för barnet att nå en högre utvecklingsnivå är det sociala samspelet. 

Interaktionen lägger grunden för barns utveckling där kommunikationen och språket 

är utgångspunkten (a.a.).  Øksnes (2011) belyser även att en del barn inte har 

utvecklat de sociala och kommunikativa kompetenser som behövs för att kunna delta 

i leken och på så sätt behöver de barnen stöd för att lära sig hur leken kan gå till. 

Jonsdottir (2007) menar att det finns faktorer som gör att vissa barn väljs av få 
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kamrater och att detta beror på att de barnen inte har utvecklat sina lek- och 

kommunikativa kompetenser. 
 

2.4.2 Vikten av socialt samspel 

I Lek-upplevelse-lärande i förskola och skola lyfter Lillemyr (2002) fram George 

Herbert Meads samspelsteori. Han var en av de mest kända filosofer och sociologer 

inom denna kategori. I sin teori såg Mead ett samband mellan självutveckling, lek och 

spel. Han menar att självet inte är medfött utan utvecklas genom relationer till andra 

människor. Mead använde gesten som ett nyckelbegrepp för att klargöra självets 

tidiga utveckling och gesten kan då betraktas som en del av en social handling 

(Lillemyr, 2002). I likhet med detta lyfter Strandberg (2017) fram att redan vid 

födseln är barnen i behov av socialt samspel och för att kommunicera med sina 

föräldrar tar de hjälp av gester och imitationer. Samspelet har viktigt roll i barns 

sociala liv och därmed vill vi citera till Lillemyr (2002) genom dessa ord: ”människan 

är ett socialt väsen och beroende av att vara delaktig i sociala relationer” (s.192). 

Strandberg (2017) styrker detta genom Vygotskijs teori och menar att grunden i 

människors utveckling är sociala kompetenser och utvecklingen är inte något som 

någon ”planterar in i individen”. 

 

Williams, Sheridan och Sandberg (2014) poängterar att det är under de första åren 

som barnen utvecklar sina kognitiva, kommunikativa, sociala, emotionella och 

fysiska färdigheter och i svenska förskolor används leken som utgångspunkt för att 

stödja och stimulera barns sociala förmågor. Där får de möjligheter att samspela med 

både vuxna och kamrater (a.a.). Detta kan kopplas till det Jonsdottir (2007) beskriver 

om barns vänskapsrelation och välmående då författaren menar att dagens förskola 

är en social och kulturell plats där barnen lär sig normer, regler, attityder, krav och 

olika handlingar. Vidare tar författaren upp att kamratrelationer blir en viktig del av 

barns vardag i förskolan och det är i interaktion med andra som barnen kan bygga 

sitt självförtroende och sin identitet. Jonsdottir (2007) menar att det är viktigt att ha 

nära kamrater för det i sin tur skapas känslan av tillhörighet, tillit och trygghet hos 

barnen vilket kan bidra till att barnen lär sig att respektera och ta hänsyn till andras 

behov (Williams, Sheridan och Sandberg, 2014). 
 

Strandberg (2017) tolkning av Vygotskij är att social kompetens är inte enbart en 

teknik som används för att stödja barns utveckling och lärande utan den även lägger 

grunden till individens intellektuella och emotionella utveckling. Social utveckling 

består av två viktiga funktioner vilka Lamer (1991) kallar för socialisation och 

individualisering. I socialisationsprocessen lär sig barnen de normer och värderingar 

som finns i ett samhälle, vilket leder till att de blir accepterade av samhället men 

samtidigt skapar och skyddar de relationer till andra. Med individualisering menar 

författaren att barn utvecklar sig som egen individ som kan stå upp för sig själv och 

för egna val i livet. Dessa två begrepp är sammankopplade och är viktiga för barns 

utveckling (Lamer, 1991). 
 



 8 

Brodin och Lindstrand (2008) framhåller att när barnet samspelar med andra, 

utvecklar den sin identitet såsom de sociala färdigheterna. Dessa sociala kunskaper 

är vad barnet behöver för att kunna veta hur det ska bete sig i olika sammanhang 

samt hur det ska interagera med andra (Brodin och Lindstrand, 2008). När barn 

leker tillsammans, får de möjligheten att upptäcka varandras intresse och på så sätt 

kan detta bidra till vänskapsrelationer (Luckey och Fabes, 2005; Löfdahl, 2014). 

 

2.4.3 Förebygga utanförskap bland barnen 

Jonsdottir (2007) och Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) förklarar att 

förskolepersonal bör vara en god förebild för barnen eftersom detta kan påverka 

barnets sätt att vara mot varandra. Vidare framhåller Jonsdottir (2007) att när barn 

bygger goda relationer med vuxna utvecklar barn sin identitet och självbild. Vuxna 

behöver även ha förståelse av hur barn skapar vänskapsrelationer och vad som kan 

vara bakomliggande för de barnen som inte kan samspela med andra (a.a.). Engdahl 

och Ärlemalm-Hagsér (2015) framhåller att människor har ett behov av att känna att 

de tillhör en grupp likaväl som de kan bidra till något. Barnet mår bra både fysisk och 

psykisk när den har en kamrat eller någon att vända sig till, och därför är det av vikt 

att förskolepersonal tar sitt ansvar för att stödja och stimulera barns sociala förmågor 

(a.a.). Jonsdottir (2007) förklarar att vuxna kan motverka utanförskap genom att visa 

respekt för barnen, vara lyhörda och öppen. Hon menar vidare att utanförskap eller 

exkludering kan sjunka om vuxna ger barnen möjligheter att vara delaktiga och ha 

inflytande i vardagen. 
 

Jonsdottir (2007) påpekar att förskolan ska vara en levande social och kulturell miljö 

och på samma gång ska den stimulera barnens initiativ samt öka deras sociala 

kompetens. Liksom Jonsdottir (2007) betraktar De Jong (2010) att förskolans miljö 

bör vara lockande och inspirerande för det är här barnen lär samt utvecklas. Genom 

att erbjuda rimliga och öppna rum anser De Jong (2010) och Eriksson Bergström 

(2017) att det kan möjliggöra för barnen att ta kontakt med varandra, samt skapa en 

känsla av närhet, vilket gör att barnet är trygg och kan kommunicera med sin 

omgivning. De Jong (2010) menar att ”för barn är samspelet med och i den sociala 

och fysiska miljön grunden för utveckling och lärande, och förskolan är en av de 

viktigaste platserna där detta samspel äger rum” (s.254). Detta kan kopplas till Loris 

Malaguzzi som är grundaren av Reggio Emilia, där pedagogerna i Reggio Emilias 

pedagogik pratar om rummen som ”den tredje pedagogen”, den goda lek- och 

lärmiljön (Kragh-Müller, 2012). 
 

Jonsdottir (2007) och Sandberg och Vurionen (2008) tar upp att den fysiska miljön i 

förskolan har en stor betydelse för barns lärande, utveckling och vänskapsrelationer 

såväl som för pedagogernas handlingsutrymme. De förklarar vidare att i vissa miljöer 

kan barnen leka och vara kreativa men det kan finnas andra miljöer som en del barn 

blir uteslutna (a.a.). Det är något som även Sandberg och Vuorinen (2008) menar att 

miljöns utformning är avgörande för barns möjlighet till aktivitet i förskolan då den 

kan både styra eller vara en tillgång för barnen. Det är lika viktigt att pedagogerna 

ska utgå från barns intresse för att skapa ett bra lärande miljön (Jonsdottir, 2007). 
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Utanförskapet kan enligt Lamer (1991) påverka barns mentala hälsa och de barn som 

blir avvisade från sin sociala omgivning har det lättare att få psykiska svårigheter i 

tonåren och eller senare i livet. Lamer (1991) lyfter även fram att öppenhet och 

acceptans i den sociala miljön är en annan faktor som är en nödvändig förutsättning 

för barnen att samspela med varandra men det krävs även en väl strukturerad 

omgivning som ta hänsyn till en aktiv gemenskap. 

 

2.4.4 Leken som redskap för socialt samspel 

Löfdahl (2014) poängterar att förskolan är en betydelsefull samhällsinstitution och de 

värderingar samt normer som finns skapas i förskolan blir värda inslag i barns 

utveckling. Sommer (2005) betonar att föräldrar, förskollärare och lärare är viktiga 

personer när det gäller barns uppfostran, lärande och utveckling. Med det menar 

författaren att vuxna lägger grunden till allt barnen behöver lära sig men även ger de 

verktyg som barnen behöver för att kunna klara sig i livet. Vuxna lär och förklarar för 

barnen om hur samhället fungerar och med hjälp av vuxna lär sig barnen att tolka 

kulturella koder (a.a.). Med andra ord är vuxna utvecklingsaktörer vars roll är att 

vara närvarande under barns lek för att kunna både stödja och samtala med barnen 

men även ska förmedla kulturen och samhället till barnen i form utav pedagogik och 

omsorg, förklarar båda Alvestad (2011) och Sommer (2005). De medlekande har 

både möjlighet och förutsätts för att kunna medverka med “input” i leken vilket kan 

stimulera kunskapsprocessen, språket och kommunikationen (Wetso, 2006). 

 

Lekförmågan är en viktig förmåga och är grunden för barnen att utbyta sina 

erfarenheter och kunskaper, detta kan ske i samspel med andra (Wetso, 2006). 

Øksnes (2011) skriver att leken har en central plats i barns liv och barndom; den är 

glädje, frihet samt frivillig. Vidare framhåller Øksnes att leken kan användas som ett 

pedagogiskt verktyg för att främja barns utveckling och lärande. Detta kan även 

relateras till Bruce (2010) som förklarar att leken är ett professionellt verktyg som 

används för att stödja och stimulera barnen. Brodin och Lindstrand (2008) beskriver 

att leken består av flera delar som kan ha en inverkan på barns utveckling och detta 

gör att barnet kan utveckla sin identitet, sina kommunikativa kompetenser och sitt 

lärande. Vidare framhåller författarna att alla barn lär sig genom lek och därför har 

leken en viktig plats i förskolan. Löfdahl (2014) menar att i leken tränar barnen på 

deras samarbetsförmåga, minne och tålamod och dessa är viktiga egenskaper för att 

de ska kunna hålla den goda leken. 
 

