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Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka förskolepedagogers tankar om 
och erfarenheter av barn som leker ensamma i barngruppen, vilka orsaker de anser 
ligga bakom barns ensamlek samt vilka metoder förskolepedagogerna beskriver att 
de använder för att få in ensamlekande barn i det sociala samspelet i barngruppen. 
Studiens problemställning innefattar hur man som förskolepedagog kan tänka när 
det kommer till barn som leker ensamma då samspelets betydelse för barns sociala 
utveckling ofta ses som mycket viktigt. Teoretisk utgångspunkt är den sociokulturella 
teorin som belyser både samspelets och ensamtidens betydelse för social utveckling 
och lärande. I studien har åtta förskolepedagoger intervjuats och studiens resultat 
visar att förskolepedagogerna resonerar på ett liknande sätt kring barns ensamlek, 
varför barn leker ensamma samt vilka metoder de använder för att stödja 
ensamlekande barn. En viktig slutsats är att förskolepedagogerna menar att 
ensamleken inte bör pågå under en längre tid eftersom de anser att detta inte är bra 
för barns sociala utveckling och lärande. Mot bakgrund av förskolepedagogernas 
utsagor har vi även fått en förståelse för att ensamleken kan beskrivas som positiv för 
barns utveckling på olika sätt beroende på om ensamleken upplevs som konstruktiv 
eller ej.   

______________________________________________ 
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1 Inledning 
Samspelet mellan barn ses oftast som en viktig del i barns sociala utveckling och 
lärande (Strandberg, 2009). Samtidigt är vår erfarenhet att det finns barn på 
förskolan som av olika anledningar och i olika utsträckning leker ensamma. En fråga 
som väckts i detta sammanhang är därför hur förskolepedagoger förhåller sig till 
barns ensamlek och hur de arbetar med att få in barn som leker ensamma i det 
sociala samspelet i barngruppen. Vygotskij har haft och har fortfarande stort 
inflytande inom pedagogik och utvecklingspsykologi (Strandberg, 2009). Enligt 
Strandberg (2009) menade Vygotskij att människors sociala samspel inte bara är en 
metod som kan stödja lärande och utveckling, han menade att samspel är lärande 
och utveckling. På liknande sätt poängterar Sheridan, Pramling Samuelsson och 
Johansson (2010) att förskolor med hög kvalitet utmärks av att de främjar barns 
sociala samspel, och forskning om hur barn lär av varandra visar att samspelet har 
stor betydelse för barns möjligheter att lära (Williams, 2006).  

Samtidigt som lek och samspel utgör framträdande inslag i barns vardag på förskolan 
varierar leken från barn till barn och mellan olika perioder i barnets liv (Luckey & 
Fabes, 2005). Inom forskning om barns ensamlek framhålls också både positiva och 
negativa aspekter när det kommer till hur vuxna och pedagoger bör hålla sig till barn 
som leker ensamma (Luckey & Fabes, 2005; Folkman, 1998). Å ena sidan lyfts det 
fram att ensamlek periodvis kan vara positiv för barn på olika sätt, inte minst i 
relation till deras lärande och sociala utveckling. Att individen lär och utvecklas även 
när hon är ensam lyfts också fram av Vygotskij genom det han kallar för 
internaliseringens roll i lärandeprocessen (Säljö 2010). Tänkande, som enligt 
Vygotskij har ett socialt ursprung, ska i denna process försås som kommunikation 
eller ”inre tal” som förs inom individen med hälp av medierade språkliga redskap 
som individen stött på och tagit till sig genom sitt deltagande i sociala sammanhang 
(ibid). Å andra sidan lyfter forskning fram att ensamlek kan vara negativ för barns 
sociala utveckling, till exempel genom att leda till att de får anpassningssvårigheter i 
framtiden (Luckey & Fabes, 2005). Vidare kan ensamleken vara negativ om den 
pågår över en längre tid vilket i sin tur kan minska antalet möjligheter för barn att 
samspela med andra vilket vidare kan bidra till att barn får negativa känslor som att 
inte duga eller räcka till (Fabes, Hanish & Eisenberg, 2002). 

Att arbeta i förskolan är en komplex uppgift då det är mycket som personalen måste 
ha i åtanke. Barnen ska bli sedda för de individer de är samtidigt som personalen har 
till uppgift att främja det sociala samspelet i barngruppen 
(Utbildningsdepartementet, Läroplanen för förskolan, Lpfö98 reviderad 2010). 
Enligt läroplanen för förskolan ska omsorg om det enskilda barnets trygghet, 
välbefinnande samt utveckling och lärande forma förskolepedagogernas arbetssätt 
(ibid). En viktig utmaning för förskolepedagoger är därför att kunna urskilja när 
ensamlek i barngruppen är positiv och gynnar barnets utveckling och lärande och när 
den inte är det, och därför kräver någon form av pedagogisk insats (Luckey & Fabes, 
2005). 
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1.2 Syfte  
Syftet med denna studie är att undersöka förskolepedagogers tankar och erfarenheter 
kring barn som leker ensamma samt hur de arbeter med att få in ensamlekande barn 
i det sociala samspelet i barngruppen.   

1.3 Forskningsfrågor 
– Hur beskriver förskolepedagoger sina tankar och erfarenheter kring barn som leker 
ensamma i barngruppen? 

– Vilka orsaker beskriver förskolepedagoger ligga bakom barns ensamlek? 

– Vilka metoder beskriver förskolepedagoger att de använder för att få in 
ensamlekande barn i det sociala samspelet i barngruppen?  

1.4 Begreppsdefinitioner 
Med ensamlek avser vi i detta arbete barn som leker ensamma (Luckey & Fabes, 
2005). 

Med samspel menar vi social samvaro mellan människor. I denna studie fokuserar vi 
främst på samspel mellan barn men även mellan barn och vuxna (Strandberg, 2009). 

Med förskolepedagoger menar vi personal som arbetar inom förskolan. 
Informanterna bestod i denna studie av både barnskötare och förskollärare och vi har 
valt att benämna dessa som förskolepedagoger.  

1.5 Disposition 
I det föregående har studiens problemställning samt syfte och forskningsfrågor tagits 
upp. I det kommande följer först ett avsnitt om litteratur och teoretisk bakgrund där 
vi belyser relevant litteratur och forskning inom vårt valda ämne samt även vilken 
teoretisk utgångspunkt studien grundas på. Litteraturdelen har delats upp i två delar, 
den första delen handlar om socialt samspel och den andra om barns ensamlek. Efter 
detta följer metod-delen där vi beskriver hur vi har gått tillväga för att genomföra 
denna studie samt studiens tillförlitlighet. Därefter följer resultat-delen där vi har 
sammanställt intervjusvaren i löpande text och lyft fram likheter och/eller skillnader 
i svaren. Därefter följer analys och diskussion där vi har granskat resultatet, kopplat 
det till studiens bakgrund och teoretiska utgångspunkt samt diskuterat det i relation 
till studiens syfte och forskningsfrågor. Avslutningsvis presenterar vi slutsatser, 
metoddiskussion, studiens pedagogiska relevans samt förslag till vidare studier. 
Därefeter förljer ett slutord. 

