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Syftet med denna studie är att undersöka hur leken kan användas som pedagogiskt 
verktyg i förskolan för att stimulera barnets sociala utveckling. Det har genomförts 
observationer och intervjuer för att få fram resultatet, som visade att leken har en 
central betydelse för hur barnet utvecklas socialt. De pedagoger och barn som 
medverkat i denna studie har bidragit med värdefull information som visar på 
pedagogens roll i barnets sociala utveckling. Pedagogernas sätt att arbeta med leken 
visade sig ha en koppling till hur de ställde sig till lekens betydelse för barnets 
utveckling. Trots att resultatet visar på olika sätt att arbeta med leken, framgår 
pedagogernas positiva syn på leken i olika utsträckning. Pedagogerna är dock överens 
om att leken är ett centralt begrepp i förskolan och att den behöver ha en given plats i 
barnets vardag.  
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Tack! 

Vi vill i första hand tacka de pedagoger och barn som medverkat i vår studie, ni 
gjorde vårt arbete möjligt. Ert bemötande och positiva inställning till genomförandet 
av vår studie har underlättat vårt arbete avsevärt och gett intressanta resultat.  
 

Vi vill särskilt tacka vår handledare Kerstin Åman, som med ett stort engagemang och 
intresse för vår studie givit oss en motiverande handledning. Med din handledning 
har vi hela tiden kunnat föra vårt arbete framåt med stora kliv. Vi vill även tacka 
Christina Lönnheden, som gett oss stöd i handledningen av vårt arbete med denna 
studie.  

Slutligen vill vi tacka varandra, för det här samarbetet. Vårt gemensamma, brinnande 
intresse för den här studien har hela tiden varit den främsta inspirationskällan och 
drivkraften bakom det resultat som framgår. Förhoppningsvis ser även Ni läsare hur 
vårt engagemang genomsyrar texten, och hur relevant arbetet med leken är i 
förskolan för barnets sociala utveckling.   

 

”Lek är ett uttryck för en inre drift” 

(Lillemyr, 2002, sid. 47) 

 

Ellen och Catarina 
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1. INLEDNING 

Leken har ständigt följt med i människans historia. Grekerna uppmärksammade 
tidigt sambandet mellan lek och lärandet. I Platons idealsamhälle var leken en stadig 
grund i all utbildning. Platon beskrev i sina dialoger ”Staten” och ”lagarna” hur 
lättare och effektivare det är för människan att lära sig under lustfyllda och lekfulla 
tillfällen än under tvång och olust. Aristoteles, som var Platons lärjunge, utvecklade 
Platons tankar och framhöll att leken var av stor betydelse för att utveckla barnets 
personlighet. Redan på den tiden uppmuntrades barnet att leka, i syfte att lära sig det 
som de skulle ägna sig åt som vuxna. Aristoteles menade att grunden till individens 
uppfostran sker under de första sju levnadsåren, i interaktion med andra barn och 
vuxna lär barnet känna sig själva. Även Wenner (2009) menar att leken är av 
avgörande betydelse för hur barnet utvecklar sin sociala, emotionella och kognitiva 
förmåga.  

I leken lär sig barnet att hantera stress och att anpassa sig lättare till andra barn och 
sin omgivning. Wenner hävdar även att barn som får möjligheten till mycket 
fantasifull fri lek blir mer intelligenta. Andra kvalitéer som barnet utvecklar genom 
lek är, enligt Wenners tolkning av Pellegrini (2009), förmågan att förhandla och veta 
sin roll i leken. Turtagande är en mycket viktig och central roll i leken som barnet 
sedan har stor nytta av i förskolans olika rutiner. Det är här som barnet utvecklar sin 
personlighet och uttrycker sina sociala behov. I de dagliga rutiner som ingår i 
förskolans verksamhet, exempelvis matsituationer eller av och påklädning, kan 
förskolläraren se de barn som inte har uppfattat de sociala lekreglerna och kan därför 
inte följa de rutiner som finns.  

 Barnet i dagens förskola möter dagligen nya utmaningar i att finna sig själv och 
utveckla en självkänsla för att kunna hävda sig själv. Enligt läroplanen för förskolan 
(1998) ligger det i förskolans ansvar att stödja barnet i att utveckla sin sociala och 
kommunikativa kompetens, detta görs genom att se till varje individs välbefinnande, 
trygghet, utveckling och lärande som skall åstadkommas i förskolan. Detta gör att 
barnet i förskolan bemöts efter hur deras förutsättningar och sociala behov ser ut, 
därför ser förskolans verksamheter olika ut. Leken skall främja att varje barn 
utvecklar och stimulerar sin fantasi, inlevelse, kommunikation och symboliskt 
tänkande. Leken skall även bidra till att barnet lär sig samarbeta och lösa problem. 
Genom leken utvecklas barns förmåga att kommunicera och interagera med andra 
barn och vuxna. Förskolan har även till uppgift att kunna ge barnet en trygg miljö 
som utmanar och lockar till lek och aktivitet.  

Knutsdotter Olofsson (1991) anser att för att barnet överhuvudtaget skall kunna leka 
krävs trygghet men även koncentration och ostördhet. För att det skall uppstå 
harmoni i leken med andra behöver barnet kunna de sociala lekreglerna som är 
samförstånd, ömsesidighet och turtagande. Under vår verksamhetsförlagda 
utbildning har vi kommit i kontakt med lekens betydelse för hur barnet utvecklar sin 
sociala kompetens och hittar sitt sanna jag och där av vårt intresse för området. Vi är 
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intresserade av hur leken kan främja barnets sociala utveckling och hur leken 
används som verktyg av pedagogen. 

1. 1. Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur leken kan användas som pedagogiskt 
verktyg i förskolan för att stimulera barnets sociala utveckling. 

1.2. Frågeställningar 

Hur kan det pedagogiska arbetet för den sociala utvecklingen observeras i de 
vardagliga leksituationerna? 

Hur genomför pedagogen arbetet med leken i förskolan så att det möjliggör barns 
sociala utveckling? 

2. LITTERATURAVSNITT 

Här redovisar vi litteratur som rör barnets sociala utveckling, lek, lärande och social 
utveckling och pedagogen i samspelet med barnet  

2. 1. Barnets sociala utveckling  

Barnet är en social varelse med en social bakgrund. I kontakt med andra barn 
utvecklar barnet sin sociala värld och lär samtidigt ut andra barn om sina 
erfarenheter. I leken utvecklar barnet sin personlighet och många sociala egenskaper. 
Den vuxnes roll är att vägleda barnet in i den sociala omgivningen, i detta fall leken 
och närma sig barnet med respekt och försiktighet för att inte förvärra barnets sociala 
tillstånd. Ett barn som drar sig undan behöver veta att det är okej att vara för sig själv 
ibland. (Dewey, 2004 och Folkman och Svedin, 2003) 

I likhet med Dewey (2004) menar Lillemyr (2002) att barns sociala utveckling sker 
redan i spädbarnsålder. På skötbordet börjar barnet kommunicera med en vuxen, 
oftast på ett lekfullt sätt. Den här kontakten är speciell då barnet lär sig att det går att 
kommunicera på ett lekfullt sätt. När barnet sedan närmar sig ett års ålder utvecklas 
den spontana leken, som bidrar till barnets kreativitetsförmåga och utveckling av 
känslouttryck. Dessa två egenskaper får barnet senare stor nytta av i den sociala 
leken, där barnet ofta antar roller och utvidgar sin sociala kompetens. Dewey (2004) 
betonar ofta vikten av social kompetens. De sociala egenskaper som barnet utvecklar 
i sampel med andra barn eller vuxna i tidig ålder utgör grunden för barnets 
personlighet. Knutsdotter Olofsson (1987) menar, i likhet med Dewey, att barnet 
utvecklar leken först i samspelet med föräldrarna och sedan kan barnet leka enskilt 
med sin kropp och med saker. Under barnets första levnadsår är det de vuxna som lär 
barnet de grundläggande reglerna för en lekfull samvaro. Det är de vuxna som får 
barnet att förstå leksignalen, vilket innebär att de förstår när det är på ”låtsas” och på 
”riktigt”. Leken är en social process där barnet i samspel med de vuxna lär sig om hur 
turtagande, ömsesidighet och samförstånd behövs för ett samarbete emellan 
människor. 
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Brodin och Hylander (2007) anser att Daniel Stern har skapat en teori som leder oss 
vuxna till att se världen med barnets ögon och samtidigt hålla ögonen öppna på 
vilken utvecklingsnivå barnet befinner sig på. Detta leder till att den vuxne tänker på 
hur man skall förhålla sig till barns utveckling. Barnet hör, ser, känner doft och smak, 
minns och gör allt för att samspela med andra människor redan från första stunden. 
Barnet har en drivkraft inom sig att skapa mening och sammanhang och söker aktivt 
kontakt och samspel. De vuxna i förskolan skall vara vägledare och utveckla och 
stimulera barnets kompetens, dess unika och speciella resurser. Ju mer man ser av 
barnets speciella resurser och sidor som även bekräftas, desto rikare och säkrare i sig 
själv blir barnet. Barnet och dess kompetens är beroende av samspelet med andra för 
att utveckla sin kompetens till fullo. 

Sterns teori visar att teoretiker som Freud, Homburger- Erikson och Mahler 
beskriver barns utveckling som olika trappsteg på en trappa. Genom att barnet tar ett 
kliv upp lämnas det förra steget bakom barnet. Stern har en annan syn på barns 
utveckling och denna är att det inte finns några specifika perioder där barnet möter 
olika utvecklingsuppgifter som skall lösas för att sedan ersättas av andra. Istället 
menar Stern att till exempel centrala mänskliga livsteman såsom tillit och 
självständighet är sådant som utvecklas och förändras livet igenom. Det finns en 
självkorrigerande kraft i den mänskliga utvecklingen. Det går att kompensera och 
reparera brister. Vissa individer är mer ömtåliga och behöver mer stöd för att klara 
mindre påfrestningar andra klarar av att gå igenom en storm och ändå finna ett ljus i 
mörkret. (Brodin och Hylander, 2007) 

Stern menar att kropp och själ ses som en helhet, att arvet, biologin, miljön och 
psykologin styr oss i ett ömsesidigt och ständigt samspel. Stern menar att tanke och 
känsla hör ihop på ett sådant sätt som inte har uppmärksammats förut, men som 
påverkar barnet enormt i sin utveckling och lärandet. Stern menar att det kognitiva 
och det känslomässiga inte går att skiljas åt. Stern syftar på att när barnet får en 
första känsla av sig själv, så börjar barnet organisera erfarenheter som kommer att 
påverka hur framtida erfarenheter och inlärning strukturerar sig. (Brodin och 
Hylander, 2007) 

Bruun (1981) menar att samhället har en stor inverkan på barnets sociala utveckling 
och den går att se i barnets närmaste omgivning – familjen. De värderingar och 
normer som exempelvis föräldrarna lever upp till återspeglas i hur barnet tar till sig 
lekregler, närmar sig andra barn eller reagerar på tillsägningar eller uppmuntran. 
Bruun menar vidare att barn ofta känner ett behov av att tillhöra en grupp, som då 
ofta är en grupp med likasinnade. Barn har, i likhet med vuxna, normer de lever och 
anpassar sig efter. Dock innebär dessa normer mer simpla ting för barn än för vuxna, 
vilka är anpassade efter erfarenheter, kunskaper och intresse.  

Dessutom finns det normer i förskolans värld som påverkar barnen, enligt Bruun 
(1981). I det dagliga arbetet i förskolan genomsyras samhällets normer i form av 
rutiner, innehåll och struktur av verksamhet. I Bruun exemplifieras ett barn som 
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vinkar till sin mamma vid lämning till förskolan. Med tiden utvecklas denna vana, 
som är direkt kopplad till samhällets normer om de sociala spelreglerna, till att 
barnet lär sig att man säger adjö vid ett avsked. På så sätt återspeglas samhällets 
normer i förskolans verksamhet tydligt.  

Folkman (1998) menar att familjen spelar stor roll för hur barn utvecklas socialt. Det 
finns fall där familjen visar sig vara den stora anledningen till att barnet inte 
utvecklar sociala egenskaper, eller får någon kontakt med andra barn eller vuxna. Där 
finns då leken som ett ovärderligt verktyg för pedagogen i förskolan att använda sig 
av, i hopp om ett gott samspel. Folkman lyfter fram hur samspelet, som uppstår i 
leken överhuvudtaget, utvecklar den sociala kompetensen hos barnen. De barn som 
befinner sig utanför den sociala gemenskapen i förskolan, kan oftast kopplas till 
familjer med svårigheter. Dessa svårigheter varierar, ett barn kan genomgå en 
separation medan ett annat barn kanske isoleras mycket i hemmet. I förskolan kan 
pedagogen märka på ett barns beteende hur familjesituationen ser ut. I Folkmans 
studier framgår flera exempel på hur inåtvända barn verkar behöva extra mycket 
arbete med tryggheten än utåtagerande barn, som gärna tar för sig eller leker med 
andra barn. Inåtvända barn drar sig ofta undan från barngruppen och sitter antingen 
bredvid och tittar på medan de andra barnen leker, eller leker på egen hand i en egen 
liten hörna.  

Barnet utvecklar sin kreativa förmåga med hjälp av leken och på så sätt gynnas även 
den sociala utvecklingen. Redan i spädbarnsåldern är det viktigt att barnet får höra 
olika ljud, se olika slags ansiktsuttryck eller bli busad med. I den här processen, 
barnets uppväxt, behöver barnet socialt kompetenta vuxna för att kunna utvecklas till 
en problemlösande, kreativ, känslomässigt medveten, samarbetsvillig, ambitiös 
människa. Alla dessa egenskaper är sociala och som har en stark koppling till leken, 
då leken är verktyget i processen att utveckla alla ovanstående sociala egenskaper. 
Dock är leken ett komplext verktyg som inte är självklart för alla att använda sig av. I 
förskolan avgör pedagogens kompetens huruvida barnet utvecklas socialt. I hem där 
barn blir försummade eller avvisade finns risken att barnet inte utvecklar en lust att 
leka, tryggheten finns inte där och därmed utvecklas inte barnet socialt. (Sutton-
Smith, 1997) 

2.2. Lek, lärande och social utveckling 

Barn utvecklas inte socialt för att de blir tillsagda av en vuxen hur de ska bete sig, 
barns sociala utveckling är helt beroende av interaktion med andra. I leken lär sig 
barnen flera sociala egenskaper - turtagning, ömsesidighet, lekregler, tålamod och 
förmåga att förhandla. (Wenner, 2009)  

Leken är central för barns sociala, emotionella och kognitiva utveckling. Fantasi- och 
oregerlig fri lek är den absolut viktigaste leken i motsats till spel och strukturerade 
aktiviteter. Barn som inte leker när de är unga har större risk för att bli ängsliga och 
svårt att passa in socialt i vuxenlivet. Det har gjorts en undersökning på 26 stycken 
dömda mördare och man märkte att de flesta mördarna hade två saker gemensamt: 
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de hade misshandel inom familjen och de lekte aldrig när de var barn. Vilken aspekt 
som är viktigast är svårt att avgöra men 42 år efter denna undersökning har runt 
6000 människor intervjuats om deras barndom och upptäckt via informationen att 
om barn får mindre möjligheter till fantasi- och oregerlig fri lek kan det hindra barnet 
att utvecklas till lyckliga och välanpassade vuxna. Fri lek är otroligt viktig för att man 
skall bli socialt anpassad, tåla stress och bygga på kognitiva färdigheter såsom 
problemlösning. Forskning på djur och deras beteende bekräftar att leken är viktig 
för utvecklingen, vilket betyder att leken ger både djur och människor styrkor som 
hjälper dem att överleva och fortplanta sig. Om leken bidrar till att barn blir 
socialiserade måste det betyda att lekbrist bidrar till att hindra den sociala 
utvecklingen och flera studier visar att så är fallet. (Wenner, 2009) 