Bruce (2010) förklarar att leken är någonting vi gör tillsammans där både barn och 

vuxna möts och det är i leken som vi stöttar och bekräftar varandra men även där vi 

befinner oss inför utmaningar. Författaren skriver vidare att i leken får vi också en 

stund för att vara själva, lära känna oss själva, bearbeta egna erfarenheter och 

verkligheten. Pramling Samuelsson och Johansson (2006) framhåller att lek och 

lärande är oskiljbara och dessa två begrepp sammankopplas till barns utveckling. Det 

är genom leken som barnen kan uppleva, utforska och förstå sin omgivning; när 

barnen lär sig, utvecklas de också (a.a.). Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson 
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(2008) och Eriksson Bergström (2017) menar att leken möjliggör för barnen att ha 

kontroll över det som händer runt dem. Vidare menar författarna att barnen 

bestämmer om lekens innehåll, utbyter tankar och idéer vilket gör att leken blir 

utmanande, meningsfull och spännande. 

 

Jonsdottir (2007) understryker att pedagoger i förskolan ska lägga en grundlig 

pedagogisk kartläggning för att barnen ska utveckla så lång som möjligt. Det är 

pedagogens ansvar att lära barn att knäcka sociala regler samt förväntningar men 

även ge dem utrymmet till inflytande för att både skapa och forma egna regler. Det är 

viktigt att alla barn känner sig delaktiga och betydelsefulla trots olikheter och under 

regelskapandets process får de lära sig ett gott socialt samspel och som hjälp kan 

pedagog ta dessa olikheter som något positivt (Jonsdottir, 2007). 

 

2.4.5 Sammanfattning av tidigare forskning och annan relevant litteratur 

Barns samspel är viktigt redan i tidig ålder och när barnen som inte har nära 

kamrater eller inte kan samspela med andra påverkas deras sociala och emotionella 

utveckling senare i livet (Luckey och Fabes, 2005). Förskolepersonal har ett stort 

ansvar för att ta reda på vad som kan ligga bakom barns ensamhet eller utanförskap 

och sedan tillsatta insatser som kan stödja barns sociala relationer (a.a.). Jonsdottir 

(2007) framhåller att vissa barn är utsatta för moralisk kränkning i förskolan. Hon 

förklarar vidare att barn som inte väljs eller inte bli bekräftat av någon, i sin tur kan 

få ett dåligt självförtroende och att detta påverkar barnet senare i livet. Vidare lyfter 

Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) fram att ”i leken har barnen möjligheter att 

lära känna sin omvärld, träna sina färdigheter och sin kompetens. Språk, 

kommunikation, samspel, kognition, känslor, etik och rörelse uppträder då för barnet 

i en meningsfull helhet” (s. 145). Eriksson Bergström (2017) poängterar att förskolans 

miljö anses vara en av de viktigaste arenorna för barns lek, utveckling och lärande. 

Det är av vikt att både barn och vuxna tillsammans skapar den pedagogiska 

lärmiljön.   

 

3. Metod  
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod med semistrukturerade 

intervjuer som underlag. Denna metod valdes för att besvara studiens syfte och 

undersökningsfrågor och i avsnittet Undersökningsdesign förklarar vi varför just 

denna metod är lämplig för vår studie. I detta kapitel förklarar vi mer om hur vi har 

planerat att utföra intervju, varför vi valt att intervjua och vilka. Vi kommer även att 

berätta om de etiska principer som vi har utgått ifrån i processen av intervjuerna och 

hur datamaterialet har behandlats i vår undersökning.  

 

3.1 Undersökningsdesign 

Eftersom syftet med undersökningen var att undersöka barns sociala samspel, 

utveckling och lärande genom leken och vilka arbetssätt förskollärare använder för 

att stimulera och stödja barn i det sociala samspelet valdes en kvalitativ 

forskningsansats där semistrukturerade intervjuer ingick. Bryman (2018) framhåller 
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att i semistrukturerade intervjuer har forskare öppna frågor som berör ett specifikt 

ämne. Respondenten får möjlighet till att tolka och besvara frågor utifrån egen 

uppfattning, bedömning eller upplevelse (a.a.). Vår studie och det valda teoretisk 

perspektiv är att få förståelse för människors beteende och agerande. Därför ansåg vi 

att metoden var lämplig för att den var inriktad på sociala relationer (Bryman, 2018). 

Metoden användes för att besvara våra undersökningsfrågor. Dock var vi medvetna 

om att det kunde finnas en risk i kvalitativa intervjuer och enligt Bryman (2018) kan 

respondenterna tolka verkligheten på olika sätt och detta är en nackdel och kan 

påverka intervjuarens resultat. Vi valde bort enkäter och observationer som metod 

för att vår intention med intervjun var att undersöka hur förskollärare beskriver sitt 

arbete om barns sociala samspel genom leken. En annan orsak till att vi valde bort 

enkäter var för att vi inte hade fått möjlighet till att ställa följdfrågor. Därför ansåg vi 

att metoderna inte var lämpliga för att besvara våra undersökningsfrågor. 
 

3.2 Urval  
I denna undersökning deltog totalt åtta förskollärare från fem olika förskolor som 

ligger i samma kommun och anledningen var att vi ville få varierande tankar och 

synvinklar från förskollärarna. Det gjorde vi för att vår studie handlar om barns 

sociala samspel, utveckling och lärande genom leken, och även förskollärares 

arbetssätt för att stimulera och stödja barn i det sociala samspelet. Vi valde att 

intervjua förskollärare som har arbetat minst tre år i barngrupp eftersom det enligt 

Bryman (2018) är viktigt att välja personer som är betydelsefulla för studien. Det 

gjordes för att få en bredare synsätt kring vårt valda område och dessutom kunde vi 

få konkreta exempel på vardagliga situationer på varje förskola där det kan 

förekomma socialt samspel mellan barnen och detta är vad Bryman kallar för ett 

målstyrt urval. Denna typ av urval innebär att intervjuaren gör ett urval av personer, 

enheter med mera som har anknytning och är lämpliga för undersökningens syfte 

(Bryman, 2018). 
 

Vi har tagit kontakt med de förskollärare vi känner från tidigare och därefter frågade 

vi om de har några kollegor som kan tänka sig att delta i vår studie. Detta kan vi 

knyta an till det Trost (2010) och Bryman (2018) som förklarar att i snöbollsmetoden 

kan intervjuaren välja att skicka en förfrågan till relevanta personer som kan tänka 

sig att delta i undersökningen, sedan för de vidare förfrågan till flera personer som 

kan ha motsvarande kriterier för att intervjuas. 
 

Respondenterna i vår undersökning är mellan 43–60 år och yrkeserfarenheten 

varierar mellan 7–35 år. Två av respondenterna arbetar på en storbarnsavdelning och 

sex på en småbarnsavdelning (se tabell 1). I tabellen har vårt urval av respondenterna 

fått fiktiva namn som vi härefter kallar för Olanna, Sara, Linda, Gun-Marie, Emilia, 

Berit, Julia och Johanna.  
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Förskollärarens 

namn 

Förskollärarens 

ålder 

Antal arbetande år 

som förskollärare 

Ålder på barnen 

Olanna 43 7 1-3 

Sara 60 35 3-5 

Linda 48 20 1-3 

Gun-Marie 60 35 3-5 

Emilia 45 15 1-3 

Berit 50 10 1-3 

Julia 39 10 2-4 

Johanna 47 18 1-3 

 

3.3 Procedur 
Vi började med att ta kontakt med förskollärarna via telefon och mejl för att fråga om 

de ville delta i studien och om vi kunde genomföra intervjuer på deras förskolor. 

Därefter mejlades ett missivbrev (se bilaga 1) till åtta förskollärare där de fick veta 

vem vi är, vilket studiens syfte är, vilka etiska rättigheter de hade samt hur studien 

skulle användas. På detta sätt skapade vi en trygghet mellan deltagare och oss som 

intervjuare. I samband med missivbrevet valde vi att använda semistrukturerade 

intervjuer med hjälp av intervjuguide (se bilaga 2) som skulle vara ett underlag för 

vår diskussion. Vi utgick ifrån Bryman (2018) som framhåller att vi ska ha ett språk 

som är lätt att förstå och även att det ska finnas en röd tråd i intervjufrågornas 

ordning. Missivbrevet var underskrivet av deltagarna. Varje intervju varade mellan 

25-30 minuter. 

 

Vi valde att genomföra intervjuerna på deltagarens arbetsplats dels för att underlätta 

för dem, dels som Bryman (2018) och Trost (2010) förklarar att intervjuer bör ske i 

ett lugn och trygg rum eftersom det ska vara anonymiserat, och för att deltagarna ska 

kunna prata ostört. Vi valde att inte skicka intervjufrågorna i förväg till deltagarna för 

att de inte skulle kunna förbereda och påverka sina svar. 

 

3.4 Tillförlitlighet och äkthet 
Trost (2010) förklarar att reliabilitet är ett begrepp som används i mätning och detta 

borde ske vid en viss tidpunkt för att sedan ge samma resultat. Bryman (2018) menar 

att i bedömning av studiens äkthet förekommer två viktiga begrepp som han kallar 

för reliabilitet och validitet. Vidare skriver författaren att dessa två begrepp är mer 

anpassade för kvantitativa studier. Därför har vi valt att förhålla oss till tillförlitlighet 

och äkthet, då Trost (2010) förklarar att i kvalitativa studier vill forskare få förståelse 

av respondenternas tankar, känslor och beteende snarare än siffror. 