2 Litteratur och teoretisk bakgrund 
Den litteratur och forskning som presenteras nedan har valts ut efter sökning i 
relevanta biblioteksdatabaser (LIBRIS och ERIC; sökord i olika kombinationer: 
förskola, förskollärare, social utveckling, samspel, barn, ensamlek, preschool, 
preschool teachers, solitary play, children, social development, nonsocial play, 
kindergarten, interaction). Eftersom vi hade svårt att hitta litteratur som specifikt 
berörde förskolepedagogers tankar om och erfarenheter av barns ensamlek i 
barngruppen, har vi valt att även inkludera litteratur och forskning som handlar om 
samspel och ensamlek bland barn. Litteraturöversikten inleds med rubriken ”Vad 
säger läroplanen för förskolan?” för att sedan gå över till studiens teoreitksa 
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utgångpunkt samt därefter de övergripande rubrikerna ”Socialt samspel” och ”Barns 
ensamlek”.  

2.1 Vad säger läroplanen för förskolan? 
Läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2010) är ett politiskt 
styrdokument som förskolepedagogerna i verksamheten måste följa. Uppdraget ska 
följas för att på så sätt ge barnen de allra bästa förutsättningarna till utveckling och 
lärande (ibid). Nedan har vi sammanfattat delar från läroplanen som har relevans för 
vår studie i och med att de lyfter fram lekens och den sociala samvarons betydelse för 
barns sociala utveckling och lärande. 

I läroplanen för förskolan betonas det att verksamheten ska anpassas till alla barn 
som vistas i förskolan och att hänsyn ska tas till barns behov och olika 
förutsättningar. Barn som antingen varaktigt eller tillfälligt behöver mer stimulans 
och stöd ska få detta vilket förskolepedagogerna har en skyldighet till att ge (ibid). 
Förskolan ska även bidra till att barnen utvecklar en positiv uppfattning om sig själva 
som lärande individer. I vissa fall kan barn behöva stöttning i detta vilket 
förskolepedagogerna då ska ge, barnen ska även få hjälp till att känna tilltro till sin 
egen förmåga att tänka och agera på egen hand. Läroplanen betonar också vikten av 
att förskolepedagogerna visar respekt för det enskilda barnet och strävar efter att 
varje barn utvecklar sin identitet och känner sig trygga i den (ibid).  

Samtidigt betonar läroplanen att samspelet mellan både vuxna och barn är viktigt då 
de lär av varandra. Därför ska barnen få stöttning av förskolepedagogerna så att de 
utvecklar sin förmåga att fungera både enskilt och i grupp (ibid). En aktiv och viktig 
del i barnens utveckling och lärande utgörs därför av barngruppen och 
förskolepedagogerna har även ansvar att stimulera barnens samspel (ibid). 
Förskolepedagogerna ska även bidra till att det skapas en demokratisk miljö där 
samhörighet kan utvecklas, vidare ska alla barn få uppleva känslan att de är en 
tillgång i gruppen (ibid). Läroplanen betonar även att förskolepedagogerna ska verka 
för att det enskilda barnet utvecklar sin vilja och förmåga att ta ett större ansvar för 
både sig själva och för gemenskapen i barngruppen samt att tillämpa inflytande i 
förskolan. Det är bland annat i förskolan som barnen får förståelse över vad 
demokrati är och deras sociala utveckling förutsätter att de efter sin förmåga kan, och 
får ta eget ansvar för förskolans miljö och för sina egna handlingar (ibid). Samtidigt 
är det viktigt att förskolepedagogerna erbjuder barnen ett mångsidigt lärande för en 
god utveckling. Det är genom leken som barn både eftersträvar och inhämtar 
kunskap, genom bland annat socialt samspel (ibid).  

2.2 Ett sociokulturellt perspektiv 
Vygotskij har och har haft, som tidigare nämnts, stort inflytande inom pedagogik och 
utvecklingspsykologi (Strandberg, 2009). Vygotskijs teori ligger till grund för det 
sociokulturella perspektivet och vidare tar Williams (2006) upp att detta perspektiv 
utgår från att människors kunskap skapas och även bevaras genom samspel som sker 
i specifika kulturella sammanhang. Även Säljö (2010) lyfter fram den sociokulturella 
teorin och beskriver att det inom denna teori är centralt att kunskap växer genom 
samspel mellan elever och mellan elever och pedagoger. Lärandet ses inom denna 
teori som en del av mänsklig gemenskap och det är skolans och förskolans uppgift att 
göra människor delaktiga i samhällets gemensamma kunskaper.  

En viktig del i det sociokulturella perspektivet är även att den som är mer kunnig ska 
ge stöd och handleda den som är mindre kunnig (Williams, 2006). Den lärande ses 
här som beroende av detta stöd, men tar efter ett tag mer ansvar vilket bidrar till att 
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individen tillägnar sig kunskap på egen hand och lär sig hantera olika situationer 
(ibid). Säljö (2010) menar att den lärande i det sociokulturella perspektivet själv 
måste ställas inför utmaningar samt förstå dem för att kunna ta sig vidare i sin 
utveckling. Det är även i detta perspektiv viktigt att skapa en lärande miljö som 
bidrar till att barnen blir stimulerade och delaktiga. Miljön ska även organiseras som 
ett gemensamt lärande mellan barn och vuxna (ibid).  

En viktig aspekt av Vygotskijs teori om utveckling och lärande är vidare att individen 
lär och utvecklas även när hon är ensam. Det här kallas enligt Vygotskij för 
internaliseringens roll i lärandeprocessen (Säljö, 2010). Tänkande, som enligt 
Vygotskij har ett socialt ursprung, förstås i denna process som kommunikation eller 
”inre tal” som förs inom individen med hjälp av medierade språkliga redskap som 
individen stött på och tagit till sig (internaliserat) genom att delta i olika sociala 
sammanhang (ibid). Våra tankar och idéer har på samma vis som våra sätt att 
hantera olika situationer ett genuint socialt och interaktivt ursprung och Vygotskij 
betonade att tänkande hos en individ ses som en typ av samtal som sker med hjälp av 
språkliga redskap men inom personen ifråga. Vi tolkar den sociokulturella teorin i 
relation till den här studiens syfte och forskningsfrågor på så sätt att både samspel 
och egen tid för reflektion och tänkande ses som viktiga aspekter i den sociala 
utvecklingen enligt Vygotskij, vilket vi har haft i tankarna när vi skrivit den här 
studien. 

2.3 Socialt samspel 

2.3.1 Samspelets betydelse för barns sociala utveckling och lärande  
Rye (1994) menar att ett aktivt deltagande i social interaktion påbörjas redan vid 
barnets födelse, då barnet är i behov av ett socialt samspel och utforskandet av 
världen är starkt. På liknande sätt beskriver Strandberg (2009) att redan när barn är 
små är de i behov av socialt samspel, och redan vid födseln tar de kontakt med hjälp 
av olika gester och imitationer för att kunna kommunicera med sina föräldrar. Socialt 
samspel vid spädbarnsålder är viktigt och meningsfullt då det sociala samspelet 
skapar grunden till en långsiktig och bestående känslomässig utveckling i barnets liv 
(Rye, 1994). Vidare menar Rye (1994) att det sociala samspelet och sociala relationer 
är viktigt på grund av att de bidrar till kulturella värden och olika 
anpassningsförmågor som är viktiga i en människas liv. Författaren yttrar vidare att 
barn får lärdom om sin sociala omvärld och sitt förhållande till den genom sina 
förhållanden till andra individer, vilket också Ytterhus (2003) poängterar.  