En studie från 1997, som handlar om barn som lever i fattiga områden och de barn 
som misslyckas i skolan, visar att de barn som gick i lek orienterade förskolor var mer 
socialt anpassade senare i livet än de barn som gick till de förskolor som inte hade fri 
lek utan bara fick ständiga instruktioner från lärare. Barn som fått erfara mycket 
social lek har större chans att bli vuxna människor som kan hantera oförutsägbara 
sociala situationer. Leken bör vara en central i barnets liv, inte enbart för att de skall 
vara roligt utan också för att barnet utvecklas till nyfikna, frågvisa och kreativa 
varelser i leken. Allt fler föräldrar känner vilken press det är på deras barn att lyckas i 
framtiden. Föräldrarna ser därför till att barnen har en del aktiviteter efter skolan, 
exempelvis olika sportaktiviteter eller musiklektioner. Dessa mer strukturerade 
aktiviteter tar ifrån tid från den fria leken som barn annars ägnar sig åt efter skolan, 
förskolan. Föräldrarna gör detta för att de tror att barnen blir mer konkurrenskraftiga 
när de skall planera sin framtid. Leken måste ses annorlunda och inte enbart som 
motsatsen till arbete, utan snarare som ett komplement. Nyfikenhet, fantasi och 
kreativitet är som muskler, om vi inte använder dem kommer de att försvinna. 
(Wenner, 2009)  

Idag ser man på fritid på ett helt annat sätt än för 100 år sedan då man inte gjorde 
skillnad på fritid och arbetstid. Fritid är snarare ett nytt begrepp där man särskiljer 
arbete och ledighet. I exempelvis Astrid Lindgrens barnböcker är leken en del av 
barnens vardag oavsett sysslor eller innehåll. Man kan jämföra detta med dagens 
samhälle där vi vuxna ser på barnens så kallade arbete och fritid. Trots att barnen 
inte själva märker skillnaden mellan förskola, skola och hemmet lägger vi vuxna en 
värdering när barnen skall få vara lediga. (Berg, 1992) 

Vygotskij (1995) anser att alla människor är kreativa även det lilla barnet. 
Människans minne och reproduktion hör ihop och dessa delar behövs för att 
människan skall kunna tänka och skapa något nytt. Fantasi är den kreativa förmågan 
och det finns ingen oenighet mellan fantasi och verklighet. Vygotskij anser att desto 
rikare verklighet man har, desto mer fantasi kan uppstå i den. Grunden för barnets 
skapande finns i leken. Det är genom leken barnet tolkar sin verklighet och 
upplevelser och försöker dramatisera sina känslor i leken, barnet berättar en historia 
genom sin lek. I barnets lek finns de estetiska och kulturella formerna. Vygotskij har 
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en helhetssyn där känsla och förnuft hör ihop och där människan skapar sina 
föreställningar om världen för att bli medvetna. Det är tack vare människans kreativa 
aktivitet som gör att hon är en framtidsinriktad varelse, samtidigt som hon skapar sin 
framtid förändrar hon även sin nutid. Detta återspeglas även i barnets lek då barnet 
inte enbart upprepar det de upplevt, utan genom att de även bearbetar sina upplevda 
intryck skapar de en ny verklighet som passar barnets egna behov och intressen.  

Winnicott (1971) menar att en viktig aspekt av leken är att, där är både barn och 
vuxna tillåtna att vara kreativa. Det är möjligtvis enbart i lekens värld som både barn 
och vuxna tydligt får möjligheten att påvisa och utveckla sin kreativitet, och här är 
även samspelet mellan den vuxne och barnet framträdande. För barnet finns en inre 
psykisk verklighet som påverkas av barnets personlighet och som utvecklas i takt med 
vad barnet får uppleva. Här blir den vuxne otroligt viktig för barnets psykosociala 
hälsa och utveckling. I samspelet mellan den vuxne och barnet skapas ett utrymme 
där den vuxne och barnet tar del av varandras erfarenheter och upplevelser, men 
även de intryck som omgivningen runtomkring ger. Winnicott kallar det här 
utrymmet för det potentiella rummet, där lekandets kulturella upplevelser kommer 
till uttryck. Leken hör ihop med hälsan genom att leken har en positiv inverkan på 
utvecklingen och därmed hälsan. Allt lekande bygger upp grupprelationer, lekande 
har en funktion i psykoterapi där lekandet är en bra kommunikationsform. Inom 
psykoanalysen har leken utvecklats till en specialiserad form som hjälper 
kommunikationen till en själv och andra. 

Det finns nästan alltid något barn som befinner sig utanför den sociala gemenskapen 
som finns i leken och leker därför väldigt sällan. Barnet leker antingen på egen hand 
eller bredvid sina vänner, fastän samlek med vännerna borde vara följt möjligt där 
barnet befinner sig i utvecklingen. Det som kan vara bekymret är att barnet inte 
uppfattat leksignalerna och allt blir för bokstavligt. Med bokstavligt menas att barnet 
inte uppfattar när något är på låtsas, utan att verkligheten är allt som sägs till barnet. 
Ett annat bekymmer kan vara att barnet inte lärt sig de sociala lekreglerna 
samförstånd, ömsesidighet och turtagande. Barn som sällan leker kan även ha 
emotionella problem av tillfällig karaktär och detta kan medföra att barn blir 
aggressiva eller tillbakadragna. Dessa barn är sällan ”populära” och får helt enkelt 
inte vara med när de andra leker. Detta är enormt tråkigt då leken är en aktivitet som 
kan leda till god hälsa där barnet kan ”leka ut” deras bekymmer istället för att ”leva 
ut” problemen eller hålla dem inom sig. Barn med språkliga svårigheter är även de en 
riskgrupp för uteslutande och därför sällan leker. Det som även kan påverka barnet är 
miljön omkring dem. De vuxnas inställning och vilket material som finns i förskolan 
har stor påverkan på barnet då det avgör vad barnet gör och om de utvecklar sin lek 
eller om de ägnar sig åt sysselsättningar eller motoriska aktiviteter. Det är viktigt att 
de vuxna förstår hur viktig deras attityd är och att de kan stödja barnet att förstå sig 
på lekens sociala regler. Den vuxne får stödja barnet i exempelvis rollekar, 
dramatiseringar och skyddar på så vis barnet med sin närvaro och låter barnet få den 
ro som behövs för att kunna fokusera på lekens tema. (Knutsdotter Olofsson, 1987) 
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Barn gör erfarenheter i leken, de upptäcker och utforskar världen. Barnen använder 
sig av fantasi och prövar sig fram så att de lär känna sig själva och utvecklar självtillit. 
Genom sina erfarenheter lär de sig att kommunicera och hur de beter sig till andra. 
Genom leken upptäcker och lär barnen sig en mängd saker. Leken innebär också att 
barnen socialiserar sig.  Leken är en arena för socialisationen som förbereder barnen 
för utveckling och socialisation. (Lillemyr, 2002) 

Leken finns inte bara där för att vara rolig utan den är socialt viktig för att barn skall 
kunna utveckla egenskaper såsom samarbetsförmåga, möta andra människors behov 
eller kunna kompromissa med sin tillvaro. Leken kan vara avgörande för hur barnet 
utvecklas socialt, våra ambitioner eller förmåga att lyckas senare i livet påverkas av 
hur vi har lekt som barn. Leken idag är väldigt tävlingsinriktad och där bär de vuxna 
ett ansvar över i vilken riktning leken har utvecklats. När barnet tävlar mycket i leken 
och ständigt strävar efter att vara överlägsen sina kamrater, utvecklar barnet mer 
själviska egenskaper som kan försvåra samspelet med andra barn och vuxna. Det kan 
vara en indikation på att vi lever i ett samhälle som inte vet hur man leker. Därför 
behöver barn komma ifrån lekar som är mer tävlingsinriktade och hindrar barnen 
från att utveckla en förståelse för begrepp som jämlikhet, samhörighet och omtanke. 
(Boston College, 2009) 

Leken idag går att jämföra med våra förfäders sätt att leka i samband med jakt på 
föda, då samarbetsförmågan var viktig för att man skulle få föda för dagen och förstå 
vikten av sammanhållning. Utan leken kunde ett mer aggressivt beteende träda fram 
och det var inte önskvärt då det visade på ett själviskt tänkande. Idag har leken en 
liknande betydelse även fast samhället ser väldigt annorlunda ut. I barnens värld är 
saker som TV-spel, TV-tittande eller sport viktiga element i deras vardag för att 
kunna klara sig i samhället. (Boston College, 2009)  

För att barnen skall kunna leka måste de förstå att allt inte är vad det ser ut att vara. 
De inre föreställningarna råder över de yttre förutsättningarna i leken. För att kunna 
förstå andras leksignaler och att kunna kommunicera lek, är det en förutsättning att 
förstå att allt inte är vad det ser ut att vara. Det är viktigt att uppleva i vilket tillstånd 
leken befinner sig i och hur man skall ge sig in i den. Det är även bra att förstå sig på 
transformationen av meningen i det man gör vid exempelvis jaga och bråklek. 
Transformationen i leken sker tankemässigt, barnet föreställer sig hur olika saker 
eller personer förvandlas till något de önskar. Det här är ett sätt för barnet att hantera 
sin omgivning i leken och experimentera med nya upplevelser. (Knutsdotter 
Olofsson, 1991) 

En annan viktig förutsättning för att leken skall kunna fortsätta och utvecklas vidare 
är att det finns harmoni i leken. För att bibehålla harmonin i leken behöver barnet 
kunna hålla de sociala leksignalerna. Det finns tre begrepp som är viktiga för att 
barnen skall kunna tolka leksignalerna och dessa är samförstånd, ömsesidighet och 
turtagande. Samförstånd innebär att de barn som leker med varandra har en 
förståelse av att de leker och vad det är för lek de leker. Ömsesidighet är av den 
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innebörden att de barn som leker tillsammans är på samma nivå oavsett ålder och 
styrka, leken växer fram i ett samspel. De barn som är skickliga anpassar sig om de 
leker med ett yngre barn. Turtagande är viktigt då barnen får turas om att bestämma 
och ta initiativ i leken, leken går vidare i dialogen mellan barnen. När barn leker 
ensamma är detta vanligtvis inget problem, men i leken med andra är det fler viljor 
och idéer som vill fram och det kan då bli problematiskt. Dock hittar barnen oftast 
någon som går att leka med utan att det blir några avbrott. (Knutsdotter Olofsson, 
1991) 

Leken uppstår i kommunikationen mellan den vuxne och barnet. Det är den vuxne 
som ser till att väcka barnets lekförmåga och lär barnet hur man leker och vad leken 
är för något. Lekinställningen och leksignalerna gör att det sätts en ram runt det som 
händer runt omkring en, innanför ramen finns lekvärlden. I denna lekvärld kan 
verkligheten transformeras efter hur barnet föreställer den. I lekvärlden finns det 
harmoni, hängivelse och självförglömmelse och där leken är en belöning i sig. Leken 
pågår hela livet och är släkt med skapande verksamhet, som ser till att de sköna 
konsterna får plats. (Knutsdotter Olofsson, 1991) 

Enligt Johansson och Pramling Samuelsson (2003) har förskolan av tradition ansett 
att i leken får barnet chans till att uttrycka sig och  skapa en meningsfull verklighet. 
Leken är barnets arbete och sitt naturliga förhållningssätt till sin omvärld. I många år 
har pedagogens tankar kring lek varit att finnas som stöd men inte störa barnet i sin 
lek. Barns lek var inte kopplat till lärandet utan skulle snarare skyddas och förbli fri, 
lustfylld och bekymmerslös. Barnet skiljer inte på om något är lek eller lärande så 
som pedagogen ser till att involvera hela barnet och dess omvärld kommer lärandet 
fram på bästa sätt. Lärandet måste ske på barnets intention. Kreativitet är en viktig 
ingrediens i barnets lärande för nyskapande och för att barnet skall få en förståelse 
för sin omvärld. Det gäller att urskilja och stödja barnets lärande processer i leken 
likaväl som att få fram hur och om lekfullheten bidrar till lärandet. Genom att finnas 
där och stödja barnet i sin lek där barnet utmanas till att iaktta, upptäcka och 
föreställa sig kan pedagoger finnas där och se till att deras lek blir en lustfylld lärande 
process.  

2.3. Pedagogen i samspelet med barnet 

I skolan pratar man om individualiserad undervisning för att möta varje barns 
utveckling och lärande. I förskolan har det funnits en naturlig individualisering länge 
även om tanken nog inte har legat mot individualiserat lärande. Det kan även vara så 
att pedagogen inte har tänkt på att förskolan uppgift är att hitta varje barns lust till 
lärande, som står skrivet i förskolans läroplan. Stern menar att ju mer betoning på 
kompetens och lärande i förskolan, desto viktigare blir det att hitta varje barns lust. 
Barn är så olika och för vissa barn är det så självklart att det är roligt att lära sig och 
koncentrationen är på topp hela tiden. Andra barn har inte tiden eller ron att lyssna 
och vill gärna göra på sitt eget vis. Vissa barn tittar och skapar inre bilder innan de 
vågar pröva något nytt. Andra förstår inte förrän de själva får experimentera, lyckas 
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och misslyckas. Hos vissa barn behöver lusten väckas medan det för andra barn är 
bäst att bara låta de vara. (Brodin och Hylander, 2007) 

”Barnens sociala utveckling förutsätter att de allt efter förmåga får ta ansvar för sina egna 
handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt 
ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den 
pedagogiska verksamheten.” (Lpfö 98, s,10) 

Johansson och Pramling Samuelsson (2003) menar att i förskolans vardag finns det 
en ständig utmaning och det är relationen mellan det individuella och det kollektiva, 
som är själva kärnan i förskolans verksamhet. I det individuella, dagliga arbetet med 
barnen konfronteras varje individs intressen, önskningar och behov med gruppens 
intressen, önskningar och behov. Detta är något som pedagoger i 
förskoleverksamheten ständigt behöver överväga, om hur man skall handla i 
förhållandet till individen kontra gruppens intressen. Detta är ett dilemma som 
pedagoger inte kommer ifrån, läroplanen inriktar och ger stöd för att gruppens 
gemensamma lärande är väsentligt också för individen. I det kollektiva arbetet med 
barnen blir det gemensamma en resurs i barnets individuella lärande. Den totala 
kompetensen i gruppen är till fördel för gruppen som helhet. De färdigheter och 
kunskaper som barnet delar med andra skapar grunden för gemensamma aktiviteter. 
Ett annat dilemma som kan komma emellan individen och kollektivet är när en 
individ får avstå från sina önskningar och idéer till förmån för hela gruppen och det 
kan självklart vara tvärtom också. Det gäller som pedagog att vara medveten och 
tillsammans med sina kollegor och barnet problematisera kring dessa dilemman. 

Folkman och Svedin (2003) menar att förskolan är en plats för barn att möta andra 
barn och vuxna och på så sätt komma in i en gemenskap, finna kamrater. Men 
samtidigt kan förskolan även vara en plats för utanförskap och ensamhet. En plats 
där det är upp till de vuxna, pedagogerna, att involvera barn i social lek och finna en 
balans mellan självvald ensamhet och utanförskap. Det finns det alltid något barn 
eller flera som passar in i ett ensamhetsmönster. Det är lätt för förskollärare att ta 
barns ensamhet för given, att de själva valt att vara ensamma. Det är samtidigt lika 
lätt att anta att barnet vill vara delaktigt i de övriga barnets lek. Många gånger 
hanteras barns ensamhet utan att tillfråga barnet självt eller på något annat sätt 
undersöka underliggande orsak till barnets beteende. Just därför är samspelet mellan 
pedagogen och barnet nödvändigt för att barnets behov skall kunna bli tillgodosedda.  