 

Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer trots att vi var medvetna om 

att det kunde finnas en risk med den valda metoden. Riskerna som kunde ha uppstått 

och påverkat vår studies kvalitet är om respondenter inte visade intresse, saknade 
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kunskap och inte hade tillräckligt med tid. För att undvika svaghet i tillförlighet tog vi 

först kontakt med intervjupersoner via telefon och mejl, därefter skickade vi 

information om vår studie. Studien utfördes i en mindre utsträckning och detta gör 

att resultatets överförbarhet inte kan garanteras därmed kan vi bara få en bild genom 

studien. Vi valde att göra individuella intervjuer då respondenterna intervjuades i ett 

enskilt rum och vid olika tillfällen. Vår intention var att respondenterna skulle få 

frihet att besvara frågorna utifrån egen uppfattning utan att bli påverkade av någons 

annans åsikter och detta gjorde att våra intervjuer blev trovärdiga. Tack vare att vi 

spelade in våra intervjuer för att kunna tolka och analysera deltagarnas svar på rätt 

sätt och detta gör att deltagarnas svar blir tillförlitligt. Vi är medvetna om att våra 

egna uppfattningar kan påverka studiens resultat därför förhöll vi oss till ett objektivt 

förhållningssätt vid analysering av vårt datamaterial (Bryman, 2018).  

Deltagarna har arbetat som förskollärare mellan 7–35 år inom olika verksamheter. 

Eftersom vår undersökning handlade om barns sociala samspel och förskollärares 

arbetssätt för att stimulera det sociala samspelet valde vi att vända oss endast till 

erfarna och utbildade förskollärare. 

3.5 Dataanalys 
Vi använde röstinspelning under intervjuerna och lyssnade ett par gånger på det 

inspelade materialet för att sedan transkribera inspelningarna till text (Bryman, 

2018). Enligt Bryman (2018) kan inspelningen hjälpa till vid resultatanalysen och 

även stärka tillförlitligheten för att vi som intervjuare kan gå tillbaka, lyssna och 

analysera det som sades flera gånger. Vi skrev ut, läste av transkriberingen, studerade 

och strök över likheter samt skillnader med olika färgpennor för att kunna sortera 

våra insamlade data utifrån undersökningsfrågorna. Under processen fann vi 

nyckelord och begrepp som var relevanta för studien för att sedan kategorisera och 

sammanställa dem i olika teman; och detta kan knytas till vad Bryman (2018) kallar 

för kodning. Utifrån våra undersökningsfrågor delade vi upp respondenternas svar i 

olika teman: Hur definierar förskollärare svårigheter med det sociala samspelet? 

Vilka åtgärder har förskollärare för att motverka utanförskap bland barnen? Hur 

stödjer förskollärare barns sociala samspel i sitt dagliga arbete? Därefter användes 

respondenternas svar i resultat- och analysdelen och materialet som vi fick fram 

analyserades tillsammans för att sedan kunna koppla till Vygotskjis sociokulturella 

teori. 

 

3.6 Etiska överväganden 

Genom att ta hänsyn till och visa respekt för deltagande i intervjuerna har vi utgått 

från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer som handlar om de fyra etiska 

aspekter som benämns av Vetenskapsrådet (2017), vilka är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

- Informationskravet: handlar om att vi informera respondenterna om syftet 

med studien samt att deltagande i studien är frivilligt och att de kan därför när 

som helst avbryta sin medverkan under intervjun vilket stod i missivbrev (se 
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bilaga 1) (Bryman, 2018 och Vetenskapsrådet, 2017). Vi har lyft fram detta 

innan intervjuerna påbörjades.  

 

- Samtyckeskravet: innebär att vi frågar om deltagarna vill medverka i vår 

intervju och studie och att de har rätt till att när som helst kan avbryta sin 

medverkan (Bryman, 2018 och Vetenskapsrådet, 2017). Deltagarna gav sitt 

samtycke till medverkan både skriftligt och muntligt.  

 

- Konfidentialitetskravet: handlar om att inga obehöriga kan ta del av 

medverkandes personuppgifter och även inget namn syns utan fiktiva namn 

använts i vår undersökning (Bryman, 2018 och Vetenskapsrådet, 2017). Vi 

valde att utgå ifrån forskningsetiska principer, med det menas att inte namnge 

val av förskolor eller förskollärare och vi använde fiktiva namn till deltagarna. 

 

           - Nyttjandekravet:  som innefattar att resultatet av intervjuerna kommer 

endast att användas i studiesyfte (Bryman, 2018 och Vetenskapsrådet, 2017). 

 

4. Resultat 
I följande avsnitt redovisar vi tolkning och resultatet av insamlade datamaterialet av 

förskollärarnas svar. Studiens syfte och de frågeställningar används som 

utgångspunkt i detta avsnitt. Det blir tydligt för att hitta den röda tråden i arbetet 

därför kommer resultatet struktureras utefter studiens tre frågeställningar. Kapitlet 

är indelat i fyra avsnitt: Hur definierar förskollärare svårigheter med det sociala 

samspelet? Vilka åtgärder har förskollärare för att motverka utanförskap bland 

barnen? Hur stödjer förskollärare barns sociala samspel i sitt dagliga arbete? 

Sammanfattning av resultat. Utifrån undersökningsetiska principer kommer namn 

som presenterar deltagande förskolepedagoger att vara fiktiva och nedan finns 

presentationen av informanterna: 

 

Olanna - Förskollärare i cirka 7 år på 1-3 års avdelning. 

Sara - Förskollärare i cirka 35 år på 3-5 års avdelning. 

Linda - Förskollärare i cirka 20 år på 1-3 års avdelning. 

Gun-Marie - Förskollärare i cirka 35 år på 3-5 års avdelning. 

Emilia - Förskollärare i cirka 15 år på 1-3 års avdelning. 

Berit - Förskollärare i cirka 10 år på 1-3 års avdelning. 

Julia - Förskollärare i cirka 10 år på 2-4 års avdelning. 

Johanna - Förskollärare i cirka 18 år på 1-3 års avdelning. 
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4.1 Hur definierar förskollärare svårigheter med det sociala 

samspelet? 

 
Till att börja med förklarar samtliga förskollärare att samspelet har stor betydelse för 

barns utveckling och lärande i förskolan. Med det menar de att utan samspel kommer 

barnet inte att kunna utvecklas mycket och det är av vikt att barnen lär sig av och 

med varandra för det är i samspelet lärandet uppstår. Linda och Berit har även lyft 

fram att det är svårt att definiera om ett barn har speciella svårigheter för att alla 

barn är olika. 

Jag tycker att ett barn som är socialt kompetent, det består av så många bitar. Barn 

kompletterar varandra och det blir ett bra samspel. Alla har sitt och hjälper till och 

bjuder in till ett samspel, för alla är så olika. Att de har olika egenskaper. Alla har sina 

bitar om man säger. Berit 

Flera av förskollärarna uttrycker att när ett litet barn kommer till förskolan, möter 

barnet nya individer. Barnet lär sig att samspela med andra individer som har lika 

mycket behov och därför är det viktigt att pedagogerna finns i närheten för att lära 

det lilla barnet att tolka de sociala koderna samt underlätta möten mellan barnen, 

menar förskollärarna. 

Ja, det tycker jag. Samspelet är jätteviktigt och det börjar någonstans. Vi lägger 

grunden när de är så små för att de ska kunna samspela. Johanna 

Gun-Marie menar att det behövs ett positivt klimat i gruppen och mellan barnen. 

Hon förklarar vidare att samspelet är grunden till lärandet. 

Jag tycker att det är a och o…. Om man inte arbetar mycket med samspel så spelar det 

ingen roll, hur mycket vi jobbar med annat lärande i form av språkutveckling, 

matematik och så vidare. För att man måste ju ha trygga relationer runt sig och vara 

trygg i sig själv innan man kan inta en annan kunskap. Gun-Marie 

4.1.1 Hur definierar förskollärarna ett socialt kompetent barn? 

Samtliga förskollärare poängterar att en av de egenskaper som ett socialt kompetent 

barn har är empati för andra, vilket de menar visar sig genom att barnet vill trösta 

sina kamrater, hjälpa till och kan samspela med andra i gruppen. Det är ett barn som 

bjuder in till samspel. 

Ett socialt kompetent barn har en förståelse för om någon blir ledsen, att man har 

empati på något vis och även att ett barn förstår att det har gjort fel och kommer 

tillbaka för att trösta. Olanna 

De andra egenskaperna som samtliga förskollärare även tar upp om ett socialt 

kompetent barn är att det har förmågan att skapa en leksituation med kompisar och 

kan bjuda in andra till leken. De betonar vidare att barnet ska kunna tolka och förstå 

de leksignalerna.  
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Social kompetens, det kan jag väl tycka att man har förståelse för koder, att man kan 

tyda vissa koder som är, vänta på sin tur, starta en dialog, ett samspel och det behöver 

inte vara med ord utan det kan vara en kommunikation med ögon och med turtagande. 

Att man tillåter andra att komma in och delta eller leka med någonting. Emilia  

4.1.2 Andra faktorer som kan påverka barns samspel 

Olanna och Linda förklarar att blyghet hos vissa barn kan begränsa dem till att 

samspela med andra. Förskollärarna menar att de barn som är tillbakadragna inte 

vågar komma fram och söka kontakt med barn och vuxna, och det kan på lång sikt 

påverka dem på ett negativt sätt. 

Barnen som är väldigt blyga, uppfattas inte som sociala kompetenta just för att de inte 

vågar lika mycket. Linda 

Svårigheter kan vara att de är tillbakadragna eller inte vet hur de kan få kontakt med 

andra barn genom leken. Då är det viktigt att vara med i leken och visa hur du gör. 