2.3.2 Vikten av socialt samspel i förskolan 
Förskolan är barnens fristad och det är i förskolan som barnen har och får möjlighet 
att samspela och utveckla sin sociala kompetens med både barn och vuxna. Detta 
menar Jonsdottir (2007) i sin avhandling Barns kamratrelationer i förskolan: 
Samhörighet tillhörighet vänskap utanförskap. Avhandlingen omfattar 353 
förskolebarn i åldrarna 3-7 år och 50 förskolepedagoger. Studien bygger på 
kvantitativ data och har gjorts med en sociometrisk metod vilket enligt Jonsdottir 
(2007) är en teknik för att kartlägga och mäta sociala relationer. I avhandlingen har 
författaren gjort en kartläggning över barns sociala relationer i förskolan och lyfter 
fram att många studier uppvisar att socialt samspel, vänskapsrelationer och 
kamratskap är en viktig del i barns liv för deras känslomässiga och kreativa tänkande, 
och att socialt samspel finns i barns vardag varje dag i förskolan. Resultatet av 
studien visar bland annat att majoriteten av de barn som deltog i studien är en del av 
en social gemenskap och vet vad samhörighet och tillhörighet innebär. Däremot var 
det cirka 50 av de deltagande barnen som inte kände samhörighet eller tillhörighet 
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vilket i sin tur innebär att flera förskolor/avdelningar inte har skapat en miljö där alla 
barn får känna sig som en tillgång i gruppen vilket är en del av förskolans uppdrag 
(Jonsdottir, 2007; Utbildningsdepartementet, 2010).  

Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2010) betonar att studier visar på att 
en förskola med hög kvalitet främjar barns lärande och sociala utveckling och att 
samspel är viktigt och ska finnas i barns vardag. Detta leder enligt författarna till att 
barn i stor utsträckning utvecklar en mycket god social kompetens och lär sig 
behärska samspelets regler på ett bra sätt. Det sociala samspelet gynnar och utvecklar 
även barns kommunikativa och känslomässiga behov (ibid). 

Pedagoger som skapar flera situationer där vuxna och barn, barn och barn får 
samspela med varandra stärker och skapar en god bas för barns sociala utveckling 
och lärande. Uppmuntrandet till samspel från pedagoger bidrar till social utveckling 
och lärande menar Strandberg (2009). Williams (2009) betonar att barn är en 
tillgång till varandra eftersom att de lär och drar nytta av varandra vilket inte kan 
ersättas med lekmaterial och vuxenkontakter. Ekholm och Hedin (1993) poängterar 
däremot att det inte är lätt att uppfostra barn och att få barn att utveckla ett gott 
socialt samspel och social kompetens. Det är enligt författarna ett komplicerat 
förlopp som kan ske på många olika sätt. Vidare beskriver Ekholm och Hedin (1993) 
att barn gör som vuxna gör och att vuxnas sociala beteende speglar sig till barnen 
vilket barnen tar till sig. Författarna anser vidare att vuxna ofta förväntar sig att barn 
ska uppföra sig socialt vilket inte är självklart. Som vuxen är det viktigt att komma 
med bra exempel till barnen och lära dem socialt samspel genom att vara en god 
förebild och visa hur man ska bete sig och samspela med andra på ett bra sätt (ibid). 

 

2.3.3 Miljön och socialt samspel 
Sandberg och Vuorinen (2008) beskriver att miljön är viktig för barns utveckling och 
lärande. Författarna menar att den fysiska miljön är mycket viktig för barns 
kulturella, sociala och känslomässiga utveckling. Under barns tidiga år utvecklar de 
olika sociala färdigheter och upptäcker samtidigt världen. Barns erfarenhetsvärld 
utvecklas jämt och ständigt beroende på den miljö de befinner sig i eller dagligen 
vistas i, därför ska förskolepedagoger reflektera kring den miljö de skapar i förskolan 
- huruvida den inbjuder till samspel mellan alla barn menar Sandberg och Vuorinen 
(2008). Författarna beskriver vidare att barnen utvecklar olika beteenden, förmågor 
och färdigheter i varje miljö som de befinner sig i. Det viktigaste är samspelet som 
barnen skapar eller möter i olika miljöer som stödjer deras sociala utveckling och 
identitetsskapande. Barn likaväl som vuxna formas av olika sociala relationer och 
utav den miljö de befinner sig i menar Sandberg och Vuorinen (2008). På liknande 
sätt beskriver Rye (2009) att människors genetiska kvalifikationer utgör en stor del i 
möjligheten för social utveckling och kompetens i samspel, men detta är även 
beroende av hur miljön runt omkring ser ut och om den bidrar till samspel som i sin 
tur utvecklar den sociala kompetensen. Rye (2009) betonar vidare att den sociala 
miljön barn vistas i är mycket viktig och betydelsefull under barns tidiga år och tidiga 
utveckling. 
 

2.4 Barns ensamlek 

2.4.1 Ensamlek 
Luckey och Fabes (2005) har granskat aktuell litteratur om små barns ensamlek och 
tar där upp olika typer av ensamlek samt skäl till att barn leker ensamma. Luckey och 
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Fabes (2005) menar att barn som leker ensamma kan ses som självständiga och 
mogna och att ensamleken är positiv för utvecklingen om den sker på ett kreativt sätt 
(ibid). Luckey och Fabes (2005) beskriver att en del barn regelbundet vill leka 
ensamma medan andra barn föredrar att leka i grupp där sociala nätverk skapas 
(ibid). I motsats till att välja att leka ensam, leker några barn ensamma eftersom de 
är blyga, har ångest och inte vågar leka med andra (Folkman, 1998). Det finns även 
barn som leker vid sidan av de andra barnen utan att engagera sig i det sociala 
samspelet menar Luckey och Fabes (2005). Luckey och Fabes (2005) belyser vidare 
att oron ofta visar sig när barn som leker ensamma gör detta under en längre tid. 
Denna oro baserar sig på antagandet att ensamlek är kännetecknande för sociala 
svårigheter och att ensamlek ofta ses som den minst mogna nivån av lek (ibid). På 
grund av detta antagande har Luckey och Fabes (2005) fokuserat på detta område 
och menar att ensamlek inte behöver vara negativ. Vidare tar Luckey och Fabes 
(2005) upp att en del barn leker ensamma eftersom att vissa uppgifter är lättare att 
uppnå ensam, andra väljer ensamlek för självreflektion och självreglering, och 
ytterligare så gör andra barn detta eftersom att de inte kan komma in i samspel med 
de andra barnen (ibid). I likhet med detta fyfter Knutsdotter Olofsson (1991) fram att 
barn väljer ensamlek av olika anledningar. Författaren menar att barn i ensamleken 
kan bearbeta sina känslor om något har hänt, det kan också vara så att de väljer 
ensamlek eftersom det är svårt att komma överens med de andra barnen och deras 
viljor och idéer. Även Öhman (2009) framhåller barn som självmant leker ensamma 
och lyfter fram att ensamlekande barn ibland har en väldigt stark integritet, men att 
det oftare är som så att de inte förstår lekkoderna och inte kan ta sig in i samspelet. 
Folkman (1998) menar däremot att barns undandragande först och främst beror på 
brister i deras omvårdnad. 
 