Det en stor utmaning i att försöka förstå och tillgodose alla de olika sociala behov som 
barn har i förskolan. Allt som barnet varit med om behöver ligga med i beräkningen 
för hur man bör bemöta ett barn. Ofta finns förklaringen till ett barns beteende i 
barnets omgivning. Om barnet flyttat många gånger under sitt unga liv kan det bidra 
till en osäkerhet och vilja att vara nära en vuxen. Ett barn som inte har erfarenheten 
av att leka med andra barn kan dra sig undan och observera det andra barnet, ofta i 
den beskyddande vuxnes närvaro. Det inte finns några färdiga lösningar på hur man 
arbetar för att tillgodose alla barns olika sociala behov i förskolan, men att vägen dit 
inte behöver vara svår. Ibland kan det räcka med ett uppmuntrande ord eller en lätt 
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stöttande hand på axeln för att ett barn skall känna sig tryggt i antingen sin egen lek 
eller som deltagare i lek tillsammans med andra barn. (Folkman och Svedin, 2003) 

Det är en konst att skilja på de barn som verkligen behöver lugnas ned och de som är 
mitt inne i en läroprocess, trots att det kan se ut som ett kaos utifrån 
vuxenperspektivet. Barn behöver vuxna som är närvarande och uppmärksamma på 
det som händer runt omkring dem och ingriper när det behövs och låter bli när det 
inte är nödvändigt. Många barn i förskolan behöver en famn att sitta i, eller en arm 
runt axlarna för att koncentrera sig bättre, eller en hand på ryggen som stöd. En 
klapp på axeln kan dämpa och genom att ta barnet i handen kan man hjälpa att 
aktivera barnet. På samma sätt som man fångar in spädbarnet i sin famn för att få 
ögonkontakt, kan det behövas den fysiska kontakten för att fånga in barnet i 
förskolan. (Brodin och Hylander, 2007)  

I ett samhälle som är i ständig förändring behöver pedagogerna i förskolan inspirera 
barnen att utforska omvärlden och se varje barn och utmana barnen till lek och 
aktivitet som bidrar till samspel mellan barn och vuxna. Just samspelet är nödvändigt 
för att barnen skall lära sig att kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta. 
I leken utvecklas bland annat dessa kompetenser och det är förskolans ansvar att 
alltid förmedla och förankra lekens betydelse för barns utveckling där den sociala 
utvecklingen utgör en stor del. (Lpfö 98) 

Läroplanen för förskolan belyser även att pedagoger i förskolan medvetet skall 
använda leken för att stimulera barns lärande och utveckling. I leken utvecklas 
barnets fantasi, inlevelse, kommunikation, förmåga att samarbeta och lösa problem. I 
leken får barnet även möjligheten att bearbeta, upplevelser, känslor och erfarenheter. 
För att barnet skall utvecklas socialt och förstå innebörden av en demokrati bör 
pedagogen ta tillvara på barnets behov och intressen i sin planering. ”Barn söker och 
erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också 
genom att iaktta, samtala och reflektera.” (Lpfö 98, sid. 6) 

2.4. Sammanfattning 

Brodin och Hylander (2007) menar att barnet är beroende av samspelet med andra 
för att utveckla sin kompetens till fullo. Den vuxne i förskolan fungerar som en 
vägledare för att stimulera barnets kompetens, dess unika speciella resurser. Genom 
att barnet lär känna sig själv, i samspel med den vuxne, kan barnet organisera 
erfarenheter som påverkar hur barnet lär sig i framtiden. Knutsdotter Olofsson 
(1987) och Dewey (2005) menar att barnet utvecklar leken först i samspelet med 
föräldrarna och sedan kan barnet leka självt med saker och kroppen. 
Leken är en social process där barnet i samspel med den vuxna lär sig om hur 
turtagande, ömsesidighet och samförstånd behövs för att kunna utveckla sin 
samarbetsförmåga med andra. (Knutsdotter Olofsson, 1987) 
 
Barnen utvecklar sin sociala värld i kontakt med andra barn samtidigt som de bidrar 
med sina erfarenheter till varandra, enligt Dewey (2005). Sutton-Smith (1997) menar 
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att barnet behöver socialt kompetenta vuxna i sin omgivning i förskolan, för att 
utvecklas till en problemlösande, kreativ, samarbetsvillig, ambitiös och känslomässigt 
medveten människa.  
   
Wenner (2009) menar att leken är av stor betydelse för deras sociala, emotionella och 
kognitiva utveckling. Den fria leken är viktig för att barnet skall bli socialt anpassad, 
tåla mer stress och bygga på kognitiva färdigheter som exempelvis problemlösning. 
 
Vygotskij (1995) menar att desto rikare verklighet man har, desto mer fantasi kan 
uppstå i den. Grunden för barnets skapande finns i barnets lek. Winnicott (1971) 
menar att leken är kanske den enda platsen där både barnet och den vuxne kan vara 
kreativa. 
 
Johansson och Pramling Samuelsson (2003) anser att gruppen är viktig för barnets 
individuella kompetens. Gruppens totala kompetens utgörs av barnens individuella 
kompetenser, vilka är till fördel för gruppen som helhet. De färdigheter och 
kunskaper som barnet delar med andra skapar grunden för gemensamma aktiviteter. 
 
Knutsdotter Olofsson (1987) anser att det som kan påverka barnet i att utveckla sin 
lek är den vuxnes inställning och vad det finns för material i förskolan som påverkar 
barnet i vilka sysselsättningar barnet ägnar sig åt eller motoriska aktiviteter.  
 
Bruun (1981) menar att man kan se samhällets inverkan på barnets sociala utveckling 
i barnets närmaste omgivning – familjen. Även Folkman (1998) anser att familjen har 
stor påverkan på hur barnet utvecklas socialt. Samspelet som uppstår i leken har även 
den stor vikt i hur barnet utvecklar sin sociala kompetens. Sutton – Smith (1997) 
menar att pedagogens kompetens i förskolan avgör huruvida barnet utvecklas socialt. 
I hem där barn blir försummade eller avvisade finns risken att barnet inte utvecklar 
en lust att leka, tryggheten finns inte där och därmed utvecklas inte barnet socialt.  
 
Lillemyr (2002) anser att leken är av stor vikt i förskolan eftersom det är genom 
leken barnet undersöker och experimenterar, leken har ett egenvärde i sig där den 
kunskapen som utvecklas får ett innehåll. Enligt läroplanen för förskolan (1998) är 
samhället i ständig förändring där pedagogerna behövs för att inspirera barnen till att 
utforska sin omvärld och se varje barn och utmana barnen till lek och aktivitet som 
bidrar till samspel mellan barn och vuxna. 
 

3. METOD 

Här redovisar vi hur vi har gått tillväga för att undersöka hur leken kan användas som 
pedagogiskt verktyg i förskolan för att stimulera barnets sociala utveckling. Vi inleder 
med att redovisa vår forskningsstrategi, sedan följs det upp med urval, 
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datainsamlingsmetoder, databearbetning och analysmetoder och till sist 
tillförlitlighet och forskningsetiska principer. 

3.1. Kvalitativ forskningsstrategi 

Kvalitativ forskningsstrategi är anpassad till vår studie utifrån vårt syfte som är att 
undersöka hur leken kan användas som pedagogiskt verktyg i förskolan för att 
stimulera barnets sociala utveckling. De frågeställningar vi vill få besvarade rör, hur 
det pedagogiska arbetet för den sociala utvecklingen kan observeras i de vardagliga 
leksituationerna samt även hur pedagogen genomför arbetet med leken i förskolan så 
att det möjliggör barns sociala utveckling. Enligt Stukát (2005) är en av 
huvuduppgifterna i ett kvalitativt synsätt att tolka och förstå fenomenet och inte 
förklara och förutspå och framförallt att inte generalisera resultatet till en större 
population. För oss är det viktigt att komma in på djupet av de frågeställningar som 
skall besvaras. I det kvalitativa synsättet går man in på djupet av det område man 
undersöker och försöker inte generalisera, utan konkretisera och karaktärisera och 
gestalta något specifikt. Vid användning av ostrukturerade observationer och 
semistrukturerade intervjuer får man ett mer kvalitativt resultat än vid användning 
av strukturerade observationer och intervjuer, där resultatet blir mer kvantitativt och 
generellt. Det är vanligt inom det kvalitativa synsättet att använda sig av en 
kombination av insamlingsmetoder för att koncentrera sig på en specifik händelse 
eller person och få en mer allsidig bild av fenomenet. Det ger en djupare förståelse, 
kunskap och bild av verkligheten som är svår att få fram i kvantitativa studier och 
därför går inte leken och pedagogens arbete att undersöka med en kvantitativ 
forskningsstrategi. 

3.1.2. Observation 

Ostrukturerade observationer har varit vår främsta datainsamlingsmetod. De 
genomförda observationerna har varit både planerade och oplanerade efter 
förskolornas vardagliga rutiner under en månads tid. De planerade observationerna 
innebar att fokusera på hur pedagogerna arbetade med leken som pedagogiskt 
verktyg, under en bestämd tid och plats. De oplanerade observationerna innebar att 
observera pedagogernas kontinuerliga arbete med leken mer ingående, vilket innebär 
pedagogernas sätt att samtala med barnen och hur leken kom in i deras vardagliga 
arbete. Dessa oplanerade observationer fungerade som ett komplement till de 
planerade observationerna, då de gav oss ytterligare information som vi inte kunnat 
se i de planerade observationerna. På så sätt fick vi en helhetsbild av hur 
pedagogerna utförde sitt arbete med leken. Enligt Stukát (2005) är observationer ett 
lämpligt sätt att inhämta faktiska data som är direkt tagna ur verkligheten. Det är 
lättare att relatera till de data som samlas in genom observationer då de ofta är reella 
och tagna ur verkligheten och detta har varit vårt syfte med användningen av 
ostrukturerade observationer.  

I tolkningen av resultatet som framgår av observationerna återspeglas våra egna 
erfarenheter och förförståelse av lekens betydelse för den sociala utvecklingen. Med 
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hjälp av vår förförståelse kan vi lättare undersöka hur leken kan användas som 
pedagogiskt verktyg i förskolan för att stimulera barnets sociala utveckling. Enligt 
Stukát (2005) är det ofta syftet med en kvalitativ studie, att forskarens förförståelse 
får en stor roll i tolkningen av resultatet. Dock är detta även den största anledningen 
till att kvalitativa studier ifrågasatts. Resultatet av ostrukturerade observationer och 
semistrukturerade intervjuer är helt beroende på forskarens tolkning och möjlighet 
att gå utöver sin förförståelse och vara öppen för nya intryck. Samtidigt menar Stukát 
att resultatet av en observationsundersökning, oavsett form av observation, är 
konkret och lätt att förstå vilket gör resultatet till ett stabilt underlag för fortsatt 
diskussion och tolkning. För ytterligare tolkning av resultatet av observationerna har 
informanterna fått ta del av observationsmaterialet för att själva göra en tolkning och 
ge respons på materialet. Det ger resultatet två olika infallsvinklar, som i sig bidrar 
till ett stabilare underlag.  

3.1.1. Intervju 

Semistrukturerade intervjuer har varit en del av vår datainsamling, vilket enligt 
Stukát (2005) är vanligt i det kvalitativa synsättet. I semistrukturerade intervjuer 
utnyttjas samspelet som uppstår i kommunikationen mellan den som intervjuar och 
den som blir intervjuad. Vi valde semistrukturerade intervjuer för att få goda 
möjligheter till följdfrågor och på så sätt få en sådan fyllig information som möjligt. 
Under intervjuerna ställdes ett fåtal frågor (se bilaga 3), formade efter 
frågeställningarna i studien, som ställdes likadant till båda informanterna. Efter det 
följdes svaren upp individuellt på ett sådant sätt som ansågs vara tillmötesgående för 
informanterna. 

3.1.3. Stimulated recall och triangulering 

Stimulated recall innebär vanligtvis att man filmar en viss situation och sedan visas 
vissa delar av det inspelade materialet för informanterna och ett samtal där forskaren 
är intresserad av de bakomliggande idéer, tankar förhållningssätt till arbetet i just 
den situationen. Personen skall inte bli ”påmind om” utan ”påminna sig om”.  Detta 
kan bidra till en djupare eftertanke och reflektion om hur de handlade i situationen 
och hur situationen upplevdes i sig. (Haglund, 2003 och Åman, 2009) 

En variant av metoden stimulated recall användes där våra informanter fick ta del av 
dataunderlaget från de planerade observationer som genomfördes. I en 
överenskommelse med våra informanter valde vi att inte filma observationerna, 
istället utfördes fältanteckningar i anslutning till observationerna. I 
fältanteckningarna framkom vilka pedagoger det var som agerade i leksituationerna 
och hur vi kunde se barnets sociala utveckling i pedagogernas sätt att arbeta med 
leken . I fältanteckningarna fanns även stödord och korta anteckningar som sedan var 
till hjälp i renskrivningen av fältanteckningarna, där de planerade observationerna 
beskrevs mer i detalj.  
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De renskrivna observationerna fungerade som ett underlag för diskussionerna om 
hur pedagogernas arbete med leken upplevdes, men även hur och vilka sociala 
egenskaper vi kunnat se under de planerade observationerna. Tillsammans med 
pedagogerna reflekterades det över leksituationerna och en ökad förståelse för hur 
pedagogerna planerat och genomfört sitt vardagliga arbete med leken. På så sätt fick 
pedagogerna en återkoppling till de planerade observationerna och en möjlighet att 
reflektera över sin egen läraroll. Under dessa samtal framkom även hur de arbetade 
med leken mer ingående, vilket innebär pedagogernas sätt att samtala med barnen 
och hur leken kom in i deras vardagliga arbete och hur det arbetet i sig påverkade 
barnets sociala utveckling.  

Genom att arbeta på det här sättet får vårt val av triangulering som metod en 
framträdande roll. Triangulering innebär enligt Denscombe (2009) att forskaren 
använder sig av flera olika metoder för att förstå ämnet i flera olika perspektiv, där 
varje metod ger en ny vinkel av ämnet. På detta vis skapas en bättre förståelse för det 
studerade fenomenet genom att vi ser det från olika synvinklar. Observationerna och 
intervjuerna kompletterar varandra och utifrån vårt perspektiv skapas en bild av hur 
verkligheten faktiskt ser ut, samtidigt som vi får en bild av hur pedagogen uppfattar 
att verkligheten ser ut. De data som framkommer ur observationerna kan stärkas av 
den information vi får från intervjuerna och på så sätt kan man även lättare relatera 
till det resultat som framgår. Triangulering blir då en metod som passar vårt sätt att 
använda intervjuer och observationer på.  

3.2. Urval 

Studien genomfördes på två förskolor. Fyra planerade observationer på varje förskola 
utfördes. Sedan har vi under fyra veckor medverkat i förskolans vardag och 
genomfört andra observationer som kompletterat de planerade observationerna. Två 
intervjuer genomfördes på varje förskola i anslutning till de totalt åtta planerade 
observationerna.    
 
Vi använder oss av ett litet antal personer i urvalet som handplockats och var mest 
kvalificerade och relevanta för att kunna uppfylla syftet med studien, vilket innebär 
att de är utbildade förskollärare med mångårig erfarenhet av arbetet i förskolan. 
Dessa informanter valdes för att de troligtvis ger den mest värdefulla data utifrån vår 
kännedom om dessa informanter. Sedan har vi valt platser för observationerna och 
intervjuerna som vi känner till sedan tidigare och där vi har vetskap om hur dessa 
verksamheter fungerar. Platserna för observationerna är två medelstora förskolor 
med fyra avdelningar på vardera förskola. Båda förskolorna har tillgång skog och 
natur i nära anslutning till förskolorna och de har ett arbetssätt där leken har en 
framträdande roll. Samtliga av dessa egenskaper är sådana vi anser vara av vikt för 
det fenomen vi studerar.  
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3.2.1. Observation 

Det har genomförts åtta observationer på två förskolor. Barnen går på två olika 
förskolor i olika åldergrupper, varav en barngrupp ingår i en småbarnsavdelning och 
den andra i en syskonavdelning. Barnen i småbarnsavdelningen är mellan ett och tre 
år gamla. Barnen i syskonavdelningen är mellan två och fem år gamla. Förskolorna i 
denna studie benämns som småbarnsgrupp och syskongrupp. Bland de pedagoger 
som observerats finns en utbildad dagbarnvårdare och fyra förskollärare med 
förskollärarutbildning. Samtliga pedagoger har mellan 16 och 30 års erfarenhet av 
förskolans verksamhet. I leksituationerna som observerats har barn i åldrarna ett till 
fem år varit närvarande.  