Olanna 

Alla förskollärare förklarar vidare att det alltid finns barn som har svårigheter med 

att ta sig in i leken och dessa barn använder sig oftast av opassande beteende. Med 

det förklarar Julia att de barn som går in i en lek utan att fråga, kan vara bråkiga och/ 

eller försöka få uppmärksamhet på ett fel sätt.  

Vi hade ett barn som bets i frustration och det barnet hade ett ”system” där det såg till 

att få det som det ville. Barnet ville åka rutschkanan själv och om någon annan försökte 

delta, så bet barnet den personen. Ibland så ville barnet styra leken och vad de andra 

skulle göra, men barnet var ju socialt. Det hade vi märkt här att varje gång barnet hade 

bitit någon så skulle det vara på dem igen och det är inte det beteende som fungerar 

här. För att har man blivit biten och kränkt av någon så vill man absolut inte ha med 

det barnet att göra igen, för då blir du rädd. Berit 

Gun-Marie beskriver att vissa barn behöver hjälp för att samspela med andra barn 

eftersom de har det svårt med att tolka leksignalerna. Hon fortsätter att berätta att de 

barn som inte förstår leksignalerna kan behöva stöd för att samspela med andra dels 

för barnets skull dels för andras skull. 

De ska inte misslyckas hela tiden, för man lär sig ingenting av att misslyckas, det enda 

är att de blir sorgsna och det blir bara fel, vi vill ge dem en chans att lyckas. Emilia 

Flera förskollärare poängterar att det även kan finnas andra orsaker till att barnet 

inte kan samspela med andra och det kan till exempel vara barn som har hörselskada 

och i vissa fall på grund av en diagnos. Alla förskollärarna påpekar att det är deras 

uppgift att hitta ett fungerande arbetssätt där barnet kan vara delaktigt och blir 

inbjudet i samspelet med de andra barnen. Emilia betonar att det har varit viktigt för 

pedagogerna att låta de barn få möjligheter till att ha inflytande och kunna påverka 

sin vardag. Precis som Emilia förklarar Gun-Marie att barn som har hörselskada är i 

en bubbla, men det är viktigt att pedagogen ska arbeta med hela barngruppen och 

inte utpeka den här individen, utan ta hänsyn till det barnet. Linda lyfter vidare fram 
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att med de barn som behöver extra stöd är det viktigt att det ska finnas en närvarande 

pedagog som kan stärka upp barnen.  

En annan betydelsefull faktor som samtliga förskollärare tar upp är språket för att ett 

barn ska kunna ha ett socialt samspel med andra. Sara menar att när barnen är små 

kan de inte uttrycka sig i ord och därför behöver det finnas andra sätt för barnen att 

kommunicera med, såsom kroppsspråk och teckenspråk.  

Man har ju 100 språk enligt Reggio Emilia sägs det- Sara 

Flera av förskollärarna lyfter fram att mognad är ytterligare en faktor som kan 

begränsa barnen till att ha ett samspel med varandra. Med det menar de att barn som 

är mellan ett och tre år inte alltid är sociala och först leker mycket ensamma. Detta 

relateras till Emilia som tar upp att i tidig ålder leker barnen mest för sig själva eller 

bredvid varandra och detta kan bero på att små barn ser bara sig själva. De är ett 

stort JAG, menar hon. När barnen är små är det pedagogerna som bygger på 

samspelet genom att skapa tillfället för sociala lekar och sociala samspel eftersom det 

inte finns med i grunden hos barnet, betonar alla förskollärarna. 

Vi har ju små barn ett till tre år och de här barnen är ju fortfarande i det stadiet då de 

leker mycket för sig själva. De har inte kommit in det stadiet där en kompis har en 

betydelse. Linda  

En annan viktig faktor som Johanna även lyfter fram är gruppstorleken. Hon menar 

att detta är inget som de kan styra men det skulle vara optimalt om barngruppen är 

mindre. Även Sara tar upp detta och menar att pedagogerna behöver vara flexibla och 

planera om dagen när det inte räcker till med personalen, att dela upp barnen i 

mindre grupper i grupperna. 

Vi har flera barn som behöver extra stöd och vi känner att vi inte räcker till där. Utan 

man vill gärna sitta med och arbeta med det barnet, det är svårt när det inte finns tid 

och vi har stora barngrupper. Olanna 

Gemensamt för alla intervjuade förskollärare är att samspel är viktigt för barns 

utveckling och lärande. När det kommer till barns sociala samspel anser de att 

språket också är ett viktigt verktyg för barnet att kunna samspela med varandra men 

även för att kunna tolka lekkoderna och sociala koderna. Det framkommer att det 

kan finnas andra faktorer som kan påverka barns samspel såsom blyghet, barns 

åldersutveckling, diagnoser, fysiska beteenden och gruppkonstellation men även 

personaltäthet, är något samtliga förskollärare är medvetna om. Vidare lyfter de fram 

att alla barn är olika och har olika behov därför är det av vikt att förskollärarna 

behöver hitta ett fungerande arbetssätt som kan gynna det enskilda barnet och hela 

barngruppen. De egenskaper som alla förskollärarna beskriver om ett kompetent 

barn är omtänksam, kan starta en lek situation samt även kan bjuda andra till sin lek. 
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4.2 Vilka åtgärder har förskollärare för att motverka 

utanförskap bland barnen? 
 

4.2.1 Förebygga utanförskap i barngruppen  

Flera av förskollärarna tar upp barnets utanförskap i förskolan, och menar att 

utanförskapet finns mer eller mindre i alla barngrupper. Det kan till exempel vara att 

vissa barn inte får vara med och leka. Detta kopplas till det som Julia tar upp om 

vikten av en vuxens närvaro för att motverka utanförskapet. Hon menar att en del 

barn är väldigt försiktiga av naturen i sig själva och tar inte lika mycket plats. De vill 

vara med men inte vågar komma in i leken. Även Linda lyfter fram detta och menar 

att de använder ett positivt bemötande för att förebygga utanförskap i förhållande till 

svårigheter i socialbeteende.  

När de är små och inte har orden än så kan det bli bett, knuffar, väldigt mycket fysiskt. 

Därför måste vi alltid vara nära och utplacerade så att man är med. Vi jobbar mycket 

med de positiva bemötande och det är vi pedagogerna som kan komma med konkreta 

tips, för att det inte ska bli sådana utbrott igen så behöver de hjälp. Att man 

uppmärksammar det positiva så långt som möjlig för det är det positiva vi vill komma 

åt. Linda  

Med ett positivt bemötande förklarar flera av förskollärarna vidare att det är de 

vuxna som inte ska bemöta barnen med samma känsla för då bygger vuxna upp 

frustrationen. Att ta ett steg tillbaka och vara lugna för att utbrottet ska lägga sig. 

Hjälp barnet att hitta sitt lugn igen. Det viktigaste menar de att de ska uppmuntra 

barnet på ett positivt sätt för att barnet ska känna sig lyckat, för det är grunden i låga 

effektivt bemötande betonar de fem förskollärarna. 

Samtliga förskollärare tar först och främst upp att det är viktigt att pedagogerna 

pratar och utbyter sina tankar om vilka barn som har det lite svårare än andra för att 

förebygga och motverka utanförskap i barngruppen. Därmed tar Gun-Marie och Sara 

även upp att de har använt observationer och intervjuer som hjälp för att upptäcka 

någon form av utanförskap hos äldre barn.  

Samtliga förskollärare anser att ett av de sätten för att förebygga utanförskap bland 

barnen är att vara en mellanhand och delta i leken. Det kan till exempel vara att ett 

barn som har svårt och starta en lek eller alltid får sämre roller, då är det vuxnas 

ansvar för att se till att barnet blir delaktigt men även kan hitta en kamrat.    

När man märker att ett barn hela tiden får de sämre rollerna till exempel att man är 

hund eller katt hela tiden. Detta behöver inte betyda att det här barnet inte kan 

samspela, men det har fått en låg hierarki och blir inte inbjuden i samspelet med de 

andra barnen. Då är det min uppgift att samspela med det barnet för att höja status och 

på så sätt de andra vill ha med det barnet i leken och i samspelet. Linda 

Flera av förskollärarna är överens om att barns olikheter är en tillgång och att bygga 

på det positiva i allt barnet gör. Det är viktigt att barnet känner att det får vara med 
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och inkluderas. Att alla barn behöver bli sedda och hörda eftersom alla är lika värda, 

menar Johanna och Julia.  

En annan faktor som kan påverka barns samspel är lekmiljön då den kan bidra till 

barns utveckling och lärande, uttrycker alla förskollärarna. De menar att en rik 

lekmiljö är viktigt och kan hjälpa till med att knyta nya kontakter för barnen. Detta 

relateras till Julia som lyfter fram vikten av att bygga en lekmiljö där barnen kan få 

vara delaktiga i hur miljön ska skapas. Emilia och Berit poängterar att 

pedagogerna behöver reflektera över miljöer om dessa kan bidra till att barnen leker 

tillsammans. Med det menar de att vilka rum som fungerar eller inte och varför blir 

det konflikter just i dessa rum. Att de bygger miljöer där sociala samspelet ska 

fungera. Därmed arbetar de även med att få ner höjden för att det ska bli optimalt för 

varje barns olika förutsättningar. Detta förklarar Johanna och Emilia på följande vis. 