Det finns barn som tycker att sociala interaktioner är stressigt och de kan då återfå 
sin balans genom att de avlägsnar sig från den sociala situationen och spenderar tid 
ensam (Luckey & Fabes, 2005). Folkman (1998) instämmer i detta och menar vidare 
att stressen kan bero på olika faktorer som till exempel att barnet inte känner sig 
sedd, blir avvisad eller har det jobbigt hemma. Folkman (1998) betonar också att 
stressen bland annat kan vara biologiskt grundad. Luckey och Fabes (2005) 
poängterar att människor har olika mycket behov av att vara ensamma och väljer 
någon att vara ensam ska detta respekteras. Ensamlek behöver enligt Luckey och 
Fabes (2005) inte nödvändigtvis vara en indikator på bristfälliga sociala färdigheter 
hos barn. Författarna menar vidare att en del barn vill leka mer ensamma än andra 
men har ett normalt språk och goda sociala färdigheter när de samspelar med andra. 
Denna grupp av barn har identifierats som att de hellre vill utforska sin omgivning 
och har mer intresse för föremål än att samtala eller interagera med andra (ibid). 
Utforskning av ens miljö lämpar sig för lärande, och en viss tids isoleringsaktiviteter 
har visat sig vara hälsosamma enligt Luckey och Fabes (2005).  

Folkman (1998) beskriver att det även finns barn som drar sig undan för mycket 
eftersom de är inåtvända. Barn som drar sig undan för mycket har enligt Folkman 
ofta allvarliga problem med sina känslor. Antingen har de suddat ut sin identitet eller 
gett upp sitt behov av social samvaro. Det är enligt Folkman (1998) ofta så att de här 
barnen helt enkelt inte har någon lust till samspel med andra. I likhet med detta tar 
Fabes, Hanish och Eisenberg (2002) i deras forskning upp att isolering över en längre 
tid kan minska antalet möjligheter för barn att samspela med andra barn samt att 
barnet sluter sig ännu mer och inte uttrycker sina känslor. Fabes, m.fl. (2002) 
fokuserade i deras forskning på barn som leker mycket ensamma och menar att det 
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kan bero på att de har en ogynnsam emotionalitet. De kom fram till detta genom att 
observera barn under tre månader. I undersökningen deltog 94 förskolebarn. Luckey 
och Fabes (2005) samt Fabes, m.fl. (2002) lyfter bägge i sina forskningar fram att en 
måttlig och lagom ensamtid verkar vara bättre än att för mycket eller för lite tid 
spenderas ensam, för mycket ensamtid verkar vara relaterad till dålig anpassning 
samt att det kan ha stora konsekvenser för barnets framtid. 

2.3.2 Konstruktiv ensamlek, icke-konstruktiv ensamlek och bredvidlek 
Luckey och Fabes (2005) lyfter fram att ensamleken har avgränsats till två separata 
komponenter vilka är konstruktiv ensamlek och icke-konstruktiv ensamlek. Den 
konstruktiva ensamleken innebär att den är kreativ och skapande vilket kan vara 
aktiviteter som målning, pussel, bygga med klossar och liknande. Helt enkelt att 
barnet leker kreativt och utforskar i leken (ibid). Icke-konstruktiv ensamlek beskrivs 
av Luckey och Fabes (2005) däremot som repetitiva muskelrörelser med eller utan 
objekt, som till exempel att barnet bankar med en kloss mot en vägg. Den 
konstruktiva ensamleken har visat sig ha flera positiva resultat för barn (ibid). Några 
av de positiva resultaten är att barnen utvecklar emotionell utveckling, fysiska 
färdigheter, språkutveckling och social utveckling (ibid). Vidare menar Luckey och 
Fabes (2005) att den konstruktiva ensamleken har funnits vara relaterad till barns 
självständighet och mognad snarare än till omognad eller beroende. Ensamleken ska 
alltså enligt Luckey och Fabes (2005) inte bara ses som något icke önskvärt eller 
ohälsosamt. I själva verket bör konstruktiv ensamlek ses som lärorikt, denna 
lekmetod har varit positiv till åtgärder för social kontakt på grund av att den ofta ger 
barn gladare humör och ökad vakenhet (ibid). Luckey och Fabes (2005) betonar 
vidare att resultaten stöder idén att inte alla barn som väljer att leka ensamma har en 
brist på sociala färdigheter. Ett frånvarande beteende i ensamleken kan dock vara 
oroande då denna typ av ensamlek signalerar en brist på engagemang med både 
fysisk och social miljö samt brist på att observera andra barn (ibid). Det mer 
utåtriktade barnet som leker ensamt ser ändå de andras lekar men väljer att själv inte 
delta. I likhet med detta betonar Folkman och Svedin (2008) att nyfikenhet på andra 
är en förutsättning för social lek.  

Luckey och Fabes (2005) beskriver även bredvidleken vilket de menar är en 
konstruktiv ensamlek då barnet visar nyfikenhet. Bredvidleken innebär att barnet är i 
närheten av andra barn som är inne i en lek. Barnet som befinner sig bredvid ägnar 
sig åt samma lek som de andra barnen men utan någon direkt konversation eller 
samspel (ibid). Luckey och Fabes (2005) menar vidare att det här betraktas som en 
social lek eftersom den innehåller en social komponent. Detta kan ses som en brygga 
mellan ensamlek och social lek då barnet visar intresse för sin omgivning, barnet kan 
vara på god väg in i samspel (ibid). Bredvidleken är mycket vanlig bland små barn 
men kan såklart även ske bland de äldre. När det gäller de äldre barnen är det de 
blyga barnen som oftast ägnar sig åt bredvidlek, istället för att isolera sig (Luckey & 
Fabes, 2005). 

2.4.3 Accepterad eller avvisad? 
När ett barn känner att det är accepterad av de andra barnen är det just känslan av 
gemenskap som är viktig eftersom barnet då får ökat självförtroende (Jonsdottir, 
2007). Det ökade självförtroendet leder i sin tur till att barnet vågar söka stöd av de 
andra barnen och även ställa upp som stöd för andra barn som behöver det (ibid). De 
avvisade barnen mår däremot både psykiskt och fysiskt sämre än de accepterade 
barnen, de avvisade barnen är känslomässigt instabila och är oftare sjuka (ibid). I 
likhet med detta tar även Folkman (1998) upp barns självkänsla och menar att de 
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inåtvända barnen har problem med sin självbild vilket även Jansson, Jansson och 
Wågman (1997) instämmer i. Inåtvända barn vill helt enkelt inte synas och vågar inte 
leva ut i leken (ibid). De accepterade barnen visar däremot känslor som är tilltalande 
för gruppnormer, det är helt enkelt trevligare att vara runt någon som är glad än 
någon som är arg eller ledsen (Fabes, m.fl, 2002).  