3.2.2. Intervju 

Intervjuerna är cirka 60 minuter långa och genomfördes under enskilda 
omständigheter, på avstånd från barngrupperna, i förskolornas lokaler. 
Informanterna till intervjuerna valdes ut i samförstånd med de pedagoger vi arbetade 
närmast. 

3.3. Datainsamlingsmetoder  

För att kunna besvara syftet med vår studie, som är att undersöka hur leken kan 
användas som pedagogiskt verktyg i förskolan för att stimulera barnets sociala 
utveckling, användes två olika datainsamlingsmetoder. Intervjuer och observationer 
som gör det möjligt att komma djupare in på det område vi undersöker och som 
därmed ger ett mer tillförlitligt resultat. 

3.3.1. Observation 

Vi har valt att arbeta med ostrukturerade observationer för att fånga den naturliga 
miljön i förskolan, vilket Stukát (2005) anser vara en god metod för att införskaffa 
faktiska data om vad som sker just i denna stund. De stunder där barnen lekt 
tillsammans eller under ledning av en pedagog har tagits fasta på, både under fri lek 
och planerade leksituationer.  

De åtta planerade observationerna som genomförts är 30 minuter långa vardera. 
Pedagogerna tillsammans med barnen har observerats i förskolans lokaler, vid 
tillfällen då det antingen har varit fri lek eller planerade samlingar på schemat. De 
oplanerade observationerna har varit olika långa och beroende av tidsaspekten i just 
den leksituationen som observerats. Dessa oplanerade observationer pågick under en 
månads tid då vi befann oss i förskolans vardagliga verksamhet.  

De åtta planerade observationerna dokumenterades med hjälp av fältanteckningar. 
De oplanerade observationerna skedde kontinuerligt under förskolans vardagliga 
rutiner och dokumenterades i form av ständiga reflektioner och analysering av data.  
Det renskrivna materialet från observationerna sorterades sedan efter teman som 
skildrar resultatet av studien och våra frågeställningar.   
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3.3.2. Intervju 

Två semistrukturerande intervjuer genomfördes, vilket enligt Denscombe (2009) 
innebär att det finns färdiga frågor men att intervjuaren är flexibel och att 
informanterna får möjligheten att utveckla sina idéer och svar mer utförligt. En 
intervju i varsin förskola utfördes för att tillmötesgå pedagogernas tidsplaner och 
arbete ute i verksamheterna. I det ena fallet fick pedagogen tillgång till 
intervjufrågorna innan intervjun skulle äga rum. I det andra fallet ställdes frågorna 
under själva intervjun, dock hade informanten fått tidigare övergripande information 
om vad intervjun skulle innefatta. Följdfrågor ställdes under intervjuerna för att hålla 
diskussionerna igång och för att tillmötesgå informanterna och på så sätt få sådan 
djupgående data som möjligt. Det gav även informanterna möjligheten att svara på 
intervjufrågorna så utförligt som möjligt. 

De två intervjuerna som genomfördes spelades in på bandspelare och transkriberades 
översiktligt. Delar av transkriberingarna valdes sedan ut för att kunna besvara vårt 
syfte och frågeställningar i studien. Resultatet av intervjuerna har vid upprepade 
tillfällen lyssnats igenom och sedan sorterats efter teman.   
 
3.3.3. Stimulated recall och triangulering 

Informanterna fick även ta del av materialet från observationerna och diskutera dessa 
under intervjuerna i form av ett samtal och reflektera och påminna sig om och 
förmedla sina tankar om den situationen som observerats, vilket är vår egen variant 
av metoden stimulated recall.  

3.4. Databearbetning och analysmetoder 

Vi har kritiskt granskat vårt datamaterial och sorterat all data i teman för att 
tydliggöra resultatet. Denscombe (2009) menar att den största utmaningen är 
bearbetningen av stoff i en kvalitativ studie. Forskaren får fungera som en slags 
redaktör och sålla bland all data. Uppmärksamheten har riktats mot de delar av data 
som ligger närmast i att besvara våra frågeställningar.  
 
3.4.1. Observation 

Leksituationerna som observerats i denna studie valdes ut efter förskolans vardagliga 
rutiner och aktiviteter. Pedagogerna i observationerna ingår i arbetslag som arbetar 
dagligen med barnen och valdes ut efter hur leksituationerna uppstod, vilket är 
avgörande för att kunna uppfylla syftet med studien, där pedagogen är i fokus. 
Observationerna är genomförda under barnens och pedagogernas normala 
omständigheter, under förskolornas vardagliga rutiner. Stukát (2005) menar att 
detta sätt att observera ger en ”inifrånkunskap”, man får kännedom om sociala 
samspel på ett mer konkret sätt, outsagd kunskap om sådant som tas för givet. 
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Vi har utfört fältanteckningar både under själva observationerna och enskilt ifrån 
fältet för observationerna. Detta för att öka giltigheten i det resultat som 
framkommit. Fältanteckningarna har utförts för hand utan bandspelare, detta 
arbetssätt var närmast det vi var bekväma med och det är dessutom det mest 
effektiva sättet för oss att bibehålla information ur minnet. Alla fältanteckningar som 
utfördes under och efter observationerna skrevs rent på datorn. Till sist sorterades 
materialet från observationerna efter de teman vi utformat som speglar det resultat vi 
fått och frågeställningarna .  

3.4.2. Intervju 

Semistrukturerade intervjuer är enligt Stukát (2005) en metod för att få fram mer 
utförliga svar och metoden går dessutom väldigt lätt att anpassa till informanten. Det 
går att formulera frågorna på ett sätt som informanten lättare förstår, det går även att 
diskutera eller få bekräftelse på att man som intervjuare förstått svaren på ett sätt 
som var avsett från informantens sida. Vi förberedde färdiga frågor men ville ha 
möjligheten att ställa följdfrågor för att komma mer in på djupet av vårt ämne så att 
vi kunde tolka och få en förståelse för att kunna besvara syftet av vår studie. Vi ser 
fördelar med att använda semistrukturerade intervjuer då dessa kan besvara vårt 
syfte betydligt mer ingående än en mer strukturerad intervju. Med mer strikta mallar 
skulle vi få ett ytligare resultat vilket inte är till fördel för denna typ av kvalitativ 
studie.  

Under intervjuerna ställdes öppna frågor där observationerna diskuterades för att få 
pedagogerna att reflektera över sina tankar under de leksituationer som var 
planerade observationer. På så sätt har vi använt oss av metoden stimulated recall, vi 
stärkte dataunderlaget från observationerna med pedagogernas reflektioner under 
intervjuerna.  

Intervjuerna har bandinspelats och sedan transkriberats intervjuerna översiktligt till 
skriftspråk utan att markera pauser skratt eller andra förstärkningar, för att få fram 
vad som sagts under intervjuerna, inte på vilket sätt något sagts. De data som 
framkom ur intervjuerna hade för avsikt att stärka dataunderlaget från 
observationerna. 

3.4.3. Stimulated recall och triangulering 

De planerade observationerna har pedagogerna fått läsa igenom och reflekterat över i 
form av ett samtal där de kunnat delge sina erfarenheter och synpunkter på det som 
skett i observationerna. Dessa synpunkter över observationerna har sedan kopplats 
ihop med det som framkommit i intervjuerna för att jämföra och finna teman och 
kategorier. 

3.5. Tillförlitlighet  

Genom att detta är en kvalitativ studie så innebär det, enligt Denscombe (2009), att 
det krävs en tydlig redogörelse av metoder, analyser och hur vi kom fram till de 
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slutsatser vi fick för att stärka tillförlitligheten i studien. Detta är viktigt då det är vi 
själva som har utfört observationerna och intervjuerna och tolkningarna av resultatet 
har gjorts utifrån de erfarenheter vi besitter. Utifrån två lärarstudenters perspektiv 
har våra tolkningar utvecklats och förändrats i samband med vår kontinuerliga 
lärandeprocess som blivande lärare.  

Dataunderlaget i denna studie kan uppfattas som mindre omfattande då det utfördes 
åtta planerade observationer och två intervjuer. Dock har vi varit delaktiga i 
förskolornas verksamhet under en månads tid och därmed kunnat få mer djupgående 
resultat. Vi valde att ha få förskolor och få informanter av den anledningen att vi ville 
göra en djupdykning av det underlaget vi fått fram under den månaden som vi befann 
oss på förskolan. Vi har haft kontinuerliga samtal med pedagogerna över våra och 
deras reflektioner över de planerade observationerna för att på så sätt öka förståelsen 
av deras arbete med barnen och på så vis ständigt arbeta på vår egen lärprocess. Valet 
av att använda ostrukturerade observationer var att fånga den naturliga miljön och 
vardag som pågick i förskolan och detta var bra då det passade vårt sätt att arbeta 
med ständiga samtal.  

Intervjuerna genomfördes i förskolans lokaler där barngruppen ej var närvarande, 
men trots detta förekom störningsmoment såsom knackningar, högljudda röster eller 
pockande på uppmärksamhet. Det kan tillföra en brist i tillförlitligheten. En annan 
aspekt av tillförlitlighet är huruvida informanterna fick ta del av material om hur och 
vilka observationer som genomförts, innan intervjun genomfördes. I den ena 
intervjun ville informanten gå igenom intervjufrågorna innan intervjun och fick då 
göra på det här sättet för att kunna utveckla sina svar mer. Den andra informanten 
fick inte samma förutsättningar att tänka ut sina svar på frågorna i förväg. Dels för att 
hon inte uttryckte en önskan om detta, dels för att intervjuaren hade en diskussion 
med informanten om vad frågorna ungefär handlade om. Det går att spekulera i om 
informanten i det ena fallet kunde ha svarat mer öppet på frågorna i intervjun om 
denna fått ta del av intervjufrågorna innan intervjun genomfördes och om 
informanten i det andra fallet kunde ha svarat ännu mer utförligt på intervjufrågorna 
om denna fått ta del av hur och vilka observationer som genomförts. Dock menar vi 
att tanken under hela denna process var att möta våra informanter och få de att 
känna sig så bekväma med situationen som möjligt och då anser vi att det krävs olika 
tillvägagångssätt, eftersom informanterna i sig är olika individer. Dessutom är 
aspekten gällande pedagogernas tankesätt under de planerade observationerna ett 
ytterligare skäl till att möta våra informanter, för att på så sätt utveckla våra egna 
lärandeprocesser mer.  

Valet att spela in intervjuerna anser vi även bidrar till att stärka tillförlitligheten i 
studien, då det förstärker våra minnen av intervjuerna. Möjligheten att kunna gå 
tillbaka till det som varit mest väsentligt under intervjuerna för att stärka 
dataunderlaget från observationerna och besvara syftet med studien har även det 
varit väsentligt för tillförlitligheten i studien.  
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3.6. Etiska ställningstaganden 

För att kunna genomföra denna studie har vi tagit hänsyn och följt de krav och 
bestämmelser som Vetenskapsrådet (2002) utformat. Nedan följer en beskrivning av 
Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska huvudkrav: 
 
Informationskravet, vilket innebär att forskaren skall berätta för de inblandade 
vad forskningen har för syfte och vilka villkor som gäller för deras deltagande. Det är 
helt frivilligt att delta och de kan närsomhelst avbryta sin medverkan.  
 
Ett informationsbrev lämnades ut (se bilaga 2) till föräldrarna om vad studien 
innebär och om deras barns eventuella deltagande. I informationsbrevet har det 
framgått att vår avsikt är att studera leken övergripande, fokus ska ligga på 
förskollärarens erfarenheter av att arbeta med leken som pedagogiskt verktyg. Det 
framgår även att inga enskilda individer har kunnat identifierats eller kopplats till 
resultatet av detta examensarbete. Vi har funnits i barnets närhet och har kunnat 
följa barnens vardagliga verksamhet i förskolan under en månads tid. 
 
Ett missivbrev gavs ut till informanterna, där de tog del av information om studiens 
innehåll och gav sitt medgivande till genomförandet av intervjuerna. Informanterna 
fick även ta del av dataunderlaget av observationerna som diskuterades och 
reflekterades över under intervjuerna.  
 
Under vår vistelsetid i förskolans vardagliga verksamhet fördes kontinuerliga samtal 
om vår lärandeprocess med informanterna. Underlaget från dessa samtal är en del av 
vårt resultat och informanterna har gett sitt medgivande till att använda dessa 
uppgifter. 
 
Samtyckeskravet, innebär att alla deltagare i undersökningen får bestämma över 
sin medverkan. Om de inblandade i studien är under 15 år behövs vårdnadshavarnas 
medgivande. De som deltar i studien har rätt att bestämma hur länge och på vilka 
villkor de vill delta. 
 
Ett informationsbrev till föräldrarna har lämnats ut för godkännande av 
observationer av leksituationer som deras barn eventuellt ingick i. Fokuset under 
observationerna var ej på enskilda barn utan på själva leksituationerna och 
pedagogens arbete med leken. Då vi fick samtycke från samtliga föräldrar om deras 
barns eventuella deltagande kunde observationerna av leksituationerna genomföras i 
trygghet. Föräldrarna informerades även om hur de skulle gå tillväga för att kontakta 
oss, ifall de ville ångra sitt samtycke. 
 
Ett missivbrev gavs ut till de intervjuinformanter som deltog (se bilaga 1). De har fått 
information om att kunna avsluta sin medverkan när de ville. Vi har även informerat 
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om under vilka villkor informanterna deltar och hur de skulle gå tillväga för att 
kontakta oss, ifall att de inte samtyckte. 
 
Konfidentialitetskravet, innebär att alla i undersökningen i största möjliga mån 
skall vara konfidentiella och alla personuppgifter skall förvaras så att ingen 
utomstående kan ta del av dem. Åtgärder måste göras för att försvåra för 
utomståendes möjligheter att identifiera en enskild individ eller grupp av individer. 
 
I denna studie finns fiktiva namn på personer och förskolor, allt för att göra denna 
studie konfidentiell. 
 
Nyttjandekravet, innebär att alla uppgifter rörande den enskilda personen får 
enbart användas för forskningsändamål. Alla uppgifter som samlas in för 
forskningsändamålet får inte användas eller lånas ut för kommersiellt bruk eller 
andra icke- vetenskapliga syften. 
 

4. RESULTAT 

Nedan presenteras resultaten av observationer och intervjuer efter teman som 
skildrar resultatet av studien.  

Valet av triangulering ger oss möjligheten att synliggöra och jämföra resultaten på ett 
sådant sätt att intervjuerna och observationerna kompletterar och stärker varandra. 
Samtidigt som trianguleringen hjälper till att stärka det resultat som framgår, kan det 
även ge ett vidare perspektiv med olika synvinklar och tolkningar av resultatet. 

Pedagogerna som har observerats benämns med de fiktiva namnen Anne, Louise, 
Eva-Karin, Bodil och Doris, varav Bodil och Anne är de som intervjuats. Vissa citat 
från intervjuerna har plockats ut som förstärker de data som framkommer ur 
observationerna och vårt val av metod. Förskolorna som pedagogerna befinner sig i 
under observationerna benämns även de med fiktiva namn, Förskolan Trollskogen 
och Förskolan Storken. 