Det är den tredje pedagogen. Det som vi har gjort många gånger, är att när man går in i 

ett rum, går ner till knän på barnets nivå och tittar. Vad säger det här rummet dig? Är 

det bara höga stola och hyllor som inte säger något?...Att man inte ska ställa hyllorna 

mot vägen utan vrid ut de så barnen kan stå och pyssla tillsammans och lära av 

varandra. Johanna 

Det är vårt ansvar att presentera en miljö som är intressant och utvecklande, det gör vi 

genom att vi bygger på barnens intresse, eftersom små barn leker och deras intresse 

visar sig i deras nyfikenhet och lek. Emilia 

4.2.2 Samarbetet mellan förskolan och hemmet för att skapa 

förutsättningar för samspel 

Samtliga förskollärare anser att det är viktigt att inkludera vårdnadshavare i arbetet 

med utanförskap. Att kunna kommunicera och komma överens om hur både 

förskolan och vårdnadshavare kan stödja barnet i sin utveckling och även i sitt 

agerande är betydelsefullt menar förskollärarna. Det handlar om att knyta kontakter 

med vårdnadshavarna betonar Emilia och hon fortsätter att förklara att pedagogen 

behöver bygga trygga relationer med hemmet. På detta sätt kan pedagogen hjälpa 

barnet att fungera i en grupp och även i alla andra institutioner såsom förskolan, 

skolan och arbetsplatsen, menar Emilia. I likhet med Emilia lyfter Gun-Marie fram 

att utanförskapet blir starkare i samhället. Eftersom förskolan är en del av 

skolväsendet kräver det från båda pedagogerna och vårdnadshavarna att sätta 

ner foten för att utanförskapet inte är tillåtet. Sara förklarar vidare att samverkan 

mellan förskolan och hemmet är betydelsefull för barns utveckling och välmående.  

Vi ordnar ett samtal med vårdnadshavare och informerar dem om deras barn, det kan 

vara till exempel när ett barn slåss eller bits. I dialogen med vårdnadshavare försöker vi 

först och främst att lugna ner dem och hitta ett sätt för att hjälpa till, och det i sin tur 

blir det lättare för barnet att samspela med andra. Vi ger lite tips och råd också, för att 

det inte är kul att höra för vårdnadshavare att deras barn utsätter andra men vi gör 

detta för att hjälpa det barnet som utsätter kompisar. Olanna 
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Informanterna delar synen att utanförskapet finns mer eller mindre i barngruppen 

redan i tidigt ålder. Här framkommer det att vuxnas närvaro är avgörande för barns 

trygghet och välmående. Något som även lyfts fram som viktigt i deras arbetssätt är 

reflektion inom arbetslaget för att förebygga samt motverka utanförskap i en 

barngrupp. På storbarnsavdelningen använder förskollärarna intervjuer och 

observationer för att upptäcka om det finns utanförskap i en barngrupp. Det finns 

likheter i hur förskollärarna arbetar kring utanförskap, bland annat hur de bemöter 

barnen, formar lärmiljön, vuxnas ansvar samt samverkan med hemmet.  

4.3. Hur stödjer förskollärare barns sociala samspel i sitt 

dagliga arbete? 

4.3.1 Lekens magi 

Leken är betydelsefull för barns utveckling och lärande och barns samspel tränas i 

leken, menar alla förskollärare. Leken är enligt samtliga förskollärare det viktigaste 

redskapet för de att bearbeta sina känslor, erövra kunskap, utforska samt träna på 

samarbete och turtagning. Barnens sociala samspel genomsyrar svaren från samtliga 

förskollärare. 

Det är ju i samspelet, i leken som barn har sin utveckling och lärande. Barn behöver 

ju ett samspel med både pedagoger och barn och barn sinsemellan för att de ska lära 

sig. De yngre barnen lär sig av de äldre och samma sak att våra äldre barn lär sig av 

oss pedagoger. Det är ju hela tiden ett samspel som sker för att utveckla barns 

lärande. Linda 

Leken kan förändra barns utveckling och lärande. Lek är utveckling. Barn utvecklas 

och lär genom lek bara, skulle jag säga. Så det är ju så, leken är det sättet som barnen 

får in erfarenheter och utvecklas. Sara 

Olanna och Sara betonar vidare att barn har olika ryggsäckar med sig till förskolan 

och de använder leken för att bearbeta sina erfarenheter och känslorna. Julia betonar 

att barnen lär sig mycket genom varandra och på detta sätt växer deras 

självförtroende och samtidigt kan de knyta relationer sinsemellan. 

Om det sitter flera barn runt ett bord och ett barn börjar skära korv, då ser ju de 

andra barnen det och vill göra likadan, för det är roligt att härma kompisarna. Julia 

Några av förskollärarna använder rollekar för att berätta för barnen om vad ett barn 

kan få för känsla när andra barn gör på ett visst sätt. Vidare förklarar Julia att 

pedagogen behöver komma in i leken och vända på situationen. Men det är viktigt att 

inte trycka ner det barnet utan pedagogen ska lyfta det och få det att känna sig stolt 

över agerandet.  

Om man ser att någon är utanför så brukar jag försöker sätta mig hos barnet och 

börjar en lek, för jag är en vuxen och det är alltid roligare att leka med vuxna. Jag kan 

t.ex. bygga ett sandslott då ser de andra barnen det och då kommer de men samtidigt 

kan jag få med det ensamma barnet i leken tillsammans med de alla andra. Julia 
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Förskollärarna beskriver att de använder olika material såsom barnböcker, 

handdockor, bollar med ansiktsuttryck, bilder på pedagogernas olika känslor och 

sekvenskort för att bearbeta barns olika upplevelse. Flera av förskollärarna förklarar 

att de flesta barn som är i yngre ålder väljer att leka ensamma och sedan utvecklar det 

till parallellek. Förskollärarna ser inte ensamlek som något negativt för utveckling av 

det sociala samspelet, för att barnen sitter bredvid och de tycker fortfarande om att 

leka nära andra. 

Ensamlek är också viktigt och den pågår ju i åldrar också. Där kan man se att barnen 

mellan ett till tre år leker med sig själva och det är där barnen upptäcker, tillägnar sig 

språket. Det är ju där den största utvecklingen av hjärnan sker. Olanna 

4.3.2 Närvarande pedagog 

Samtliga förskollärare anser att pedagoger ska vara närvarande och medforskare för 

att kunna stödja barns sociala samspel. Flera av förskollärarna tar även upp att det är 

viktigt att pedagogen är med i leken för att hjälpa samt lära barnet lekkoderna, hur 

leken ska lekas, vad turtagning betyder och även lära barnet att ta hänsyn till andra 

barn. Med det menar Sara att det är även viktigt att vuxna är med i leken för att 

uppmärksamma de barn som kan behöva extra stöd och ge rätt verktyg för att barnen 

ska lyckas i olika samspelssituationer. Barnen ska ha goda erfarenheter av att umgås 

och vara med andra, poängterar Olanna.    

Något som många glömmer är att lyssna in på varje barn, ställa en fråga även när de 

inte har språket än men lyssnar och är uppmärksamt. Ta tiden och visa vad de menar. 

Då är det viktigt att du som pedagog sätter ord på det barnet menar. Att man tar den 

tiden. Johanna 

 Samtliga förskollärarna beskriver även sitt eget deltagande i leken som ett aktivt eller 

passivt deltagande. Med aktivt deltagande menar förskollärarna att de är med i leken 

och har till exempel en roll eller styr leken. Att vara passiva förklarar samtliga 

förskollärarna att de finns lite utanför leken men ändå att de finns till hands när det 

behövs.  

Att vi är med, men kanske inte behöver vara med hela tiden, men det gäller att ha en 

känsla när jag kan backa tillbaka. Man får aldrig släppa leken men man kan vara med 

och vara passiv-aktiv. Linda 

Flera av förskollärarna uttrycker även att barn lär sig i samspel med vuxna och det är 

vuxnas ansvar att skapa meningsfulla lärtillfällen, genom att vara aktiv i leken och 

sätta ord på det barnen gör. Med det menar Gun- Marie att pedagogen ska vara 

medforskare för att utvidga barns lek för det är här utvecklingen sker. Hon förklarar 

vidare att barn kan till exempel imitera det vuxna gör och göra likadana. Detta 

kopplas till det som Sara och Berit tar upp om de lärtillfällen som inte är planerade 

men ändå kan fånga barnens intresse. De berättar vidare att de tar barnens 

nyfikenhet på allvar, reflekterar med barnen i barngruppen och noterar barnens 

tankar och hypoteser. På detta sätt blir det lekande lärande i leken.  
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Vi jobbar mycket med djuren i vår närhet. Det var en gång när vi var ute och såg 

sniglar, de klättrade på trädet och satt fast. Varför satt de fast på trädet? Varför 

ramlade de inte? Då började vi diskutera hur det kommer sig att de inte ramlade ner. 

Min förklaring var att det kom ett genomskinligt slem efter sniglar och detta fungerade 

som ett lim. Vi gick tillbaka till förskolan och tog fram lim. Jag klippte ut ritande 

sniglar på pappret och limmade dem på en pinne och vände upp och ner men de satt ju 

fast. Berit   

Samtliga förskollärare betonar att det är av vikt vad pedagogen har för 

förhållningssätt och barnsyn. Det är skillnad hur pedagogen bemöter barnen, ser 

pedagogen barnen som kompetenta när de kommer till förskolan eller ser pedagogen 

de som kan ingenting, menar Johanna. Precis som Johanna uttrycker Linda att det är 

viktigt att pedagogen börjar tänka. 

Jag tänker mycket på oss pedagoger om vilket förhållningssätt vi har, eftersom det kan 

påverka hur samspelet bland barnen kan se ut och hur vi ser på barnet. Vi pedagoger 

säger hela tiden att det här barnet är jobbigt, det går inte att göra något med det... Har 

vi den synen på barnet, tror barnet att det är det vi förväntar oss. Men om vi börjar med 

att knyta an till barnet och ändra på vår tänkande, kan vi få ett annat resultat. Gun-

Marie 

Gemensamt för samtliga intervjuade förskollärare är att lek är utveckling och är 

grunden till allt och den har en stor betydelse när det kommer till barns sociala 

samspel. Det framkommer att flera av informanterna använder blandade verktyg för 

att vända på situationer samt för att bearbeta barns olika känslor. 