Detta kan relateras till Öhman (2009) som betonar vikten av att barn får lära sig vara 
sig själva vilket författaren menar handlar om att barnet får lära sig att förstå och 
tycka om sig själv för att på så vis få ökat självförtroende vilket ofta leder till samspel. 
Detta kopplas till Luckey och Fabes (2005) som beskriver att barn som leker 
ensamma för mycket kan komma att lida av negativ självkänsla. Den låga 
självkänslan är enligt Webster-Stratton (2004) en bidragande faktor till att barn inte 
vågar närma sig de andra barnen, utan istället isolerar sig. Denna isolering bidrar 
enligt författaren till att barnet får det ännu svårare att etablera sociala kontakter. 
Luckey och Fabes (2005) menar att de barn som avvisas på grund av motbjudande 
beteende som till exempel aggressivitet kan drabbas av långvarig missanpassning 
inklusive brottslighet och akademiska svårigheter. De här barnen visar ett stressigt 
beteende där de roterar från aktivitet till aktivitet mycket ofta och verkar inte kunna 
hitta ett lugn (ibid). 

2.4.4 Emotionell instabilitet 
Fabes, m.fl. (2002) menar att barn som leker mycket ensamma kan ha ogynnsam 
emotionalitet. Kimber (2009) menar att alla människor med emotionell och social 
kompetens klarar sig riktigt bra i livet jämfört med de som har en mindre bra 
emotionell kompetens. Människor med en god emotionell kompetens har lättare att 
samspela och vara sociala med andra individer. Fabes, m.fl. (2002) menar att barn 
som har en emotionell instabilitet över tid kommer att hamna i social isolering, 
antingen som en följd av att de andra barnen inte släpper in barnet i gemenskapen 
eller att barnet själv drar sig tillbaka. Emotionell instabilitet kan ses som att barnet 
har negativa känslor, och barn som har detta kan lätt bli antingen inåtvända eller 
utagerande vilket kan störa samspel. Det är enligt Öhman (2009) viktigt att man är 
medveten om sina tankar så att man också kan styra dem. Öhman (2009) menar 
vidare att själva tankesättet om känslorna avgör hur man sedan agerar. Tänker man 
positivt så leder detta oftast till handlingar som påverkar en positivt, om man å andra 
sidan tänker negativt så leder detta till negativa handlingar. På liknande sätt menar 
Folkman och Svedin (2008) att barns negativa tankar kan vara en faktor till sämre 
delaktighet i barngruppen och i likhet med detta menar Luckey och Fabes (2005) att 
det gäller att vara uppmärksam om barn drar sig undan samspel på grund av deras 
känslor. Folkman och Svedin (2008) lyfter fram att aggressivitet och/eller 
tillbakadragande beteende ofta diskuteras ha ett samband med barns problem med 
sociala kontakter. Fabes, m.fl. (2002) menar att den här typen av beteende kan ha en 
negativ inverkan på andra barn eftersom de kan svara på det beteendet på ett 
liknande sätt (ibid). Både ett utagerande och ett inåtvänt beteende menar Folkman 
(1998) är negativt för barns utveckling. Till skillnad från detta betonar Öhman (2009) 
att det inte går att generalisera och säga att utanförskap eller ensamlek handlar om 
barn som är osjälvständiga, omogna, aggressiva, hämmade eller blyga, utan att det 
gäller att se till individen.  

Fabes, m.fl.(2002) beskriver att barn som helst vill vara ensamma även kan kopplas 
till neuroticism vilket är en sårbarhetsfaktor i den sociala utvecklingen. Neuroticism 
kallas även emotionell instabilitet (ibid). I likhet med detta menar Luckey och Fabes 
(2005) att barn som drar sig undan på grund av deras känslor kan ha någon form av 
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ångestproblematik, eller drabbas av ångest och depression senare. Detta kopplas 
vidare till Vibeke Fleischer (2010) som menar att det kan handla om en diagnos om 
barn drar sig undan som till exempel ADHD, psykisk utvecklingsstörning eller 
autism. Barn med någon sådan typ av diagnos upplever enligt författaren ofta olika 
svårigheter i vardagen, men det som är det svåraste för de barnen är just de sociala 
svårigheterna. Eftersom vänskap med andra barn är en stor del i barns livskvalitet är 
det mycket jobbigt för de barn som inte vet hur de ska bete sig i sociala situationer 
(ibid). 

2.4.5 Vikten av stöd från vuxna för barn som leker ensamma  
Öhman (2009) menar att de vuxna måste se till individen och att noga observera det 
barnet för att på så vis se om barnet bjuder in andra barn till lek och samspel, om 
barnet gör detta, ta reda på hur samt även om barnet tar till sig av inbjudningar till 
lek av de andra barnen. Även Folkman (1998) lyfter fram individens förutsättningar 
och betonar att de inåtvända barnen som drar sig undan till ensamlek i stor 
utsträckning behöver hjälp för att klara sig bättre i framtiden. De behöver en 
individuell pedagogik som är anpassad till deras utvecklingsnivå (ibid). Luckey och 
Fabes (2005) betonar vikten av att man som vuxen inser att barn, precis som vuxna 
behöver stunder av lugn och ensamhet. Denna stund är lika betydande för barn som 
den är för vuxna (ibid). Barn har rätt till tid ensam utan att dömas som socialt eller 
emotionellt missanpassade och utan att tvingas engagera sig i andras sällskap (ibid). 
Säljö (2010) lyfter fram vikten av barns egentid utifrån den sociokulturella teorins 
föreställning av internalisering. Det är dock viktigt att vuxna kan identifiera små barn 
som kan vara i riskzonen för sämre utveckling genom deras ensamlek (Luckey & 
Fabes, 2005). Luckey och Fabes (2005) menar att det är viktigt att vuxna kan urskilja 
om ensamleken är konstruktiv eller icke konstruktiv. Om man som vuxen är 
medveten om skillnaderna mellan dem underlättar det för både pedagoger och 
vårdnadshavare att ge stöd för barnet (ibid). Öhman (2009) betonar att omgivningen 
måste bekräfta och acceptera barnet för den person den är om barnet ska utveckla en 
god självkänsla och känna sig nöjd med sig själv vilket ofta bidrar till samspel. 
Jansson, m.fl. (1997) menar att man fråntar sig ansvaret som pedagog om man låter 
barn som är blyga dra sig undan. Webster-Stratton menar att barnens förmåga att 
styra sina känsloreaktioner är något de behöver utveckla och ibland få stöd i för att 
inte dra sig undan för mycket.  

3 Metod 
3.1 Forskningsansats  
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ forskningsansats eftersom denna metod 
fokuserar på sociala förhållanden och vår studie syftar till att få förståelse för 
människors handlingar och föreställningar (Bryman, 2011). Den kvalitativa ansatsen 
är även tolkande vilket var centralt för studiens forskningsfrågor. Vi använde oss av 
en tvärsnittsdesign vilket är vanligt inom kvalitativ forskning. Denna design syftar till 
att data samlas in från flera fall vid ett enda tillfälle som sedan granskas och jämförs 
inom gruppen av fall för att på så sätt kunna komma fram till skillnader och/eller 
likheter menar Bryman (2011). 