4.1. Samhällsutvecklingens inverkan på leken 

 

4.1.1. Bärbara datorer – social imitation? 

Under en förmiddag där barnen hade fri lek, höll en pedagog utkik över alla barnens 
olika lekar. Hon cirkulerade runt bland rummen på avdelningen där barnen befann 
sig och noterade till sist tre flickor i åldrarna fyra och fem år. Pedagogen kallade på 
sina kollegor för att de också skulle se vad hon såg. Flickorna, som pedagog 1 noterat, 
befann sig på golvet i ett rum som består av både ett kök och ett målarrum, där 
barnen har möjlighet att måla och använda det byggmaterial som finns där. Flickorna 
hade byggt ihop bärbara datorer av byggdelar i plast som är fyrkantiga och påminner 
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om pusselbitar. Materialet går även att använda till byggande av tredimensionella 
figurer det var precis vad de här flickorna gjorde. De bygger först ihop plastdelarna 
till en liten matta som de sedan viker upp och till den bärbara datorn bygger de även 
en festisliknande dryck med sugrör. De ligger sedan på golvet och spelar spel på 
”datorerna” och berättar för varandra vad som händer i spelen. Pedagogerna samtalar 
glatt sinsemellan varandra och verkar roade över flickornas kreativa sätt att bygga. 
När flickorna leker samma lek några dagar senare har de utvecklat leken med en öl 
till de bärbara datorerna. De säger till varandra att de behöver en öl när spelar spel, 
det hör till. Återigen påpekar pedagogerna det lustiga i flickornas lek och drar en 
parallell till barnens hemmiljöer,  De hör och ser allt! säger de samstämmigt. 
(Förskolan Trollskogen) 

”Ja, leken har förändrats vartefter samhället har förändrats och utvecklas det också, 
som du såg här om dagen hur barnen gjorde varsin laptops eller hur de spelar spel 
och tittar på för program, barnen leker lite annorlunda än vad de gjorde för tio år sen 
så på det viset ser man hur leken har ändrats efter att samhället har ändrats.” (Anne) 

Leken är barnens sätt att lära sig och därför är leken bland det viktigaste de har.  I 
leken sker hela barnets utveckling och där får barnet med sig allt som rör den sociala 
utvecklingen. Barnet tar efter människor i sin omgivning, i det här fallet är antagligen 
föräldrarna flickornas stora inspirationskälla. (Anne) 

Det är lätt att förundras över hur barnen i dagens samhälle leker, men om man som 
pedagog försöker sätta sig in i barns livsvärld där de omringas av datorer, 
actionfigurer och datorspel blir det genast lättare att förstå barnens intressen. Som 
pedagog behöver man följa med i de senaste debatterna om barnets lek även om det 
ofta är sådant som man redan känner till. Det kan vara intressant att höra på andras 
tankar till leken. Anne känner att det inte finns tillräckligt med tid att diskutera leken 
på arbetsplatsträffar de har med andra förskolor, men att de diskuterar i huset under 
fikarasterna, om de kommit över en bra artikel i exempelvis tidningen Förskolan. 
Men för deras arbetes skull och för att kunna möta barnet, behöver man hålla sig 
uppdaterad om barns livsvärld. (Anne) 

Anne påpekar sen hur viktigt det är att barnen bör få leka på egen hand och att man 
som pedagog inte stör barnen i deras lek då den är av vikt för barnets utveckling. 

”Ja för om det är så att några har börjat en lek så måste de få chans att få leka lite för sig 
själva om de har påbörjat en lek. De måste få utrymme och det är svårt när det är många 
barn, sen tror jag att som vuxen om man ser att man måste ge sig in i leken om det uppstår 
en konflikt men annars tror jag att det är viktigt att barnen får leka själva annars kan man 
kanske förstöra leken. Ja det är inte ofta de vill ha en vuxen med, i varje fall de större 

barnen.” (Anne) 

Även Bodil menar att det är viktigt att låta barnen få leka själva efter att en 
introduktion till leken har gjorts. De små barnen behöver den där introduktionen, att 
finnas till hands för barnen så att de kan påbörja en lek. 
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”Vi vuxna vi finns ju alltid i närheten och ibland så är det ju så här att vi måste starta upp 
lekar. I olika situationer, inne i dockvrån eller ute i sandlådan eller i lekrummet. Vi måste 
ibland starta upp dem. Men samtidigt så måste ju barn få leka själva.. så att vi kanske startar 
upp nånting och introducerar en lek. Och sedan försvinner vi litegranna därifrån, för att 
barnen ska i lugn och få utforska den här leken själva. Därför barn måste också få utforska 
själva, för annars styr vi för mycket.” (Bodil) 

Bodil berättar vidare om hur hon kan bemötas av allmänheten, som för henne är en 
återspegling av samhällets inverkan, när hon talar om vad barn utforskar i leken och 
hur viktigt det är för barn att få leka. Det är tråkigt att möta människor som 
uppenbart ser ner på hennes yrke innan hon hunnit ge sin förklaring på vad hennes 
yrke faktiskt går ut på. En vanlig åsikt från föräldrar eller utomstående kan enligt 
Bodil vara att de inte tror att barnen gör annat än leker i förskolan, vilket är ett 
samtalsämne som kontinuerligt diskuteras både bland kollegor i förskolan och privat 
med vänner. Många kan uppfatta leken som ett slags tidsfördriv och därför är det 
inget man lär sig något av.  Vid sådana situationer känner Bodil att hon behöver stå 
upp för sitt yrke och förklara lekens betydelse för barns utveckling, och inte minst 
den sociala utvecklingen! För många utomstående kan kopplingen mellan lek och 
social utveckling verka avlägsen, men Bodil menar att det är den sociala utvecklingen 
som är mest framträdande i leken. Turtagande, ömsesidighet och samförstånd är 
egenskaper som man lätt kan ta för givet hos ett barn, men som tydligt har med social 
utveckling att göra. 

”Man kan mötas utav folk som tycker att det är väldigt negativt, att de, ja de har inte 
den här... synen på vad lek är utan de tycker bara att den är världens enklaste sak i 
världen. De tänker inte på hur mycket barn lär sig i leken. ” (Bodil) 

4.1.2. BenTen eller BenTio? 

Vid ett tillfälle observerades hur ett par pojkar i fyraårsåldern samtalade om 
pokémonkort i det stora lekrummet på syskonavdelningen. De växlade mellan det 
svenska och engelska språket väldigt mycket och observatören lade märke till hur 
många engelska ord pojkarna kunde uttala och använda sig av i sin kommunikation. 
De använde termer som var kopplade till de kort de talade om och använde hela tiden 
de engelska orden för att beskriva det som korten visade. Dessutom illustrerade 
pojkarna pokémonkorten genom vissa rörelser och gick omkring, samtidigt som de 
samtalade om korten. Det märks i pojkarnas rörelser att det har uppfattat innebörden 
av vissa ord de utläser från korten. Men när pojkarna inte verkade förstå något av 
orden som stod på korten, hittade de på rörelser som de trodde kunde hör ihop med 
det som stod på korten. Under tiden som den här observationen pågår uttrycker en 
pedagog hur svårt hon tycker att det kan vara, att förstå hur dessa pokémonkort 
fungerar. Pedagogen säger att hon försöker hålla sig i barnens närhet och ta till sig så 
mycket som möjligt av det barnen samtalar om, speciellt om sådana här leksaker som 
hör till det moderna samhället. (Förskolan Trollskogen) 
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Vid ett annat tillfälle samtalade pojkarna om actionhjältar och använde de engelska 
namnen på sina hjältar kontinuerligt i konversationerna, istället för de svenska 
namnen som finns på exempelvis BenTen eller Spiderman. När en pedagog sedan 
talade med pojkarna om BenTio eller Spindelmannen visste inte pojkarna vilken 
actionhjälte hon talade om. När pojkarna sedan började prata mycket om Star Wars 
försökte pedagogen förklara för pojkarna att det heter Sjärnornas krig på svenska. 
Dock var det något som var svårt för dem att förstå då det är självklart att det heter 
Star Wars i deras värld, på samma sätt som BenTio heter BenTen. (Förskolan 
Trollskogen) 

Barnen har för vana att använda sig av mycket engelska ord, där man som pedagog 
blir tvungen att ta reda på vad dessa ord betyder. Det är en annan tydlig koppling till 
samhällsutvecklingens inverkan på leken, som pedagoger behöver ha i åtanke när de 
bemöter barnen i förskolan och planerar sina aktiviteter. Datorspel och tv program 
kan ha bidragit till denna förändring hos barnen. (Anne) 

”Ja definitivt och det är många engelska ord som behövs ta reda på och veta vad de 
menar. Det är nog för att barnen blir påverkade av tv program och datorspel. Barnen 
kan lära sig läsa och skriva mycket tidigare nu, än på min tid i varje fall. Då lärde man 
sig det i skolan och de flesta barnen verkar kunna det innan de börjar skolan.” (Anne) 

Anne märker hur många olika actionhjältar som finns med i barnens lekar och även 
fast Spiderman har funnits med ett tag så finns det många andra actionhjältar som är 
helt nya. Det kan vara bra att det ligger i pedagogernas intresse att hålla sig 
uppdaterad i vilka actionhjältar eller typ av leksaker som gäller för barnen. I 
planeringen och genomförandet av den pedagogiska verksamheten kan det vara till 
fördel att följa med och uppmärksamma barnens intressen. 

”De är olika figurer, Spiderman har ju funnits i många år men många andra figurer 
dyker upp från olika tv program och det är något som förändras hela tiden. Ja det är 
mycket blixten McQueen och BenTen och det vet man ju inte själv vilka det är då man 
själv inte har småbarn.” (Anne) 

Bodil beskriver hur samhället för henne, i ett sådant här sammanhang, är förskolans 
läroplan. Läroplanen finns alltid i hennes tankar och där går det att finna stöd om så 
behövs i hennes arbete med leken i förskolan. Bodil menar att läroplanen visar hur 
samhället ställer sig i olika frågor inom förskolans värld och just när det gäller leken 
så vet Bodil hur hon ska arbeta och förhålla sig till leken tack vare läroplanen. Med 
tiden har hon förstått mer och mer hur betydelsefull leken är för barnens utveckling, 
inte minst den sociala utvecklingen, men det är skönt att ha det på papper för att 
kunna hävda inför allmänheten varför man arbetar som man gör.   

För Bodil innebär samhällsutvecklingens inverkan på leken dels att samhället speglas 
i läroplanen. I läroplanen finns mål om hur vi ska bemöta barn och på vilket sätt 
barnen bör utvecklas. Då förskolan är en del av samhället, blir det naturligt för henne 
att påverkas av samhällets syn på lek eftersom att den finns skriven i läroplanen. 
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Anne ser däremot samhällsutvecklingens inverkan på leken ur ett mer konkret sätt i 
hur barnen leker och vilket språk de använder i leken. 

4.1.3. Sammanställning 

Här framgår det hur olika synsätt pedagogerna har på samhällets inverkan på leken. 
De tar båda upp problematik i arbetet med leken, men ur olika perspektiv. Anne 
menar att det är viktigt att försöka sätta sig in i barnens intressen, det är där man kan 
se  tydligt hur samhället har påverkat barnens lek. Ett typiskt exempel på hur 
samhället ser ut idag går att tyda i exemplet där barnen bygger egna bärbara datorer 
och pratar på engelska med varandra och för att benämna sina leksaker. Här gör 
Anne en övervägning om hur hon skall ta plats i barnens lek. I samtalet med pojkarna 
om actionfigurerna blir hon mer delaktig och försöker förstå hur pojkarna tänker. I 
de andra observationerna väljer dock Anne att ta ett steg tillbaka och låta barnen vara 
i sin lek. Båda pedagogerna menar att det är av vikt att låta barnen leka själva ibland, 
då risken finns att man stör leken på något sätt om man blandar sig in i den. Det 
gäller att göra en avvägning, veta när barnen behöver en vuxen i leken och när de 
behöver få leka själva. Det verkar dock som att det finns en skillnad i hur man 
behöver möta barnen i deras lek, mellan de olika barngrupperna. De äldre barnen 
leker mycket på egen hand och tar inte gärna initiativ till att involvera en vuxen i sin 
lek. De yngre barnen verkar däremot behöva en vuxen för att påbörja en lek för att 
sedan fortsätta leka på egen hand.   

Ur ett annat perspektiv på samhällsutvecklingens inverkan på leken menar Bodil att 
samhällets syn på lek speglas många gånger via barnens föräldrar, eller i privatlivet 
när man möter människor som inte är insatta i förskolans verksamhet. I 
konversationer med människor som inte är insatta i förskolans verksamhet kan 
människors fördomar om leken, eller vad man överhuvudtaget gör i förskolan, dyka 
upp. Det upplevs som ett tråkigt dilemma och av den anledningen står Bodil gärna 
upp för sitt yrke och diskuterar med sina vänner och kollegor rätt ofta om just lekens 
betydelse. Detta i likhet med Anne som följer debatter på tv och i tidningar och 
diskuterar med sina kollegor om det som sägs om lekens betydelse i förskolans 
verksamhet i media. Dock menar Anne att det mesta som sägs i media om lekens 
betydelse är sådant hon redan känner till, även om hon gärna diskuterar leken med 
sina kollegor. Bodil påpekar även hur tydligt hon kan se barns sociala utveckling i 
leken, men att det vara svårt för personer ,som inte är insatta i förskolans 
verksamhet, att förstå hur kopplingen mellan lek och social utveckling ser ut. Det kan 
vara därför Bodil gärna diskuterar lekens betydelse med sina vänner och kollegor, för 
att andra skall komma fram till samma förståelse för lekens betydelse för barns 
sociala utveckling och vad eller vem som påverkar den. 

Pedagogernas syn på samhällsutvecklingens inverkan på leken skiljer sig på flera sätt. 
På ett sätt ser Anne samhällets utveckling i barnens lek mer konkret medan Bodil 
tänker direkt på läroplanen. Här kan man se hur pedagogernas sätt att arbeta med 
leken kan påverka hur de ser på samhällsutvecklingens inverkan på leken. Då 
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pedagogerna arbetar med barn i olika åldersgrupper kanske det kan vara en 
förklaring till hur olika de ser på samhällsutvecklingens inverkan på leken. 

4.2. Hur kan man se barnets sociala utveckling i leken? 

 

4.2.1. Initiativ till rörelse – social interaktion? 

Under en lugn förmiddag var det endast 15 barn närvarande av 20 när barnen hade 
fri lek. En pedagog blev tillfrågad av en femårig flicka att läsa en bok för henne. 
Pedagogen säger att det ska gå bra och går iväg med flickan till kuddrummet för att 
sätta sig i soffan som finns i detta rum. När pedagogen väl sätter sig ner vill tre  
fyraåriga flickor också vara med och lyssna. Sagan är en typ av rörelsesaga där barnen 
ska utföra vissa rörelser efter de instruktioner som finns i boken. De ska lyssna på vad 
pedagogen ger för instruktioner och därefter följa instruktionerna så gott de kan och 
det verkar alla flickorna tycka är väldigt roligt. När någon av flickorna inte förstår 
instruktionerna som pedagogen ger, tittar hon på de andra och härmar deras rörelser. 
På så sätt lär flickorna sig av varandra och lyckas få hjälp med rörelserna till sagan 
utan att be pedagogen om hjälp. (Förskolan Trollskogen)    

Barn lär sig att samspela med varandra genom leken och på så sätt utvecklas den 
sociala kompetensen automatiskt. Kommunikationen utvecklas kontinuerligt i leken, 
även fast barnen inte fysiskt tar till ord. Samförstånd, ömsesidighet och turtagande är 
exempel på viktiga sociala egenskaper som utvecklas genom leken. (Bodil) 

För barn som inte har det verbala språket ännu blir det naturligt att kommunicera 
genom kroppen. Barnen kommunicerar hela tiden när de leker och när de förstått de 
sociala lekreglerna använder barnen kroppen ännu mer i sin kommunikation med 
andra barn. (Bodil) 

När ett barn har det svårt ser pedagogen till att försöka få de andra barnen att bjuda 
in det barnet ändå. Detta är svårt, speciellt om ett barn knuffas och gör illa de andra 
barnen men då gäller det som pedagog att finnas där och stötta barnet. (Anne) 

”[…]barn som inte kan leka har svårt med den sociala biten, det hänger ihop, det ser 
man på barn som inte har språket och gör andra saker såsom bits och knuffas. 
Kanske inte kan språket eller är inte van att träffa andra barn, de behöver knäcka den 
koden innan.” (Anne) 

”Leken är ju.. nåt magiskt med leken. Barn förstår varandra, även fast de kanske inte 
alltid har ett språk och kan prata.” (Bodil) 

Pedagogerna ser båda på leken som något otroligt värdefullt i barnens liv och har 
förståelse för vad barnen tar till sig genom leken. Båda pedagogerna lägger vikt vid 
kommunikationen som en viktig social egenskap barn tar till sig genom leken och att 
barnen lär sig i samspel med varandra. Dock går pedagogernas åsikter isär vid vikten 
av den verbala kommunikationen. Anne menar att det går att läsa av barnens sociala 
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förmåga i hur de agerar mot andra barn och vuxna. De barn som bits eller knuffas 
kanske inte har fått tillräckligt med social träning för att kunna utveckla sociala 
egenskaper såsom turtagande, ömsesidighet, samspel och konfliktlösning. Bodil ser, i 
motsats till Anne, den icke verbala kommunikationen som en bidragande faktor till 
att utveckla det verbala språket. De barn som inte muntligt kan uttrycka sig kan 
använda kroppen för att kommunicera och förstå varandra i leken. Ju mer barnet lär 
sig om de sociala lekreglerna, desto mer klarar barnet av att uttrycka sig både verbalt 
och icke verbalt. 