4.4 Sammanfattning av resultat 

Med utgångspunkt från samtliga förskollärarnas svar kan vi sammanfatta att barn lär 

sig genom lek och i leken sker allt lärande såsom socialt samspel, träna på olika 

känslor, knäcka lekkoderna, utforska omvärlden men också bearbeta erfarenheter. 

De intervjuade förskollärare har en gemensam syn på att det är i samspelet och leken 

som barnet utvecklar sin kunskap och erfarenhet. Samspelet är grunden till allt och 

barnen lär sig mycket genom varandra.  

Resultatet visar även att förskollärarna har liknande åsikter och tankar när det gäller 

språket. Barnen behöver uttrycka sig på något sätt för att kunna samspela och leka 

med andra men också kunna påverka sin vardag på förskolan genom att vara 

delaktiga. Detta kan vara antingen verbal eller icke-verbal kommunikation.  

Sammanfattningsvis visar studiens resultat att förskollärarna reflekterar över sitt 

förhållningssätt och agerande gentemot barnen dels för att skapa förändringar, dels 

för att hitta ett fungerande arbetssätt för alla barn. Det framkommer att förskollärare 

använder observationer och intervjuer för att upptäcka utanförskap hos äldre barn. 

Förskollärarna anser att det är viktigt att arbeta med hela barngruppen och inte peka 

ut det enskilda barnet. Alla barn ska vara i en grupp och på samma villkor. Flera av 

förskollärarna anser att barns sociala kompetenser kan se olika ut och just de 
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olikheterna kan ses som en tillgång. Det är viktigt att pedagogerna bygger på det 

positiva i allt barnen gör.  

Förskollärarna har samma uppfattning om att vuxnas närvaro är viktig för att stödja 

och stimulera barns lek samt för att motverka och förebygga utanförskap. Det är 

tydligt att se i studiens resultat att förskollärarnas roll som pedagog är att vara 

lyhörd, närvarande, delaktig och stödjande. Samtliga förskollärare har även lyft fram 

vikten att ha ett gott samarbetet mellan förskolan och hemmet, ett samarbete som 

kan gynna barns utveckling och lärande.  

Respondenterna uttrycker att de erbjuder barngruppen en inbjudande och 

utvecklande lärmiljö genom att bygga utifrån barnens intresse och behov för att 

skapa tillfället för sociala lekar och socialt samspel. Respondenterna anser att när de 

gör möten tillgängligt för barnen kan de möta och lära tillsammans och det är här 

lärandet sker.  

5. Analys 
Nedan presenteras en analys av studiens resultat. I detta avsnitt har vi sammanställt 

intervjupersonernas svar och därefter jämförs det med den sociokulturella teorin och 

tidigare forskning och annan relevant litteratur. 

Det framkommer i intervjuerna med alla förskollärare att samspelet har en central 

betydelse för barns utveckling och lärande. De poängterar att barn med olika 

svårigheter kan lära sig av och med varandra på ett eller annat sätt genom leken. 

Detta kan kopplas till Lillemyr (2013) och Williams (2006) tolkning av Vygotskij som 

är att barns utveckling sker i interaktion med andra i sin omgivning och det sociala 

samspelet är den betydelsefulla kraften i barns utveckling och lärande. Utifrån den 

sociokulturella teorin hävdar Vygotskij att leken är en del av barnkulturen och barn 

får en inre mening via leken (Lillemyr, 2013). Barnet skapar sin proximala 

utvecklingszon i lekens värld, där upplevelsen fungerar som en bro mellan lek och 

lärande (a.a.). Förskollärarna menar att samspelet mellan barnen är en viktig faktor 

att träna på sin sociala förmåga genom leken. Vygotskij visar att barn behöver 

stödjande och vägledning från en som är mer kunnig och det kan vara från sin kamrat 

eller en vuxen (Williams, 2006). Detta leder till att barnet får möjligheter för att 

träna sin samarbetsförmåga och få möjlighet till att vara en del av en social 

gemenskap (a.a.). Vi lär oss något nytt genom att imitera andra och detta kan bidra 

till vår mentala utveckling (Williams, 2006). En av förskollärarna förklarar att de 

yngre barnen lär av de äldre och av oss vuxna och här utvecklas barn sitt lärande 

genom lek och samspel. Skolverket (2018) uttrycker att samspelet har en stor 

betydelse för barns utveckling och lärande. Undervisning ska utgå från att barnen lär 

av varandra och tillsammans. Därför är det av vikt att förskolepersonal skapar 

möjligheter till samspel mellan barn och barn men även mellan barn och vuxna (a.a.). 
 

Vuxna har som uppgift att erbjuda barnen olika slags aktiviteter och material att leka 

med för att underlätta och stödja ett samspel och samlärande (Williams, 2006). Det 

är även viktigt, betonar Williams, att vuxna ser vilka barn som inte är delaktiga eller 
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blir inbjudna i gemenskapen eller i leken. Det krävs framför allt ett positivt 

förhållningssätt och en förmåga samt en vilja att arrangera för att underlätta 

samverkan mellan barnen och barn och vuxna (Williams, 2006). I studiens resultat 

framkommer att det är viktigt för förskollärarna att kunna prata och utbyta sina 

tankar i arbetslaget för att hitta ett arbetssätt som kan stödja alla barn och motverka 

utanförskap. Förskollärarna förklarar att det även kan finnas andra faktorer som 

påverkar barns samspel och detta kan till exempel bero på vad barnet har för 

erfarenheter, ålder, språkförståelse, diagnoser, tillbakadragna- och fysiska 

beteenden, personaltäthet samt gruppkonstellation. Detta gör att samspelet bland 

barnen kan se olika ut. Förskollärarna berättar att kommunikation kan vara en 

avgörande faktor för barnen att kunna förstå förskolans kulturella och sociala koder, 

vilket kan vara anledning till att barnen har svårare att interagera med barngruppen. 

Vygotskij förklarar att människans inlärning är baserat på sociala relationer, 

erfarenheter samt de kulturella redskap och detta formar människans beteende och 

vårt sätt att lära (Smidt, 2010). Pramling Samuelsson och Johansson (2006) 

förklarar att lärandet har sin utgångspunkt i barns sociala och kulturella 

erfarenheter. De menar vidare att barnets erfarenheter sätter en grund till nya 

upplevelser och det i sin tur skapar en mening. 
  

Smidt (2010) tolkning av Vygotskij är att vuxna behöver vara lyhörda och effektiva i 

och med att lära känna de viktiga personerna som barnet har runt sig. Genom att 

knyta kontakter med hemmet får pedagogerna veta mer om vad barnet har för 

intresse, hur det leker hemma och vilka upplevelser det har haft. Detta är ett redskap 

för pedagogerna att ha förståelse och ha bättre kontakt med barnet och 

vårdnadshavare, för att kunna bygga en ny värld där barnet kan lära och 

utvecklas (a.a.). Respondenterna talar om vikten av att ha ett gott samarbete mellan 

hemmet och förskolan för att hjälpa barnet att fungera i en grupp och i en institution 

som förskolan. Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) påpekar att vårdnadshavare 

har ett ansvar att uppfostra och stödja barnen i deras utveckling och förskolans 

uppdrag blir att komplettera hemmet samt skapa en trygg, rolig och lärorik miljön. 

Vårdnadshavare och förskolan bör arbeta tillsammans för att uppfostra goda och 

ansvarskännande medborgare (a.a.). 

  

I studiens resultat framkom att förskolans lekmiljö kan stödja barns kamratrelation. 

Förskollärarna menar att en rik lekmiljö kan möjliggöra för barnet att ha nya 

kontakter och miljöer. Dessa ska vara trygga och även stödja barns samspel. 

Förskolans miljö innefattar både fysiska och sociala faktorer (Isbell, 2012). De fysiska 

faktorerna kan berika lek när det finns olika material och rum där barnet kan vara 

delaktig och ha inflytande för att utvidga leken. De sociala faktorerna kan vara en 

möjlighet till att barnet kan samspela med varandra, och vuxna kan stödja barnet i 

sitt lärande (a.a.). Genom Vygotskijs teori är det betydelsefullt för barnet att ha 

inflytande över skapandet av lärmiljön. Detta gör att lärmiljön får en djupare mening 

(Strandberg, 2017). Flera av förskollärarna anser att interaktionen sker när barnen 
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har inflytande i och med att skapa deras lärmiljö och detta gör att en känsla av 

samhörighet väcks.  

Vygotskij förklarar att barn med intellektuell funktionsnedsättning kan ha ett 

problem med att tänka abstrakt, men han anser att dessa barn fortfarande kan lära 

sig om vuxna använder rätt metoder och skapar utmanande situationer för att stödja 

dem att komma in i interaktion med andra (Strandberg, 2017). En av respondenterna 

förklarar att vuxnas deltagande i leken har en stor betydelse för att uppmärksamma 

de barn som kan ha sämre roller och kan behöva extra stöd. Detta gör dem för att ge 

rätt verktyg så att barnen kan lyckas i olika samspelssituationer. De intervjuade 

förskollärarna påpekar att de tar hjälp av olika material för att stödja och bearbeta 

barns olika upplevelse. Brodin och Lindstrand (2008) förklarar att barn med 

funktionsnedsättningar vill leka på samma villkor som alla andra, det vill säga 

samma lekar. De menar vidare att de barnen kan behöva stöd för att leka och i leken 

krävs det en person som är fysisk närvarande och det i sin tur kan skapa en känsla av 

trygghet hos barnen. Med det säger Williams (2006) att vuxna ska se till att vara mer 

delaktiga i barns värld samt ta ansvar genom att få alla barn delaktiga i olika 

aktiviteter som äger rum på förskolan och skolan. 