3.2 Datainsamlingsmetod och genomförande 
Datainsamlingsmetoden som användes var semistrukturerade intervjuer (Bryman, 
2011). Bryman (2011) beskriver denna typ av intervjuform och betonar att samma 
frågor ställs till informanterna och att frågorna har öppna svarsmöjligheter. Genom 
att ställa samma frågor till samtliga deltagare var det lättare att urskilja likheter eller 
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skillnader i deras svar. Vi hade i förväg gjort en intervjuguide (se bilaga 2) där vi 
skrivit upp de frågor vi ville ställa vilket relateras till Bryman (2011) som lyfter fram 
att forskaren i semistrukturerade intervjuer använder sig av en intervjuguide. 
Frågorna hade ställts upp i en viss ordningsföljd och togs även upp i denna ordning 
under intervjun. Dock så kom vi automatiskt in på flera av frågorna under intervjuns 
gång vilket inte är så konstigt då intervjun blir ett naturligt samtal, vilket Bryman 
(2011) betonar genom att beskriva semistrukturerade intervjuer som flexibla, öppna 
samt att de liknar vanliga samtal. Vårt val av semistrukturerade intervjuer grundar 
sig på att vi ville undersöka och få en förståelse över människors tankar genom 
samtal. 

Innan vi intervjuade mejlade vi förskolechefen på de förskolor vi ville utföra våra 
intervjuer på för att få ett godkännande på vår undersökning. Efter att vi fick 
godkännande från förskolecheferna hörde vi av oss till våra handledare på 
förskolorna och informerade om vår studie för att på så sätt kunna hitta deltagare till 
studien. Vi skickade missivbrev (se bilaga 1) till både förskolecheferna och till 
förskolepedagogerna som ville delta där vi kort beskrev studiens syfte och förklarade 
vad vi skulle göra samt tog upp lite kort om forskningsetik. Vi tog upp mer om 
forskningsetiken muntligt för deltagarna vid intervjun där vi beskrev våra 
skyldigheter och deras rättigheter. Intervjuerna ägde rum på förskolorna där 
förskolepedagogerna arbetar. Efter deltagarnas samtycke spelade vi in intervjuerna 
för att sedan kunna transkribera dem för att på så vis lättare kunna sammanställa 
vårt resultat. Intervjuerna tog mellan 30-50 minuter att genomföra och gjordes med 
en förskolepedagog åt gången. Vi utförde fyra intervjuer var. 

3.3 Urval 
Urvalet i denna studie bestod av åtta informanter. Fyra med förskollärarutbildning 
och fyra med barnskötarutbildning. Samtliga informanter är kvinnor i åldrarna 25 – 
50. Vi valde att intervjua både barnskötare och förskollärare för att på så vis få bägges 
perspektiv på det vi ville få förståelse över eftersom båda grupperna utgör viktiga 
delar i den pedagogiska miljö som barnen befinner sig i på förskolan. Inom 
kvalitativa studier rekommenderas ett målinriktat urval och ett bekvämlighetsurval 
vilket vi har använt oss av i denna studie (Bryman, 2011). Bryman (2011) beskriver 
den här typen av urval och menar att ett målinriktat urval innebär att forskaren väljer 
ut deltagare på ett väl planerat sätt genom att hitta deltagare som är insatta inom 
området man vill undersöka (Ibid). Vidare beskriver Bryman (2011) 
bekvämlighetsurvalet som att forskaren för tillfället har personer tillgängliga som är 
relevanta för studiens syfte och forskningsfrågor. Kortfattat använde vi oss alltså av 
dessa urvalsmetoder för att vi helt enkelt ville intervjua personer som är insatta i vårt 
valda område och kan hjälpa oss få svar på våra forskningsfrågor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

3.4 Etiska ställningstaganden 
Som forskare är det viktigt att ha de forskningsetiska riktlinjerna i åtanke i sitt 
arbetssätt genom att ta hänsyn till och visa respekt för deltagande personer 
(Vetenskapsrådet, 2011). De riktlinjer som Vetenskapsrådet (2011) lyfter fram är 
detsamma som Bryman (2011) belyser, vilka vi har tagit hänsyn till i denna studie. 
Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. 

- Informationskravet innebär att deltagarna ska bli informerade om vad studien 
handlar om. Vidare innebär detta krav att deltagarna får reda på att deras 
medverkan är frivillig och att de kan avbryta sin medverkan när de vill 
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(Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2011). Deltagarna blev informerade genom 
missivbrevet där studien kortfattat beskrevs samt att deras deltagande är 
frivilligt och att de kan avbryta sin medverkan när de vill. Vidare lyftes detta 
fram muntligt innan intervjuerna påbörjades. 
 

- Samtyckeskravet innebär att deltagarna först och främst samtycker till 
medverkan och att de får ha inflytande över sin medverkan i studien (Bryman, 
2011; Vetenskapsrådet, 2011). Vi fick deltagarnas samtycke till medverkan 
både skriftligt och muntligt genom mejl- och telefonkontakt. Därefter fick vi 
muntligt samtycke till att spela in intervjuerna. 
 

- Konfidentialitetskravet innebär att informationen som frambringas ska 
behandlas respektfullt och att uppgifterna bara kommer att användas i den 
aktuella studien. Deltagarnas medverkan är anonym och de ska inte kunna 
identifieras (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2011). Fiktiva namn har använts 
i syfte att behandla informanternas utsagor konfidentiellt. Efter att 
intervjuerna transkriberats raderades inspelningarna och efter att vi bearbetat 
resultatet raderades även transkriberingarna. 
 

- Nyttjandekravet innebär att informationen som fås fram bara ska användas i 
den aktuella studien (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2011). Detta kan vi 
garantera, vi har även raderat informationen vi fick fram. 

 

3.5 Databearbetning och analysmetod 
Vi inspirerades av en metod som benämns kvalitativ innehållsanalys när vi 
analyserade datan som framkom av intervjuerna (Bryman, 2011). Inom kvalitativ 
forskning är denna metod vanlig vid dataanalys (ibid). En viktig process i kvalitativ 
innehållsanalys är kategorisering, vilket innebär att den insamlade datan tolkas och 
struktureras utifrån innehållsliga aspekter för att sedan kunna kategoriseras. Vi läste 
igenom transkriberingarna flera gånger för att på så sätt få en bild av helheten, vi 
diskuterade även tillsammans för att på så vis få djupare förståelse över innehållet 
och ta del av varandras tankar kring det. Därefter sammanfattades 
transkriberingarna då vi tog bort upprepningar och lade fokus på det viktigaste av 
relevans för studiens syfte och forskningsfrågor. Vi skrev ut och lade 
sammanfattningarna av transkriberingarna bredvid varandra och tog därefter fråga 
för fråga där vi strök över skillnader och likheter med överstrykningspennor i två 
olika färger för att på så sätt hålla reda på skillnaderna och likheterna. Samtidigt som 
vi hittade skillnader och likheter skrev vi ner dem. Kategorierna valdes ut då vi lade 
märke till samband mellan svaren och reflekterade kring om svaren verkade vara 
viktiga för informanten. Därefter sammanställde vi kategorierna till ett färdigt 
resultat. De kategorier vi kom fram till är de underrubriker som finns i resultatdelen. 
Kategorierna har namngetts efter den aktuella intervjufrågan under vilken vi fann 
speciella likheter och/eller skillnader.  