4.2.2. Gullefjunsagan 

Pedagogen håller i en planerad samling med påsktema. Först plockar hon fram en 
gitarr och börjar spela på en välkomstsång. Till musiken finns en trumma, som hon 
skickar runt bland barnen under sångens gång. Barnen tar trumman vid sin tur och 
trummar så gott de kan när det är deras tur att trumma till musiken. När trumman 
gått hela varvet runt lägger hon undan gitarren och trumman och tar fram en låda. 
Hon läser en saga om Gullefjun och har små figurer framför sig, tagna ur lådan, som 
gestaltar karaktärerna i sagan. Barnen iakttar pedagogens rörelser och sitter helt 
tysta en lång bit in i sagan. Hela sagan är som en lång sång, med flera verser och 
ibland sjunger barnen med i det de känner igen.  Tio barn är närvarande, varav två är 
mest aktiva i sagan. De två flickorna, som både är två år fyllda, upprepar pedagogens 
ord då och då under sagans gång. Flera gånger gör pedagogen små avbrott i sagan och 
beklagar sig över hur djuren i sagan beter sig. Med låtsas bedrövad min talar hon 
genom djuren till både barnen och sig själv. Barnen skrattar och talar själva direkt till 
djuren. De två flickorna som är mest aktiva ställer frågor om varför djuren gör som de 
gör och då svarar pedagogen genom djuren. Barnen fnissar och blir sedan tysta 
medan pedagogen tar sig igenom hela sagan. När sagan är slut plockar pedagogen 
undan alla djuren och avslutar med att sjunga deras speciella matsång de alltid 
sjunger innan lunchen. (Förskolan Storken) 

I den planerade samlingen med påsktema använder Bodil bokstavligt sig av leken 
som ett verktyg och blir därför en medaktör i barnens lek. Barnen verkar inte 
uppfatta att de faktiskt lär sig och utvecklar sina sociala egenskaper när Bodil 
samtalar med barnen genom figurerna i sagan. Tvärtom verkar barnen uppfatta 
sagan som spännande och rolig, vilket Bodil upplevde som lustfyllt lärande. 

I samlingar menar Bodil att det kan vara svårt fånga intresset hos barnen när man vill 
introducera något nytt. Men har man förberett sig väl och tycker om det material man 
har och tycker att det man gör är roligt, så är chansen betydligt större att barnen 
kommer att tycka det också. Dock menar Bodil att man alltid behöver vara beredd på 
att det kanske inte går som planerat, barnen vill inte alla gånger det du vill. Just 
därför kan leken vara ett utmärkt verktyg för att fånga upp så många barn som 
möjligt och bibehålla en bra och rolig stämning under samlingen. I en grupp med små 
barn är det lättare att leka och låtsas med barnen, vilket för Bodil är ett sätt att göra 
lärandet lustfyllt både för barnen och sig själv. 
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4.2.3. Från rymdskepp till hörapparat 

Under barnens fria lek en förmiddag gjordes en observation där en pedagog satt vid 
ett legobord med fyra barn i åldrarna tre till fem år, i syskonavdelningens största 
rum. Barnen frågade varandra om olika legobitar de behövde och tog hjälp av 
varandra för att hitta de bitar som saknades. Även pedagogen hjälpte till att leta efter 
de saknade legobitarna. Medan barnen byggde på olika legohus och rymdskepp 
började de diskutera om folk som hör dåligt. Pedagogen sitter med barnen när de 
diskuterar och kommenterar konversationen då och då. Efter en stunds diskussion 
kommer barnen fram till att det behövs en hörapparat för att höra bättre. Pedagogen 
hade väglett barnen till denna slutsats genom att finnas där som ett stöd och ställa 
följdfrågor till barnens egna uttryckta tankar. Slutligen uppmuntrar och berömmer 
pedagogen barnens slutsats och reser sig från bordet när en kollega kallar på henne. 
En kort stund därefter lämnar även barnen legobordet. (Förskolan Trollskogen) 

Här använde pedagogen leken som verktyg för att nå barnen i deras lek. I samtalet 
med barnen fungerade pedagogen som en vägledare för att barnen skulle kunna lösa 
frågan om folk som hör dåligt. Utan pedagogens hjälp verkade barnen fastna i sin 
diskussion, men då pedagogen ställde följdfrågor till barnens uttryckta tankar kunde 
barnen själva komma fram till en lösning på hörselfrågan. Det är ett annat sätt att 
möta barnen genom leken, trots att pedagogen inte använde leken som konkret 
verktyg. Istället valde pedagogen att stötta barnen i deras lek och vara en passiv 
vägledare. 

Barnet utvecklar sociala egenskaper i leken genom att de bearbetar det de sett och 
hört men även genom att de frågar de vuxna då det kan vara något de inte riktigt 
förstått. I leken sker en ständig utveckling hos barnet och därför är det så viktigt att 
barnen får leka. Har barnen dessutom roligt i sin lek är det troligare att de lär sig nya 
saker om sig själva och andra, för att sedan bearbeta och utveckla sina tidigare 
kunskaper. (Anne) 

4.2.4. Matematik med Pop-up 

Pedagogen befinner sig på golvet i ett av de större lekrummen på avdelningen och är 
omringad av fem barn, alla i åldern 1,5 -2,5 år. Framför pedagogen står två olika slags 
pop up-leksaker som barnen vill ha hjälp med. En flicka frågar pedagogen om hon 
kan hjälpa henne, hon får inte upp ett av de fyra djuren som poppar upp när man 
vrider på instrumentet nedanför djuret. Fyra av barnen som omringar pedagogen 
tittar på medan flickan vrider på ett av instrumenten för att kunna få upp ett av 
djuren i pop up-leksaken. När hon inte lyckas distraherar pedagogen flickan genom 
att börja prata med henne om de siffror som står skrivna på de lock som döljer 
djuren. Flickan börjar då räkna på fingrarna samtidigt som de andra barnen hjälper 
henne att fylla i de luckor hon missar i sitt räknande. Pedagogen uppmuntrar de 
övriga barnen att fortsätta räkna och efter en kort stund sjunger hon en matteramsa 
som barnen glatt sjunger med i. Efter ramsan gör pedagogen själv ett försök att få 
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upp det djur som nu fastnat i pop up-leksaken. Barnen iakttar pedagogen i hennes 
försök att lirka upp djuret och till slut lyckas hon. Barnen skrattar åt det lilla lejonet 
som nu ser litet tilltufsat ut. Pedagogen uppmanar ett annat barn som står i hennes 
närhet att försöka få upp de andra tre djuren som kan poppa upp ur leksaken. Pojken 
trycker, vrider och drar instrumenten och får till slut upp alla djuren i leksaken. 
Pedagogen frågar pojken och de andra barnen om djuren, hur många de är, vilka 
färger locken har och hur de ska kunna ta sig vidare i leken. Alla frågor ställda av 
pedagogen till barnen under den här 30 minuter långa observationen var öppna 
frågor, det vill säga att ingen fråga hade ett givet ja eller nej-svar. Barnen svarade på 
frågorna efter sina erfarenheter och kunskaper. (Förskolan Storken) 

Bodil menar att det kan vara svårt att förmedla på vilket sätt man arbetar med leken 
och på vilket sätt det gynnar barns utveckling. Däremot finns kunskapen om lekens 
betydelse alltid i bakhuvudet när man arbetar med barn, det positiva 
förhållningssättet till leken förfaller sig naturligt när man har arbetat ett tag och själv 
fått uppleva hur och i vilken utsträckning barn faktiskt lär sig i leken. Med den 
kunskapen är det lätt att känna sig sårad när utomstående uttalar sig om leken som 
något nedgraderat. Bodil återkommer till utomståendes inställning till leken, då det 
ligger henne varmt om hjärtat att förespråka lekens betydelse. Hon vill göra andra 
medvetna om vilken avgörande betydelse leken har för barns utveckling och på sätt 
motivera sin egen lärarroll i förskolan. Barns sociala utveckling sker först när de 
känner sig trygga i barngruppen och tillsammans med de vuxna. Av den anledningen 
behöver man lägga tid på att barnen känner sig trygga och därefter arbeta vidare för 
att barnen skall utvecklas socialt. 

”Tänka, vänskap, identitet, trygghet, besvikelse, rumsuppfattning, hänsyn, språk, finmotorik, 
inlevelse, iakttaga, grovmotorik, fantasi, uppmärksamhet, kroppsuppfattning, 
begreppsbildning, självbehärskning, flexibilitet, frigörelse, kreativitet, könsroller, 
koncentration, planering, problemlösning, kommunikation, sinnesförnimmelse, regler och 
normer, konfliktlösning och självständighet. Det är ju jätte jättemycket de lär sig. Då kan du 

ju förstå att man blir upprörd när föräldrar säger: Jaha? Ni bara leker?!” (Bodil) 

 

4.2.5. Pussel bygger samarbete 

En observation gjordes en eftermiddag under barnens fri lek, där en treårig pojke och 
två fyra åriga flickor byggde pussel och där en pedagog var med och gav stöd till 
pojken och uppmuntrade flickornas byggande. Pojke fyra år, kommer och bygger 
pussel vid bordet också. Pedagogen stödjer den treåriga pojken i pusselbygget och 
pojken fortsätter lägga pussel. De två fyraåriga flickorna sitter och bygger pussel vid 
bordet och där den ena flickan förklarar för den andra flickan, om kantbitar och att 
man kan titta på bilden för att göra pusselläggandet enklare. Ena flickan klarar av att 
bygga färdigt pusslet. Den treåriga pojken har gjort färdigt pusslet och blir ständigt 
uppmuntrad och vill bygga ett till pussel med pedagogen.  Ännu en fyraårig  pojke 
kommer och bygger pussel. Ena flickan säger till pedagogen att vi har svårare pussel 
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men vi klarar det ändå. Pedagogen säger till flicka vad duktig du är. Flickan säger att 
hon är duktigare än den andra flickan. Andra flickan blir färdig och pedagogen säger 
till bägge flickorna vad duktiga de är. (Förskolan Trollskogen) 

Leken bidrar mycket till den sociala utvecklingen på flera olika sätt och Anne tror att 
speciellt grundtryggheten är enormt viktig och gör det lättare för barnen att ta till sig 
andra barn och hjälpa dem. När barnen känner sig trygga har de lättare för att hjälpa 
andra barn som kanske inte är lika duktiga på något. Barnen behöver känna sig nöjda 
med sig själva för att kunna delge andra sina erfarenheter och på sätt utveckla sina 
egna erfarenheter. Empati och förståelse för andras svårigheter är jätteviktiga delar i 
barnens sociala utveckling, för att barngruppen skall kunna fungera. (Anne) 

4.3.3. Sammanställning 

Båda pedagogerna menar att leken är otroligt viktig för att barnen får enorma 
kunskaper genom leken. De nämner tryggheten som är viktig för att barnen skall 
kunna hjälpa varandra men även sig själva så att de kan utvecklas ytterligare. Detta är 
något som var synbart i bägge pedagogernas sätt att arbeta med leken. 

I förskolan Storken blev pedagogen inbjuden i barnets lek och där övriga barn visade 
ett intresse av att delta i leken, vilket pedagogen uppfattade och utvecklade leken så 
att barnen fick träna på siffrorna, finmotoriken, kommunikationen och så vidare. 
Pedagogen var här en viktig del av att leken vidareutvecklades och barnen sporrades i 
att utveckla sina erfarenheter och kunskaper. 

I Förskolan Trollskogen blev även pedagogen inbjuden att finnas som stöd i en pojkes 
pusselbyggande. Pojken behövde detta stöd av pedagogen för att vidareutveckla sina 
kunskaper i pusselbyggandet och där pedagogen pratade med pojken om kantbitar 
och att följa mönster och färger. De äldre flickorna var trygga i att hjälpa varandra 
men ville ha viss uppmuntran av pedagogen. 

Det som är skillnaden i dessa observationer är att de äldre barnen har kunnat 
bearbeta mer intryck av hur leken går till och har mer erfarenheter av samspel med 
andra, begreppsbildning, problemlösning, identitet och så vidare, de har fått ta del av 
mer kunskap genom leken. De äldre barnen på syskonavdelningen har lättare för att 
påbörja en lek själva. Barnen på småbarnsavdelningen behöver oftare pedagogen för 
att påbörja en lek och få upp ett intresse för leken. 

Det finns många kunskaper för barnen att ta till sig genom leken. Turtagande, 
ömsesidighet, samspel och konfliktlösning är bara några av de sociala kunskaper som 
barnen får erfara och utveckla i leken. Men för att barnen skall känna att de vill 
samspela med en vuxen är det viktigt att arbete med trygghet i gruppen får ta tid och 
plats i verksamheten. I exemplet med pop up-leksakerna visar Bodil på ett samspel 
med barnen som ger en indikation om att barnen känner sig trygga med henne. 
Barnen visar att de vill ha pedagogens hjälp och i samspelet med pedagogen lyckas 
barnen ta sig vidare i leken. 
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4.4. Lika mål olika arbetssätt 

 

4.4.1. Från snölunch till sång och lek 

Pedagogen befinner sig utomhus med barnen och talar med en mindre grupp av barn 
om att man inte får äta snö. Hon pekar på sin mage och säger att man kan få så himla 
ont i magen om man äter snö. Och det är ju inte bra, menar hon. 

– Släng bort snön, usch! säger pedagogen. Barnen gör som hon säger och springer 
därefter bort mot rutschkanan på gården. 

Efter en stund märker pedagogen hur samma grupp av barn, som hon tidigare talat 
om snön med, står intryckta i ett av lekhusen på gården och tittar ut mot pedagogen. 
Hon går bort mot huset och ser hur alla barnen sitter med varsin bit snö i handen och 
munnen. Hon leker nyfiken och frågar barnen vad de gör. När hon inte får något svar 
börjar hon sjunga på en sång som man måste röra sig till och tre av barnen kastar då 
bort snön de har i händerna och följer pedagogen i hennes rörelser. De andra två 
barnen i gruppen lägger efter en stund bort sin snöklump och tittar på medan de 
andra barnen och pedagogen sjunger. 

När pedagogen trallat sig igenom tre sånger frågar hon barnen vad de vill göra 
härnäst. Ett barn skriker – bil! Och pedagogen går iväg mot förrådet för att se vilka 
bilar som finns. Ett flertal olika bilar och traktorer kommer åkandes ut från förrådet 
med varsitt barn som chaufför och där avslutas observationen. (Förskolan Storken) 

Barnen behöver bearbeta sina erfarenheter i leken och det är en fin balans mellan att 
störa barnen och hjälpa dem. I början kan det vara lite konstigt för barnen att förstå 
hur de kan använda sin fantasi i leken och där behöver pedagogerna finnas till hands 
för barnen. Det kan vara svårt för barnen att förstå hur man leker och göra något på 
låtsas. Som pedagog kan man då skjutsa barnen i rätt riktning genom att exempelvis 
vis föreslå hur man kan garnera den där kakan man har bakat i sandlådan. 