Vygotskij förklarar att språket skapar en länk mellan människor och detta är 

avgörande för människans utveckling (Strandberg, 2017). Han påpekar att när 

människor kommunicerar med varandra, kan det verbala språket sätta igång vårt 

tänkande. Han kallar det för ”högre funktioner” (a.a.). På ett eller annat sätt har alla 

förskollärarna använt olika sätt för att stimulera barns språkutveckling och 

anledningen är att kunna starta dialog med barnen och det kan vara med ord, 

kroppsspråk, teckenspråk eller med konkreta material. Språket används som ett 

verktyg för barnet att kunna tolka lek- och de sociala koderna, betonar samtliga 

förskollärare för att gynna barns samspel och utveckling. Bruce (2010) poängterar att 

språket används för att förhindra eller förklara om det uppstår konflikter i leken. 

Barn som har svårigheter att uttrycka sig verbalt vill inte delta i sådana lekar där de 

måste förhandla eller lösa konflikter (a.a.). Dock menar Lamer (1991) att det är 

viktigt att barnen upplever konflikter för att de ska förstå att alla är olika och kan ha 

olika åsikter. Detta gör att barnen utvecklar sin förmåga i rolltagande och även får 

möjlighet att uppleva och förstå saker ur någon annans perspektiv (a.a.). Pedagoger 

ska stödja och stimulera barns språkutveckling genom att främja och ta hänsyn till 

barns olika sätt att kommunicera (Skolverket, 2018). 
 

6. Diskussion 
I följande kapitel kommer vi att diskutera kring studiens resultat, metodval samt 

redogör vi de slutsatserna utifrån undersökningen. Avslutningsvis presenterar vi 

undersökningens relevans och även ger förslag till vidare forskning. 
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6.1 Resultatdiskussion 
I studiens resultat framkom det att respondenterna använder leken som ett 

pedagogiskt verktyg för att stödja och stimulera barns sociala samspel. De menade att 

leken är det viktigaste verktyg och det är i leken som barn bearbetar sina känslor, 

erövra kunskap, utforska samt träna på samarbete, empati och turtagning. Med det 

tolkar vi att förskollärarna använder leken för att inspirera och stärka barns olika 

lärande men även skapa möjlighet till kommunikationen och samspelet. Vår 

uppfattning är att förskollärare ska ha en förståelse vad leken innebär, hur den kan 

stödja och främja barns vänskapsrelationer och sociala samspel. Pramling 

Samuelsson och Johansson (2006) menar att i leken delar barnen sina upplevelser 

med andra, samtidigt lär de sig att definiera lekregler och förhandla. Leken är en 

idealisk arena och här utvecklar barnen sina kommunikativa- och samarbetsförmågor 

(a.a.). Skolverket (2018) framhåller att i leken tränar barnen på motorik, samarbete, 

kommunikation och lösa problem. Detta kan vi även relatera till det sociokulturella 

perspektivet som menar att i leken befinner barnen i utvecklingens spets (Lillemyr, 

2002). Det är i leken som barnen inhämtar motivation, kunskaper och attityder som 

är viktiga för att kunna samspela med andra (a.a.). När det kommer till lek anser vi 

att förskollärarna använder leken som ett pedagogiskt verktyg för att hjälpa barnen 

att få in mer erfarenheter och samtidigt utveckla de deras nyfikenhet. Detta är ett sätt 

för pedagogerna att utvidga barns värld. Vi upplever att leken används av 

förskollärarna som lärandetillfällen för att öka barns kunskap. Vi anser att leken ger 

barnen både glädje och motivation i det de gör. 

 

I studien använde de intervjuade förskollärarna olika arbetssätt för att stimulera och 

stödja barn i det sociala samspelet genom att vara närvarande pedagoger, ha positiva 

attityder, flexibla, kunna bygga trygga relationer med hemmet och vara medvetna om 

lärmiljöns betydelse. De har även uttryckt att dialogen mellan arbetslaget och hela 

verksamheten är av stor betydelse för barns vidare utveckling. Med det tolkar vi att 

arbetet med barns sociala samspel innehåller många komponenter för att kunna få 

ett bra resultat. Vår uppfattning är att vuxnas engagemang och ett gott bemötande är 

avgörande för barnet att bygga trygga relationer och ha tillit till andra. Vi upplever 

även att dialogen mellan kollegor kan gynna barns utveckling och lärande. Vi anser 

att  genom att utbyta tankar och idéer sker det ett kollegial lärande hos pedagogerna . 

Förskolan har därmed enligt Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) som uppdrag att 

uppfostra barnet till någon. Jonsdottir (2007) menar att barnen behöver en stabil och 

pedagogisk atmosfär, där vuxna är engagerad, har tillit till barnen och även ta tillvara 

till barns erfarenheter och värld. Hon har även lyft fram att en samspelande 

pedagogisk atmosfär präglas av vuxnas dialoger och samarbete med barnen och de 

får vara delaktiga i planering av dagen. Skolverket (2018)betonar om vikten av att 

bygga trygga relationer med hemmet på så sätt kan barnet får en positiv vistelse i 

förskola. 

 

En av respondenterna har uttryckt att lärmiljön är den tredje pedagogen och den har 

stor inverkan i barns lärande och välmående men också i barns samspel. Samtidigt 
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ansåg samtliga respondenterna att när de skapar en rik miljö med olika material 

utifrån barns intresse och förutsättningar kan de locka barnen till att leka mer med 

varandra. Därför ansåg de intervjuade förskollärarna att lärmiljöer är värdefulla, 

vilket stöds av Isbell (2012) som menar att ett väl fungerande lekutrymme ska passa 

till barnens behov, där det ska finnas olika material och redskap för att uppmuntra 

barnen till sociodramatisk lek och kreativt tänkande. I likhet till detta beskriver 

Engdahl och Ärlemalm- Hagsér (2015) att barns välmående är stark kopplat till 

förskolans miljön och en trygg miljö är avgörande till barns lärande. I det 

sociokulturella perspektivet lyfts det fram vikten av den fysiska lärmiljön och 

Vygotskij anser att den lägger grunden till barns utveckling och lärande (Strandberg, 

2017). Den fysiska miljön kan stödja barns olika lärande och interaktion mellan 

barnen(a.a.). Med det tolkar vi att vuxna behöver utgå ifrån barns perspektiv i 

skapandet av lärmiljön. Vi anser att materialet och lärmiljön som presenteras för 

barnen ska vara genomtänkt eftersom den kan underlätta eller försvåra möten mellan 

barn och vuxna och barn sinsemellan.   
  

Enligt Pramling Samuelsson och Johansson (2006) och Löfdahl (2014) kan leken 

innebära smärta och orolighet för vissa barn. Med det menar författarna att när 

barnen samspelar med varandra lär de sig att hitta på egna regler för att skydda 

leken. Barnen delar ut roller och positioner till varandra, vilket gör att det kan uppstå 

makt, positioner och hierarkier i leken (a.a.). Detta kan vi koppla till det som en av 

förskollärarna tog upp att när ett barn får sämre rollen, det vill säga barnet får låg 

status, och är inte inbjuden till ett samspel. Det blir pedagogernas uppgift att höja 

barnets status och det i sin tur vill de andra barnen leka och samspela med det 

barnet. Med det anser vi att vuxnas närvaro kan motverka och/ eller förebygga 

utanförskapet i leken hos barnen. Vi tolkar det som att förskollärarna arbetar aktivt 

för att stödja och bygga barns kamratrelation, genom att själva blir mellanhanden 

och hjälpa barnen att komma in i gemensamma aktiviteter på samma villkor som alla 

andra. Detta går att koppla till Jonsdottir (2007) som menar att förskolan har som 

uppdrag att skapa goda förutsättningar för barnen att knyta relationer med varandra, 

därför är det viktigt att pedagoger kartlägger barnens sociala relationer. När barnen 

blir respekterad och deras röster är värdefulla då kan tryggheten växa fram(a.a.). I 

likhet med detta poängterar Engdahl och Ärlemalm- Hagsér (2015) att förskolan är 

ett möte plats och barnet utvecklar sin självkänsla,vänskapsrelation och identitet i 

samspelet med andra. Vår tolkning här blir att leken kan ha positiva och/ eller 

negativa sidor och därför anser vi att det är viktigt att vuxna ska vara uppmärksamma 

till de barnen som inte leker och vad det kan vara bakomliggande till detta. 
  

  

De intervjuade förskollärare har även lyft fram att vissa barn kunde ha svårare än 

andra att samspela och detta berodde på diagnoser, hörselskada, blyghet, 

språkförståelse och fysiska beteende. Detta ansåg förskollärarna att det var deras 

ansvar för att hjälpa dessa barn att komma in i samspelet med andra och genom att 

använda olika material och metoder kunde barnen lyckas att interagera med andra på 

deras villkor. Med detta i beaktande kan vi konstatera att förskollärarna inte anser 
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barns olikhet som ett problem utan de försöker att inkludera och stödja alla barn 

utifrån deras förutsättningar; de lägger stort fokus på hur arbetssättet och materialet 

ska vara anpassat efter det enskilda barnet och barngruppen. Alla barn har rätt till att 

få en anpassad utbildning, på så sätt kan de utvecklas så långt som möjligt 

(Skolverket, 2018). Trots att förskollärarna arbetar aktivt för att inkludera alla barn, 

upplever vi fortfarande att det kan uppstå utanförskap i barngruppen. Därför är det 

viktigt att vuxna agerar om det händer någonting och att de inte ska blunda för. Vi 

anser att vuxna ska lära barnen att acceptera varandra oavsett de har för olikheter. 

Genom att barnen får en bra grund hemma och på förskolan, kan detta underlätta för 

de att möta andra människor.  
  