3.6 Studiens tillförlitlighet  
I denna studie har vi strävat efter hög kvalitet och har då haft fyra 
tillförlitlighetskriterier i åtanke: Pålitlighet, trovärdighet, konfirmering och 
överförbarhet (Bryman, 2011) Nedan beskriver vi dem kortfattat och hur vi har haft 
dem i åtanke i vår studie. 
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Pålitlighet innebär enligt Bryman (2011) huruvida man som forskare har varit 
noggrann och tydlig med att redovisa forskningsprocessens alla delar i studien. Vi har 
försökt att redovisa alla momenten i denna studie på ett tydligt sätt och menar då att 
vår studie har en god pålitlighet.  

Trovärdighet handlar enligt Bryman (2011) om hur man som forskare följer 
forskningsreglerna och att de personer som deltar i studien har möjlighet att komma 
med synpunkter. Vi menar att vi har trovärdiga resultat eftersom att vi har bearbetat 
den insamlade datan och resultatet noggrant. Utifrån de data vi fick in genom 
intervjuerna har vi sammanfattat resultatet tydligt utifrån våra tre forskningsfrågor 
med underrubrikerna vi kom fram till genom kategorisering av datan. För att kunna 
följa forskningsreglerna på ett korrekt sätt har vi tagit hjälp av litteratur som 
beskriver olika forskningsmetoder och regler vilket vi menar bidrar till trovärdighet. 
Enligt Bryman (2011) är en viktig punkt inom en studies trovärdighet att deltagande 
personer får läsa igenom arbetet och komma med synpunkter. Det har tyvärr inte 
funnits tid till detta från vår sida vilket vi anser bidrar till att detta är en medelstark 
studie. 

Konfirmering beskriver Bryman (2011) handlar om forskaren har haft kontroll över 
sina egna värderingar under arbetet med studien så att de inte har påverkat resultatet 
på ett skevt sätt. Vi anser att det är svårt att ha kontroll över sina egna värderingar 
eftersom man ofta har en personlig bild och uppfattning kring något. Men vi vill 
understryka att vi har haft ett öppet sinne i den här studien och att vi har försökt att 
inte påverkas av egna värderingar. 

Överförbarhet handlar enligt Bryman (2011) om i vilken utsträckning studiens 
resultat kan överföras även till andra situationer och miljöer än de som har 
undersökts. Eftersom vår studie har sin grund i förskolans praktik menar vi att 
resultatet delvis är överförbart då det kan relateras till förskolans verksamhet i 
stort. Med detta menar vi att andra förskolor kan dra nytta av resultatet som 
framkommit i vår studie, även om våra specifika resultat inte går 
att generalisera till andra förskolor än de som ingått i studien. 

4 Resultat 
Nedan presenteras studiens resultat. För att förtydliga den röda tråden i arbetet har 
vi valt att strukturera resultatet efter studiens tre forskningsfrågor. I 
resultatpresentationen har deltagande förskolepedagoger getts fiktiva namn och här 
ges en kort presentation av informanterna: 

Amanda – förskollärare i cirka 15 år på 1-5 års avdelning. 

Jessica – förskollärare i cirka 20 år på 1-5 års avdelning. 

Mira – förskollärare i cirka 6 månader på 1-3 års avdelning. 

Anna-Lena – förskollärare i cirka 25 år på 1-3 års avdelning. 

Sofia – barnskötare i cirka 10 år på 1-3 års avdelning. 

Emma – barnskötare i cirka 20 år på 1-5 års avdelning. 

Elsa – barnskötare i cirka 5 år på 1-5 års avdelning. 

Olivia – barnskötare i cirka 5 år på 1-5 års avdelning. 
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4.1 Hur beskriver förskolepedagoger sina tankar kring barn som 
leker ensamma i barngruppen? 
Till att börja med så poängterade samtliga förskolepedagoger att barn som leker 
ensamma missar mycket av det sociala samspelet vilket de menade har stor betydelse 
för barns sociala utveckling och lärande. Alla förskolepedagoger menade att barn lär 
sig av varandra på olika sätt och att det är viktigt att barnen samspelar med varandra. 
Jessica och Anna-Lena var de enda av de intervjuade förskolepedagogerna som även 
lyfte fram vikten av att barnet kan samspela med vuxna. 

Samspelets betydelse för barns sociala utveckling och lärande är ju viktigt eftersom de lär sig så 
mycket genom leken tillsammans med andra barn och även med vuxna som hjälper till i leken 
och så där. Man lär sig ju väldigt mycket olika saker i lek och samspel. Så, det är ju viktigt med 
lek tillsammans. Jessica  

Sofia tog upp att barn som leker ensamma missar mycket av det sociala men 
samtidigt kanske de barnen inte behöver det lika mycket eftersom de redan har de 
sociala egenskaperna. Amanda menade att ensamlekande barn kan komma att ha ett 
begränsat socialt liv för resten av livet, både för att barnet kan ha den personligheten 
och för att den inte njuter av samspel.  

Det är jätteviktigt, det är verkligen en träning för hela livet. De barn som leker mycket ensamma 
missar mycket i den sociala utvecklingen. Amanda 

4.1.1 Positivt och negativt med ensamlek 
Fem av förskolepedagogerna lyfte fram att det är positivt att barn överhuvudtaget 
kan leka själva. 
 

Det är positivt att barnen kan leka själva överhuvudtaget, om det till exempel inte finns så 
många kompisar i närheten. Om barnet till exempel är kvar längre in på eftermiddagen och 
vännerna har gått hem, så är det ju bra att barnet kan leka på egen hand. Jessica 

Jag tycker att ensamlek är en bra egenskap hos barn. Jag tycker att det är bra om barnen kan 
stimulera sig själva och inte alltid vara beroende av kompisar, men det är ju inte bra om ett barn 
kanske alltid leker ensam, då behöver man fundera på vad det är, vad det handlar om. Att barn 
inte är så beroende av att alltid ha någon att leka med tror jag är en egenskap som de kan ha 
med sig hela livet faktiskt. Anna-Lena 

Alla förskolepedagogerna ansåg att det är positivt om barnet har valt att leka ensam 
och inte är detta på grund av att den blivit utfryst. Sofia lyfte fram en oroande 
ensamlek, vilket är när barn stänger in sig i rum. Samtliga förskolepedagoger menade 
mer eller mindre att barn inte ska sluta sig för mycket. 

Jag har ingen forskning på det här, men jag tror att det kan vara så att barn som leker mycket 
ensamma kommer att ha ett begränsat socialt liv resten av livet. Kanske för att man har den 
personligheten, att man inte njuter av samspel. Amanda 

Flera förskolepedagoger ansåg att ensamleken är positiv om barn får ut något av det, 
så länge det leder till social utveckling på något sätt. Mira tog upp att barn kan vara 
sociala trots att de leker ensamma.  

Olivia menade att det kan vara negativt om barnet kommer upp i en viss ålder som 4-
5 och aldrig leker med andra barn eftersom barnet då inte tränar det sociala 
samspelet. Amanda betonade att det är negativt om barnet är ensam på grund av 
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rädsla att misslyckas som kan bero på att barnet har dålig självkänsla. I likhet med 
detta tog Sofia upp att hon ofta hör hur flera barn skäller på ett annat barn som har 
gjort något, men att det barnet inte ens försvarar sig, utan är helt tyst vilket kan bero 
på dålig självkänsla enligt denna förskolepedagog. Det här kopplas vidare till Anna-
Lena som betonade förskolepedagogernas ansvar till att ge barnen ökad självkänsla 
och bli starka samt få bra självförtroende. Amanda är den enda förskolepedagogen 
som tog upp att ensamlek kan handla om funktionshinder som till exempel autism 
eller barn som till exempel är rullstolsburna och känner att de kanske inte kan leka 
med de andra då de inte hänger med vilket kan bidra till att de får negativa 
erfarenheter av samspel. 