”De har ju andra erfarenheter och upplevelser som de måste bearbeta. Och då stör vi kanske, 
men samtidigt så måste vi på något sätt hjälpa dem litegranna till lek. Inbjuda till den 
förtrollade lekvärlden. […] Och hjälpa dem med det här med fantasi, för det är ju lite konstigt 

från början.” (Bodil) 

”Det gäller ju att ge dem lekredskapen för att våga och att ingenting är fel. Du måste 
liksom stärka dem..på nåt sätt.” (Bodil) 

4.4.2. Födelsedagsproblemet 

Under en förmiddag då barnens fri lek pågår görs en observation där pedagogen går 
in en diskussion med barnen för att klargöra ett dilemma som barnen inte listar ut 
själva. Barnen som består av två femåriga flickor och en nyss fyllda femårig pojke 
som sitter i köket/målarrummet och där pedagogen stod och lyssnade på barnen vid 
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rummets dörröppning. Pedagogen börjar prata med barnen vid bordet då det har 
blivit en diskussion om hur många år barnen är och de får det inte att gå ihop. Barnen 
är osäkra på hur barngrupperna är indelade, då barnen är lika många år, men går i 
olika åldersgrupper. Pedagogen förklarar att man kan fylla tidigt på året och kan då 
vara i samma ålder tills den andra fyller år senare på året, vilket då även förklarar 
varför de är indelade i olika grupper. Flickorna tar till sig detta och säger till pojken 
att de fyller snart sex år och ska börja skolan i höst. Det är det som är skillnaden 
mellan dem. (Förskolan Trollskogen) 

4.4.3. Från bandage till mustasch 

Under ett fri lek pass under en förmiddag innan påsklovet observerades pedagogen 
när hon målade mustasch på de barn som vill vara påskgubbar. En utav dessa pojkar 
hade på morgonen sagt att han ville ha bandage i ansiktet och pedagogen och barnets 
pappa förstod inte vad pojken menade förrän pedagogen började med att måla 
mustasch på förmiddagen, då var det detta pojken ville ha. Pojkarna började därefter 
att leka påskgubbar. (Förskolan Trollskogen) 

4.4.4. Sammanställning 

Leksituationerna har visat sig vara väldigt olika från småbarnsavdelningen till 
syskonavdelningen när vi observerat hur pedagogen leker tillsammans med barnen. 

I Förskolan Trollskogen är det vanligt att barnen delar upp sig i mindre grupper och 
hittar på olika lekar. Pedagogen ser till att finnas i närheten av barnens lekar, för att 
vara beredd på att finnas där, när de behöver vara ett stöd för barnen i samspelet med 
andra. Det är även viktigt att finnas till hands när barnen diskuterar och inte fått en 
riktig förståelse av ämnet. I observationerna hjälper pedagogen barnen att fortsätta 
med sin lek och genom kommunikationen de emellan får pojken förståelse för ordet 
mustasch. I den andra observationen förklarar pedagogen att barnen fyller på olika 
månader. Pedagogerna är åskådare till leken och väntar på att bli inbjudna i barnens 
lek eller om pedagogerna anser att barnen behöver hjälp i någon konflikt eller 
diskussion. 

I Förskolan Storken behöver pedagogen vara som en medaktör i leken och få barnen 
att påbörja en lek men där det är viktigt att bli en åskådare till barnens lek när de väl 
kommit igång själva så att pedagogen inte stör leken som barnen fortsatt med. I 
observationen introducerar pedagogen en lek för barnen så att de slutar äta snö och 
efter ett tag kan pedagogen gå åt sidan och låta barnen leka själva och det är det 
pedagogen vill då det är då barnen får chans att bearbeta deras egna erfarenheter och 
upplevelser. 

Båda pedagogerna anser att leken är viktig för barnets utveckling och på grund av 
detta är det viktigt att inte störa barnen i deras lek om de väl har kommit igång med 
en. Det gäller dock som pedagog att ständigt vara där till hands för barnen och hjälpa 
dem med de verktyg de behöver för att barnet skall få uppleva den lekvärld som finns 
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kring dem. Den sociala utvecklingen handlar om kommunikation och samspelet 
mellan pedagogen och barnen och i dessa observationer framgår det hur pedagogerna 
på olika sätt faktiskt använder sig av kommunikation och samspel för att nå fram till 
barnen. 

4.3. Sammanfattande kommentarer 

Resultatet av observationerna har visat sig ha stora skillnader i hur pedagogerna 
använder sig av leken som pedagogiskt verktyg. I barngruppen med de äldre barnen 
blev det fler små observationer av leken där pedagogen är om en spindel i nätet – hon 
hade ständigt koll på hur och vad barnen lekte med. Pedagogen på 
syskonavdelningen såg sig själv som ett stöd i barnens ständiga lärprocess, som hon 
anser sker genom leken, och ville inte gärna störa barnen i sin lek. Hon såg leken som 
något otroligt viktigt som barnen själva måste få göra och i leken bearbetar barnen 
sina upplevelser och intryck. Pedagogen på småbarnsavdelningen såg också vikten i 
att låta barnen leka på egen hand men med skillnaden att de yngre barnen behöver 
bli introducerade till lek i större utsträckning. Detta kan vara anledningen till att 
Anne upplever att barnen inte bjuder in till lek med henne. Enligt Bodil gäller det att 
överväga när man som pedagog behöver gå in i leken och när man behöver ta ett steg 
tillbaka och låta barnen leka själva. 

Pedagogerna har olika synsätt på hur de använder sig av leken som ett verktyg där 
ena pedagogen såg till att använda sig själv som ett redskap för att få barnen att 
ändra riktning på deras lek vilket innebär att de slutar leka något opassande som snö 
ätning och istället påbörja en ny lek. En annan viktig aspekt är att använda leken för 
att få barnen att komma igång med en lek för att sedan låta barnen leka själva i deras 
lekvärld. För den andra pedagogen innebär leken som verktyg att följa barnens behov 
av att involvera en vuxen i deras lekvärld. Barnen behöver leka själva utan att den 
vuxne stör leken. Pedagogerna hävdar att de arbetar på detta sätt för att barnen skall 
finna trygghet i sig själva och i barngruppen. Tryggheten bidrar till att barnen 
utvecklar sin sociala kompetens genom att de erövrar kunskaper såsom turtagning, 
ömsesidighet och samförstånd. 

Trots att pedagogerna hade olika sätt att tänka gällande exempelvis samhällets syn på 
lek, syns det i deras sätt att arbeta att de värnar om leken och gärna förespråkar 
lekens betydelse för barns sociala utveckling. Båda pedagogerna talar om att 
kommunikation och samspel är avgörande faktorer för att barnet överhuvudtaget kan 
komma vidare i sin sociala utveckling. Pedagogerna behöver lyssna till barnen och 
utgå ifrån barnens intressen för att kunna förstå och sätta sig in i barnens livsvärld. 
Först då kan den sociala utvecklingen formas.   

5. DISKUSSION 

Utifrån syftet med studien, som är att undersöka hur leken kan användas som 
pedagogiskt verktyg i förskolan för att stimulera barnets sociala utveckling, sedan 
reflekteras över och diskuteras resultatet av vår studie där frågeställningarna 
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besvaras och dessa är hur kan det pedagogiska arbetet för den sociala utvecklingen 
observeras i de vardagliga leksituationerna och hur genomför pedagogen arbetet med 
leken i förskolan så att det möjliggör barns sociala utveckling. Under rubriken 
resultatdiskussion analyserar vi och jämför resultatet med det vi har redovisat av 
tidigare forskning. Under rubriken metoddiskussion diskuteras och motiveras val av 
metod samt att genomförandet reflekteras över. 

5.2. Resultatdiskussion 

Denna studie har med all tydlighet visat att pedagogen i förskolan har ett fördjupat 
och insiktsfullt arbete där leken har en avgörande betydelse för hur barnet utvecklar 
sin sociala, emotionella och kognitiva förmåga. Genom att se till varje barns 
välbefinnade, trygghet, utveckling och lärande, stödjer pedagogen barnet i att 
utveckla sin sociala och kommunikationsförmåga och samspelet med andra. Vilket 
gör att förskolans verksamheter ser olika ut beroende på vad de har för barngrupp. 
Detta är tydligt i resultatet då pedagogerna arbetar på olika vis och detta kan 
förklaras genom att barnen är i olika åldrar och behöver stöd på olika sätt. Men trots 
att pedagogerna arbetar med leken på olika sätt, så verkar deras mål med leken vara 
att barnen skall bli självständiga i sin lek. De sociala egenskaper som barnen 
utvecklar i leken bidrar till en trygghet i barngruppen och den tryggheten i sig är 
förutsättningen för att barnen skall kunna leka självständigt. Hela det här samspelet 
blir som ett enda stort kretslopp där den ena kompetensen utgör den andra. Detta är 
något som vi kopplar till Lpfö (1998) som anser att ett villkor för barnens sociala 
utveckling är att de får ta ansvar för sina egna handlingar och planeringen av den 
pedagogiska verksamheten skall vara utformad efter barnens intressen och behov. 
Det kan även relateras till Folkman och Svedin (2003) som talar om vikten av barnets 
erfarenhetsvärld. Det som barnen upplevt sedan tidigare utgör grunden för hur 
barnet vidareutvecklar sina kunskaper. Pedagogerna nämner även att inte störa 
barnen för mycket i sin lek då det kan förstöra barnens lek, men att pedagogerna 
inser vikten av att vara uppmärksam och ingripa när det så behövs. 

Det framgår även att pedagogerna deltar i barnens lek på olika sätt. På 
syskonavdelningen är det för det första ovanligt att pedagogen deltar i leken på 
barnets intiativ. För det andra är de äldre barnen mer kapabla till att påbörja sin lek 
medan de yngre barnen ibland behöver pedagogen till att introduceras till lek. Detta 
är något Brodin och Hylander (2007) menar att barn behöver, vuxna som är 
närvarande och ser det som händer runt omkring dem och vet när det är nödvändigt 
att ingripa och när det inte är nödvändigt. Wenner (2009) förespråkar den fria leken 
och detta är något som båda pedagogerna gör då de inte gärna vill förstöra barnens 
lek utan låter dem leka fritt så långt detta är möjligt. Wenner menar även att om 
barnen förhindras fri lek kan det påverka dem att bli lyckliga och välanpassade 
vuxna. Båda pedagogerna menar att leken genomsyrar allt barnen lär sig, i synnerhet 
den sociala kompetensen.  
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Wenner (2009) menar att de barn som fått erfara mycket social lek blir intelligenta, 
klarar av oförutsägbara sociala situationer bättre och blir goda samhällsmedborgare. 
Bruun (1981) anser att det går att se samhällets inverkan på barnets sociala 
utveckling i deras närmaste omgivning- familjen. Båda pedagogerna anser att de 
människor som är i barnets närmsta omgivning har stor påverkan på barnet och dess 
utveckling.  

Genom leken tar barnen till sig många kunskaper, menar pedagogerna med stöd av 
Sutton- Smith (1997), och några av dessa kunskaper är identitetsskapande, trygghet, 
konfliktlösning, problemlösning och fantasi. Detta är bara några få av de många 
sociala kunskaper de får genom leken och tränar ständigt, med hjälp av dessa 
kunskaper, på att leva i det sociala samhället vi befinner oss i. Leken bidrar till 
barnets kreativa förmåga och om man då tar hjälp av leken gynnas även den sociala 
utvecklingen. Barnet behöver socialt kompetenta vuxna som kan lära barnet om 
bland annat problemlösning, kreativitet och samarbete och för att barnet skall 
utvecklas socialt behövs även tryggheten. Något som båda pedagogerna ständigt 
strävar efter är att skapa denna trygghet men även samspelet emellan pedagogerna 
och barnen i verksamhet så att barnen kan arbeta med de olika kunskaper de får 
genom leken och när de sedan har roligt i sin lek lär de sig för livet. 

Pedagogerna inser att de behöver finnas där för barnen för att de skall känna sig 
trygga och denna trygghet bygger på att barnen har förstått sig på lekreglerna och kan 
utveckla sitt samspel med andra.  Det är de vuxnas uppgift att lära barnen de 
grundläggande reglerna för att barnen skall få en lekfull samvaro menar Knutsdotter 
Olofsson (1987). Detta är något de lättare kan utveckla om de är trygga i sin miljö och 
har knäckt koden av lekreglerna och kan då med pedagogens stöd även hjälpa andra 
kamrater som inte har tagit sig dit ännu. Detta är en svår utmaning att få de andra 
barnen att acceptera ett barn som gärna bits och knuffas men då är det ännu viktigare 
att finnas där som stöd för barnet. Pedagogerna menar att leken bidrar till den sociala 
utvecklingen. Genom att barnen känner sig trygga kan de lättare hjälpa andra barn 
och att samspelet utvecklas enormt genom leken med andra barn, de tränar ständigt 
på samförstånd, ömsesidighet och turtagande. Det vi dock kan se i resultatet av våra 
observationer är hur olika pedagogerna för in trygghet i barngruppen. Pedagogen på 
syskonavdelningen har skapat en trygghet på så sätt att barnen gärna leker själva och 
direkt märker en skillnad om en vuxen blandar sig in i leken. Däremot är detta en 
metod som uppenbarligen verkar fungera i just den barngruppen då barnen gärna 
leker i olika konstellationer och prövar nya lekar. Barnen i syskonavdelningen visar 
ett gott självförtroende i en lust att leka oberoende av vem eller vart de leker. Det är i 
leken barnen lär sig ett socialt beteende och förstår när någon gör något fel. I leken 
får barnet chans att bearbeta allt hon eller han sett och hört. Barnet frågar även de 
vuxna om det är något som är oklart och lär sig ständigt i denna bearbetningsprocess. 
Pedagogen på småbarnsavdelningen använder sig av leken på ett helt annat sätt för 
att inbringa trygghet i barngruppen, vilket verkligen visar på kontrasten mellan en 
småbarnsavdelning och syskonavdelning. Leken blir mer bokstavligt ett verktyg för 
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att fånga upp barnen och skapa en balans där barnen befinner sig. Genom att ta plats 
i barnens lek distraheras barnen från att hamna i konflikter eller göra något som i 
den vuxnes ögon anses vara problematiskt för barnet. 

I småbarnsavdelning och en syskonavdelning använder pedagogerna leken på olika 
vis. Detta kan förklaras genom att  barnen befinner sig i olika utvecklingsfaser där 
leken ser annorlunda ut och att det påverkar vilket sätt pedagogerna arbetar med 
leken. Det är som Winnicott (1971) menar att i samspelet mellan den vuxne och 
barnet skapas det ett utrymme där den vuxne och barnet kan ta del av varandras 
erfarenheter och upplevelser. Vi anser att det är nödvändigt att arbeta med leken på 
olika vis då barnen har olika intressen och det krävs olika strategier för att väcka 
barnens lust. 

En viktig aspekt som framgått av resultatet är hur och vilka sociala egenskaper som 
utvecklas i leken. Under observationerna har vi kunnat se hur och på vilket sätt barn 
utvecklas socialt på ett annat sätt än vi kunnat tidigare. De kunskaper som barnen 
utvecklar i leken har många gånger en koppling till barnets sociala utveckling, där 
tryggheten är en avgörande faktor för barnets vidareutveckling men även samspelet 
mellan pedagogerna och barnen.  

Det som skulle vara intressant är om det skulle vara ett ständigt samarbete emellan 
en småbarnsavdelning och syskonavdelning, för att de skulle kunna ta del av 
varandras sätt att arbeta. Då alla barn är olika och behöver olika sorters stöd, skulle 
nog ett samarbete kunna göra så att barnen skulle finna sin väg i utvecklingen mycket 
lättare. För det är som Brodin och Hylander (2007) menar att barnen är så olika och 
lär sig på så olika vis så därför är det viktigt att hitta just den saken som ger barnet 
lusten att leka och lära sig. 