I studiens resultat framkom det att det kan vara svårt för förskollärarna att stödja alla 

barns behov när de har stora barngrupper och oftast räcker det inte till med 

personalen. Detta upplever de som en uppmaning i det vardagliga arbetet. Tolkning 

av vår studies resultat är att gruppkonstellation och personaltäthet kan påverka både 

barngruppen och förskolepersonal. Med det anser vi att barnen inte får tillräckligt 

med uppmärksamhet och stöd i sitt lärande. Förskollärarna får dåligt samvete för att 

de inte kan utföra sitt arbete som de önskar sig. Skolverket (2017) poängterar att det 

finns två faktorer som kan påverka förskolans kvalitet och detta är personaltäthet och 

barngruppsstorlek. Personaltätheten kan inverka på omsorgen, samspel och 

kommunikation mellan barn och vuxna (a.a.) 

 

6.2 Metoddiskussion 

Utifrån studiens syfte har vi formulerat intervjufrågorna tillsammans och efter vår 

gemensamma reflektion valde vi att använda oss utav kvalitativa intervjuerna 

eftersom vi ville få förståelse av deltagarnas tankar och hur de upplevde sitt dagliga 

arbete kring barns sociala samspel och utanförskap i leken.  Vi var nöjda med vårt val 

av semistrukturerade intervjuerna dels för att vi fick en djupare förståelse över 

deltagarnas svar, dels för att vi fick möjlighet för att ställa följdfrågor. Bryman (2018) 

förklarar att i semistrukturerade intervjuer få intervjuaren möjlighet att ta fram 

deltagarnas egna tankar och opinioner. Flera anledningar till att semistrukturerade 

intervjuerna är ett bra val förklarar Bryman (2018) att intervjuaren kan ställa 

följdfrågor utom intervjuguiden. 

 

Bryman (2018) menar att om forskare använder sig av en ytterligare metod som 

observation får forskare en uppfattning och en direkt bild av deltagarnas verklighet. 

Vi hade kunnat använda oss av observation för att få en tydligare bild samt öka vår 

förståelse för hur deltagarna arbetade med barns sociala samspel och hur de 

motverkade utanförskap i leken, men vi ansåg att det inte var vad vi var efter utan vi 

ville få deltagarnas åsikter.  

Vi valde inte att skicka in intervjufrågorna för att vi inte vill att deltagarna skulle 

påverka sina svar och det tyckte vi att det hade påverkat studiens resultat. Tack vare 

att vi spelade in våra intervjuer kunde vi gå tillbaka och lyssna flera gånger på 
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deltagarnas svar för att tolka dem rätt. Vi ansåg att detta ökade trovärdighet och 

pålitlighet i vår studie. Dock fanns det en nackdel med att spela in intervjuerna, vi 

märkte att vissa deltagare var nervösa och stela när vi ställde frågorna. 

6.3 Slutsats 
Studien visar att lek och socialt samspel har en stor inverkan på barns utveckling och 

lärande och är grunden till barns välmående. I studien framkommer att det kan 

finnas faktorer som gör det svårt för barnet att samspela med andra. Utifrån den 

första undersökningsfrågan kan vi dra slutsatsen att alla barn är olika därför blir det 

svårt för förskollärare att definiera svårigheterna med det sociala samspelet. 

Resultatet visar även att det finns andra faktorer som kan påverka och försvåra för 

barnen att samspela med varandra, det vill säga blyghet, fysiskt beteende, diagnoser, 

hörselskada, språk, mognad, gruppkonstellation och personaltäthet. 

 

Till den andra undersökningsfrågan visar det att förskollärare har olika arbetssätt för 

att motverka utanförskap bland barnen. Det framkommer i studiens resultat att 

förskollärarens positiva attityd och närvaro är betydelsefulla för barns trygghet. 

Genom att vara i närheten av barnen kan förskollärare upptäcka och motverka 

utanförskapet. Det framkommer att respondenterna använder reflektioner, 

observationer och intervjuer som viktiga verktyg för att motverka och förebygga 

utanförskap i barngruppen. Lärmiljön används av respondenterna som hjälp för att 

bygga och stärka barns vänskapsrelationer. Alla barn är olika och har olika 

förutsättningar därför anser respondenterna i studien att samverkan mellan 

förskolan och hemmet är en viktig faktor för dem att förstå och se barnets intresse 

och behov. 

 

För att stödja barns sociala samspel i det dagliga arbetet framkommer det att 

förskollärarnas lyhördhet, närvaro och delaktighet under barns lek är oerhört viktig. 

Detta för att hjälpa barnen med att träna och utveckla de lek- och sociala koderna. 

Utifrån vår studie framkommer det att förskollärarna använder olika arbetssätt för 

att stödja och stimulera barn i det sociala samspelet. De använder olika material som 

redskap för att skapa möjligheter för barns olika lärande samt interaktion mellan 

barn och vuxna och barn sinsemellan.  

 

Efter arbetet med studien kommer vi att ta med oss det viktigaste i vår kommande 

yrkesroll är att barn behöver oss för att blomma upp därmed är det viktigt att vi 

skapar möjlighet för barnen till det. Barnen ska ha möjlighet till att forma sin 

lekvärld och utforska för sig själva och tillsammans med andra på sina egna villkor. 

Det är värdefullt att vi pedagoger finns till hands och ger barnen möjlighet att 

påverka sin dag på förskolan. 
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6.4 Undersökningens relevans och vidare forskning 

Utifrån vårt syfte var att undersöka barns sociala samspel, utveckling och lärande 

genom leken och vilka arbetsmetoder använde förskollärarna för att stödja och 

stimulera barn i det sociala samspelet, kom vi fram till att pedagogen är en förebild 

till barnen, vars roll blir en central del i barns utveckling och olika lärande. I 

förskolans läroplan beskriver Skolverket (2018) att: ”Alla som ingår i arbetslaget ska 

därför vara uppmärksamma på alla barns möjligheter till samspel mellan enskilda 

barn, i barngruppen och med de vuxna” (s.11).  

 

Studien visar även vikten av förskollärarens förhållningssätt, kunskaper, barns syn 

och engagemang i förhållandet till barnen. Ett gott samarbete mellan personalen i 

arbetslaget och hemmet kan gynna barnets välmående och skapa en god 

självförtroende. Vi tror att när barnen leker och samspela med varandra tränas alla 

sidor av barnet liksom den sociala kompetensen. Vi hoppas att förskollärarna anser 

hur viktigt deras arbetssätt kan gynna och stödja barnen i och med att övervinna 

svårigheter i det sociala samspelet. Vi hoppas att denna studie inspirerar till vidare 

forskning inom samma område samt den kan väcka nya tankar och idéer hos 

förskollärarna. I framtiden hoppas vi att vi kan göra både observationer och 

intervjuer för att undersöka hur leken används utav pedagogerna som verktyg för att 

stödja och utveckla barns språk. 
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Missivbrev 

Information om undersökning kring barns sociala samspel 
Vi är två studenter som studerar termin sju på förskollärareprogrammet vid 

Mälardalens Högskola. Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares syn 

på sitt arbete med barns sociala samspel, utveckling och lärande genom leken. I 

denna studie undersöks vilka arbetssätt förskollärare använder för att stimulera och 

stödja barn i det sociala samspelet. 

 

Med hjälp av litteratur och forskning har vi fördjupat oss i ämnet men har också för 

avsikt att ta del av förskollärares perspektiv genom intervjuer. Du är värdefull för oss 

i vår studie, därför vill vi ställa en fråga om du vill vara deltagande och vill gärna 

genomföra en intervju tillsammans med dig. Intervjun kommer att ta runt 30 

minuter och vi hoppas att du har möjlighet att delta. 

 

Det är viktigt att du ska känna dig bekväm och trygg med oss, därför ska vi utgå ifrån 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Dessa principer handlar om att 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. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens 

högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva.  

 

Resultatet av intervjuerna kommer endast att användas i studiesyfte. Vi ska behandla 

insamlade uppgifter konfidentiellt och det kommer därför inte att framgå i vårt 

resultat vilka som deltagit i vår studie. Vi skulle gärna spela in intervjuerna för att 

stärka studiens tillförlitlighet. Ljudinspelningarna kommer att raderas efter 

transkribering och det är endast vi som kommer att ha tillgång till ljudinspelningen. 

 

Du är välkommen att kontakta oss om du har några funderingar kring intervjun: 

Hanna Hien Nguyen                                                          Daniella Irankeje 

Förskollärarstudent                                                           Förskollärarstudent 

Tel:xxx-xxxxxx                                                                    Tel:xxx-xxxxxx  

Mail: xxx                                                                               Mail: xxx 

 

Handledare 

Andreas Grahn 

Tel: xxx-xxxxxx 

Mail: xxx 

Deltagarens samtycke: 

           ___________________ 

          Underskrift & datum och ort 
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Intervjuguide 

Intervjupersonens bakgrund  

 

1.    Kan du berätta lite om dig själv och din yrkesroll? (Ålder, erfarenheter och 

utbildning) 

2.   Hur många år har du arbetat inom barnomsorgen?  

Frågor 

 

1.   Vilka egenskaper har ett barn som är socialt kompetent enligt dig?  

2.   Vad anser du om samspelets betydelse för barns utveckling och lärande?  

3.   På vilken sätt uppmärksammar ni utanförskapet i barns grupp?  

     Beskriv det och ge ett konkret exempel! 

4.   Anser du att leken kan förändra barns utveckling och lärande? I så fall hur? 

      Använder ni leken för att bearbeta barns olika känslor? I så fall hur? 

5.    Hur arbetar ni för att motverka och förebygga utanförskap? Finns det några 

utmaningar/svårigheter med arbetet?  

6.   Hur kan du se att ett barn har svårt att samspela med andra? Ge konkreta 

exempel?  
 

 Förslag på förändring 
 

1. Finns det något du vill ändra/ förbättra i arbetet med barns sociala samspel? 

2. Finns det något du vill ändra/ förbättra i ditt förhållningssätt kring 

utanförskap? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