Bägge pedagogerna är väl medvetna över hur viktig leken är för barnens sociala 
utveckling. Pedagoerna inser att de behöver få sin barngrupp att känna sig trygga för 
att de skall kunna bygga upp sin självkänsla och empati för andra och precis som 
Lpfö (1998) menar att samspelet är otroligt viktigt för att barnen skall kunna lära sig 
att kommunicera , utforska världen och kunna samarbeta med andra. 

Denna studie har lett till att vi fått en ny förståelse över vilket komplext arbete 
pedagogen i förskolan har och hur viktigt det är att möta barnet i dess läroprocess 
med att förstå hur förskolans vardagliga rutiner fungerar. Det är i förskolan barnet 
tar sina första kliv in i samhället och får förståelse över hur de skall kommunicera, 
interagera med andra barn och vuxna och där pedagogerna behövs för att väcka 
barnens intressen och utmana barnen att både finna sig själva och omvärlden. Vi har 
fått upp ögonen för hur leken är ett kraftfullt verktyg för pedagogen i sin väg att 
stimulera barnets sociala utveckling. 
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5.1. Metoddiskussion 

Valet av att använda triangulering var nödvändigt för att ge studien ett djup och mer 
tillfredställande data. Med observationerna som utgångspunkt och underlag för 
intervjuerna fick vi ett snävare men ändå ett mer reellt resultat. Valet av två olika 
insamlingsmetoder stärkte även vår förståelse för pedagogernas arbete med leken. I 
efterhand kunde trianguleringen sett annorlunda ut genom att komplettera med 
föräldrarintervjuer där studien kunnat givits ytterligare en infallsvinkel. Däremot 
insåg vi under arbetets gång att genomförandet av föräldrarintervjuer skulle bli för 
omfattande och vi bedömde därför att tiden inte räckte till detta med tanke på 
studiens storlek. Vi hade hela tiden syftet med studien i bakhuvudet och insåg då att 
valet av två metoder var det mest lämpliga, vilket även Stukát (2005) menar är både 
tänkbart och lämpligt att ha i åtanke för att få det område man undersöker upplyst på 
ett mer allsidigt sätt. Vi valde medvetet triangulering som metod för att även kunna 
jämföra de data som framgick från både observationer och intervjuer . Då material 
från observationerna diskuterades under intervjuerna fick vi möjligheten att se om 
våra informanter verkligen arbetade enligt sina egna principer. Detta menar Stukát är 
en av de främsta fördelarna med just observationer, att se skillnaden mellan vad de 
observerade säger att de gör och vad de faktiskt gör i praktiken. Trots att detta inte 
var vårt huvudsakliga syfte med trianguleringen gav det oss den fördelen att det 
stärkte tillförlitligheten i vår studie.   

Enkätundersökningar förfall sig inte lämpligt att använda sig av för att besvara 
studiens syfte och frågeställningar, då vi inte hade för avsikt att införskaffa 
kvantitativa data. Vi använde oss av observationer och intervjuer för att få fram färre 
men faktiska data, som vanligtvis är motsatsen till en enkätundersökning där man vill 
nå fler människor och kunna generalisera i ett större omfång av data. Under hela 
arbetets gång har vi varit medvetna om att det resultat som framgår av denna studie 
inte går att generalisera på det sättet. I vår studie generaliserar vi resultatet genom att 
jämföra lekens betydelse i snarlika miljöer, utifrån ett kvalitativt synsätt. Avsikten 
med denna studie att ge en inblick i hur förskolans verksamhet kan se ut. Med den 
förutsättningen ger observationer och intervjuer en bra bild av hur det faktiskt kan se 
ut, där olika dimensioner av fenomenet synliggörs och där olika handlingar relateras 
till varandra.  

Valet av respondenter och deltagare till observationerna blev också ett naturligt val, 
då vår erfarenhet av förskolans verksamhet mestadels är begränsad till de två 
förskolor som medverkar i studien och som vi hade kännedom om sedan tidgare. 
Dessutom lade vi vikt vid de personliga relationer vi har till informanterna, då vi 
ansåg att vi fick ett mer giltigt resultat på det sättet. Däremot hade vårt resultat 
kunnat bli mer objektivt om vi hade observerat för oss okända förskolor och 
intervjuat obekanta förskollärare, men det var inte önskvärt då hade blivit en 
kvanititiv studie och vi har arbetat utifrån ett kvalitativt synsätt med ett subjektivt 
resultat. 
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Inför genomförandet av observationerna bearbetades tidigare forskning om lekens 
betydelse för barnets sociala utveckling. De sociala egenskaper som barnen utvecklar 
i leken framträdde därför tydligare för oss, vilket gav oss ett stabilare underlag till 
intervjuerna där vi använde oss utav en variant av stimulated recall. Stimulated recall 
är en metod där vi samtalade med pedagogerna om det vi hade sett under 
observationerna. Dock byggde inte intervjuerna på det material som vi fick från 
observationerna utan vi utformade fyra huvudfrågor till intervjuerna som avsåg att 
bidra till att besvara syftet och frågeställningarna i studien. De fyra huvudfrågorna till 
intervjuerna var öppna frågor med pedagogens arbete med leken som utgångspunkt.  
Intervjufrågorna kunde dock ha varit mer specifika då svaren på frågorna upplevdes 
som mer generella än förväntat. 

En annan aspekt som vi vill belysa i metoden är hur olika de följdfrågor som ställdes i 
intervjuerna såg ut. Vi utförde intervjuerna enskilt ute i verksamheterna, vilket kan 
vara en bidragande faktor till hur resultatet framkom. Om vi hade genomfört 
intervjuerna tillsammans kunde vi ha fått ett ännu djupare resultat, då vi som två 
intervjuare hade kunnat kompletterat varandras följdfrågor.  

De skillnader vi kan se i resultatet från observationerna kan vi även se i resultaten 
från intervjuerna. Om observationerna hade genomförts tillsammans hade resultatet 
kunnat bli mer ingående på så sätt, att vi som observatörer hade kunnat jämföra och 
utvärdera resultatet i direkt anslutning till observationerna tillsammans. Då vi är två 
olika personer som genomfört observationerna och intervjuerna har även resultatet 
färgats av våra sätt att tolka det som framgick. Samtidigt kan det även vara våra olika 
sätt att tolka resultatet som gav de giltiga data vi behövde för att uppfylla syftet med 
studien.  

Det etiska dilemmat vi stötte på vid insamlandet av dataunderlaget var att vi befann 
oss i förskolans vardagliga verksamhet och tog del av och var en del av omgivningen. 
Detta faktum kan ha gjort att vi blev färgade av den kännedom vi hade om 
verksamheten innan vi utförde observatonerna och intervjuerna. Dataunderlaget 
kunde ha blivit mer objektivt om vi utfört fältarbetet på obekanta förskolor. 

Med hjälp av den litteratur vi läst och bearbetat har vi fått en ökad förståelse för den 
sociala utvecklingen och det tror vi har varit en stor hjälp i vad vi faktiskt sett under 
våra observationer. Under intervjuerna har vi sedan kunnat redogöra för våra 
nyvunna kunskaper och motiverat det vi sett och diskuterat de resultat som framgick 
på ett sätt som våra informanter kunde relatera till och ge egen respons på. 

6. Pedagogisk relevans  

Leken genomsyrar förskolans verksamhet och pedagogerna ser själva en tydlig 
koppling mellan barns sociala kompetens och leken. Det framgår tydligt i resultatet 
hur pedagogerna dels ställer sig till hur barnen utvecklas socialt genom leken, men 
även i pedagogernas sätt att arbeta med leken, hur pass viktig den faktiskt är för 
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barnets sociala utveckling. Leken utgör grunden för barnets sociala kompetens och på 
så sätt har denna studie en tydlig pedagogisk relevans. 

6.1. Slutsatser 

Undersökningen visar att det finns skillnader i pedagogernas sätt att arbeta med 
leken, men att båda pedagogerna är medvetna om lekens betydelse för barns sociala 
utveckling. I leken sker barnets totala utveckling och där den sociala utvecklingen är 
mest synlig. Pedagogerna menar att det finns en stark koppling mellan barnets 
sociala kompetens och leken då de båda utgör grunden för varandra. I leken lär sig 
barnet sociala egenskaper såsom turtagning, ömsesidighet och konfliktlösning. Dessa 
egenskaper är av avgörande betydelse för hur barnet fungerar i sociala samspel. När 
ett barn knuffas eller bits är det ett tecken på att barnet inte fått leka tillräckligt 
mycket med andra barn för att kunna hantera en situation där det exempelvis 
uppstår en konflikt. Här är det pedagogen som måste avgöra hur barnet bör bemötas. 
Bland de äldre barnen är det vanligt att barnen påbörjar lekar själva och sedan 
behöver en pedagog som för leken vidare medan de yngre barnen kan behöva en 
pedagog som påbörjar leken åt dem. Skillnaderna i pedagogernas sätt att arbeta med 
leken beror därför, till stor del, på att de arbetar med barn i olika åldrar. Men trots 
denna avgörande skillnad har pedagogerna ett gemensamt synsätt som genomsyrar 
hela deras sätt att arbeta med leken där de samspelar med barnen. De utgår båda från 
barnets perspektiv och försöker se till vad som faktiskt är det bästa för barnet.  

6.2 Nya forskningsfrågor 

En tanke som växt fram under arbetets gång är hur barns sociala utveckling skulle 
kunna se ut om avdelningarna i förskolan skulle samarbeta mer och ta del av 
varandras sätt att arbeta med leken. Det skulle vara intressant att se hur 
övergångarna sinsemellan avdelningarna skulle påverkas av ett mer ingående 
samarbete avdelningarna emellan. I dagsläget säger vår erfarenhet oss att det finns 
en problematik i de överföringar barnet går igenom redan i förskolan. Ett nytt 
undersökningsområde skulle därför kunna utgå ifrån ett utökat samarbete 
avdelningarna emellan i förskolan. Det skulle kunna innebära en större trygghet för 
barnet i överföringen, vilket i sig kan främja den sociala utvecklingen. För att då 
komplettera denna studies struktur kan föräldrar med erfarenheter av sina barns 
överföringar, avdelningar emellan, i förskolan utgöra en viktig del av 
datainsamlingen. Föräldrarna kan bidra med sina erfarenheter och upplevelser av 
denna typ av undersökningsområde och vara bidragande faktor i de eventuella för- 
eller nackdelar som kan framgå av en sådan undersökning.  
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Mälardalens Högskola            Bilaga 1 

Akademin för Utbildning, Kultur och Kommunikation 

Ett examensarbete i pedagogik om lekens betydelse för den sociala utvecklingen 

Förfrågan om medverkan i intervju 

Hej 

Vi är två lärarstudenter som för närvarande skriver vårt examensarbete i ämnet 
pedagogik. Vi utbildar oss till grundskollärare med inriktning lek, lärande och 
utveckling i förskolan, förskoleklass och grundskolan upp till år sex. Vi har båda 
ambitionen att arbeta i förskolan och är därför intresserade av att studera leken i 
förskolan.  

Vi vill intervjua dig som förskollärare för att ta del av dina erfarenheter och 
iakttagelser om hur barnets sociala utveckling sker i leken. Hur ser du på lekens 
betydelse i den sociala utvecklingen?  

Intervjun förväntas pågå i 60 minuter där du som respondent får möjlighet till att 
utveckla dina svar på ett antal öppna frågor. Intervjun kommer att spelas in på band 
för att sedan transkriberas och analyseras. Våra frågor kommer att handla om hur 
förskolebarnets sociala utveckling tillgodoses i leken, vilket även är vårt syfte med 
examensarbetet. Vi kommer även att observera barnens varierande leksituationer där 
vår tanke är att delge våra observationer med dig och sedan ta del av dina 
erfarenheter av det som observerats och att vi sedan reflekterar dessa observationer. 

Vi hoppas att du väljer att delta i vår undersökning, dina erfarenheter och kunskaper 
är viktiga för oss. I vår undersökning följer vi de forskningsetiska principer som 
Vetenskapsrådet utformat. Det innebär att du som deltar skall vara informerad om 
vad syftet med undersökningen är och att du när som helst kan avbryta ditt 
deltagande i studien om du så skulle önska. De uppgifter du lämnar kommer hanteras 
konfidentiellt och vi kommer se till att ingen av våra deltagare kan identifieras. 
Intervjuerna kommer enbart att användas i denna undersökning och inte för något 
annat ändamål. 

Tack för att du tog dig tid att läsa detta. Önskar du ytterligare upplysningar om detta 
examensarbete får du gärna kontakta någon av oss eller vår handledare via e-post.  

Med vänliga hälsningar 

Catarina Romo   Ellen Chapman 

E-post: cro07001@student.mdh.se  E-post: ecn06003@student.mdh.se 

Handledare                                                                     Kerstin Åman  
                                                                     E-post: kerstin.aman@mdh.se 
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Informationsbrev till vårdnadshavare med barn på XXX- förskola       Bilaga 2
     

Hej 

Vi är två lärarstudenter från Mälardalens Högskola som för närvarande skriver vårt 
examensarbete i ämnet pedagogik. Vi utbildar oss till grundskollärare med inriktning 
lek, lärande och utveckling i förskolan, förskoleklass och grundskolan upp till år sex. 
Vi har båda ambitionen att arbeta i förskolan och anser därför att leken är ett 
passande område att undersöka då den har en central roll i förskolan. Även 
läroplanen, som är ett av förskolans styrdokument, påpekar hur viktig leken är för 
barnets utveckling. Barnet utvecklas inom flera områden vid arbete med leken som 
pedagogiskt verktyg och bland de utvecklingsområdena utgör den sociala 
utvecklingen en stor del.  

Vårt syfte med examensarbetet är att studera hur förskolebarnets sociala utveckling 
tillgodoses i leken. Vår avsikt är att studera leken övergripande, fokus ska ligga på 
förskollärarens erfarenheter av att arbeta med leken som pedagogiskt verktyg och hur 
leken kan bidra till social utveckling för barnet. Inga enskilda individer kommer att 
kunna identifieras eller kopplas till resultatet av detta examensarbete.  

Vi vänder oss till er vårdnadshavare som har barn på avdelning XXX av den 
anledningen att vi tänkt utföra observationer där och då det är individer under 15 år 
som deltar i undersökningen behöver vi vårdnadshavarens medgivande. Vi planerar 
att utföra observationer där vi deltar i barnens varierande leksituationer tillsammans 
med pedagogerna. Genom att ingå i barnens naturliga vardag i förskolan och delta i 
deras lek, oavsett om det är fri lek eller planerade lek- och lärsituationer, tror vi att vi 
får ett mer innehållsrikt material som vi kan få stor nytta av i vår undersökning.  

I den mån vi i vårt examensarbete kommer ge exempel från barnens lek så kommer 
barnen ej att kunna identifieras utan kommer enbart beskrivas som lek mellan två 
pojkar eller liknande.  

Observationerna är planerade att ske under veckorna 11-13 på avdelning XXX på 
XXX- förskola. Om ni inte vill att ert barns lek ska observeras av oss, kommer vi 
självklart att respektera detta och då kan ni höra av er till oss. 

Tack för att ni tog er tid att läsa detta. Hör gärna av er till oss på angiven e-post här 
nedan om ni har några funderingar. 

Vänliga hälsningar 

Catarina Romo                          Ellen Chapman 

E-post: cro07001@student.mdh.se  E-post: ecn06003@student.mdh.se 

      



48 

 

 

 Bilaga 3 

 

Intervjufrågor 

Hur påverkas du av samhällets syn på lek i ditt arbete? 

På vilket sätt anser du att barnet tar till sig kunskap genom lek? 

Vilka kunskaper anser du att barnet får genom leken? 

Vad innebär lek som pedagogisk redskap för dig? 

 

 

 