Jag tänker också att det finns barn som leker ensamma på grund av att det kan ha med ett 
funktionshinder att göra. Som till exempel autistiska barn som har svårt med det sociala 
samspelet och kanske går in i sig själva. Att det kan vara någon diagnos. Det kan också vara så 
att dem fysiskt inte känner att de hinner med om de till exempel sitter i rullstol eller går med 
rullator, att dem helt enkelt inte hänger med de andra barnen och då väljer att leka själva för att 
inte få uppleva känslan av misslyckande igen. Detta är ju egentligen inte ett frivilligt val 
eftersom de gör det här för att skydda sig själva. De kanske har försökt att leka pepparkakskull 
flera gånger men misslyckats, och går då till sandlådan istället och gör kakor för att inte behöva 
uppleva den negativa känslan. Amanda 

4.1.2 Lekmaterial i ensamlek 
Alla utom Jessica tog upp att de ensamlekande barnen leker med en viss typ av 
material. Förskolepedagogerna tog upp lugna, tysta lekar som att bygga med klossar, 
rita, pussla, leka i köksvrån med mera.  

Det är väl sådant där småplock liksom… Som att sitta och pyssla, pärla, dega. Ja, sådana saker. 
Sofia 

Amanda menade att hon lägger märke till barn som oftast leker ensam med bilar än 
barn som ritar. Just för att i bil-lek är det ofta fler barn och att rita ses mer som en 
”ensamaktivitet” menade Amanda. Detta kopplas till Mira som tog upp ”pillriga” 
lekar som kan kännas som naturlig ensamlek. Mira och Amanda lyfte upp 
lekar/aktiviteter som är gemensamma lekar men ändå ensamlek på ett sätt. Till 
exempel att barnen sitter i en grupp men fokuserar på sitt eget. Det här kan ses som 
en social ensamlek enligt förskolepedagogerna.  

Ritandet är ju en form av ensamlek fast det kanske inte ser så ensamt ut, eftersom det ofta 
brukar vara i en gemenskap. Men det kan ha samma orsaker att barn sätter sig och ritar som de 
väljer att leka själv med en bil hela dagarna. Alltså, jag tror… Jag lägger nog mer märke till det 
barnet som hela tiden leker ensam med bilarna än det barn som ofta sitter och ritar. Barn kan 
dra sig undan på olika sätt och dessa sätt syns mer eller mindre. Amanda 

4.1.3 Ensamlekande barn och den vuxnes roll 
Alla förskolepedagoger förutom Olivia menade att de ensamma barnen ofta tyr sig 
mer till vuxna istället för barn. De menade att de gör detta för att få stöd, vill känna 
trygghet, är oroliga och kanske inte vet hur de ska bete sig bland de andra barnen och 
helt enkelt behöver hjälp och stöd för socialt samspel.  

Ja, det gör dem. Det kan ju vara för att de känner sig osäkra, att de inte vet hur de ska göra och 
tyr sig till vuxna för att de behöver hjälp och inte vet hur de ska bete sig med de andra barnen. 
Sofia 

Amanda och Anna-Lena tog upp att vissa barn varken söker sig till vuxna eller till 
andra barn, de vill vara helt ensamma. 
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4.2 Vilka orsaker beskriver förskolepedagoger ligga bakom barns 
ensamlek? 
Samtliga förskolepedagoger tog upp liknande resonemang och orsaker till varför barn 
leker ensamma.  

4.2.1 Olika perioder i barnets liv 
Samtliga tog först och främst upp att ensamlek antingen kan bero på att barnet valt 
det själv eller inte. Alla utom Mira menade även att det kan vara perioder i barns liv 
som gör att de vill vara ensamma, men lyfter fram lite olika exempel inom detta. 
Amanda menade att det kan vara en period då barnet är mitt emellan att leka bredvid 
och med andra barn. I likhet med detta menade Emma att det kan vara en period 
eftersom barnet inte kommer in i gruppen, alltså en period innan den har lärt sig hur 
den ska göra för att ta sig in i leken med de andra. 

Samspelet mellan barnen kan ju göra lite att en del barn väljer att leka ensamma, att de inte har 
kommit in i gruppen och då väljer att leka ensamma. Det är ju en slags kod där som de kanske 
inte har, att kunna ta sig in i leken och samspela med andra barn. Många barn har ju inte den 
koden, eller så är det som så att barnet vill leka ensam helt enkelt. Emma 

Sofia lyfte fram att hon ofta ser barn som nyfiket iakttar de andra fast de är inne i sin 
egen lek. Att barn kan leka ensamma en period för att lära sig hur man tar sig in i 
samspel. 

Jag ser ofta barn som sitter ensamma och till exempel bygger med lego, men som samtidigt ibland 
tittar upp nyfiket på de andras lek. Sofia 

Jessica och Elsa tog upp att det kan vara en period som har att göra med barnets 
upplevelser som den kan behöva bearbeta och då vara ensam.  

Det kanske är mycket hemma eller någonting, och då kanske barnet föredrar att leka ensam mer 
för att kunna bearbeta det som händer hemma, kanske. Olivia 

Sofia beskrev vidare att det kan vara en period då barnet befinner sig i en 
utvecklingsfas, då barnet finner sig själv och utvecklas som person. Även Amanda 
menade att barnet kan vara i en utvecklingsfas/nivå som ingen av dennes kamrater 
befinner sig i just då vilket kan bidra till att barnet då blir ensam. Detta kopplas 
vidare till Mira som menade att barnen kanske känner att de inte har någon att leka 
med och att de inte passar in. De kan föredra att leka ensamma eftersom de inte 
finner någon bra kompis som de kommer överens med och kan samarbeta med. Mira 
och Olivia lyfte fram att barnet kan ha ett annat modersmål vilket kan bidra till att 
barnen inte förstår varandra och att barnet då blir ensamt. 

Elsa menade att ensamleken kan vara något som barn behöver i olika perioder precis 
som vuxna kan behöva detta. Anna-Lena betonade att det kan gå upp och ner i 
perioder, att barnen kanske tröttnar på sin umgängeskrets och då drar sig undan för 
att hitta nya vänner och är då ensam en period. Anna-Lena menade vidare att barnen 
kommer in i olika ställningstaganden i sina liv, precis som vuxna.  

Samtliga förskolepedagoger menade att barnet kanske inte kan ta sig in i samspel och 
att det finns barn som vill vara ensamma. 
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Precis som vuxna finns det barn som vill vara ensamma och trivs jättebra med det. Sen kan det 
vara som så att barnet inte har så mycket kompisar men inte bryr sig om det eftersom att den 
ändå vill vara ensam. Sofia 

4.2.2 Personlighet 

Alla förskolepedagoger tog mer eller mindre upp barnets personlighet inom 
ensamlek, och menade att det är barns personlighet som gör att de tycker om att vara 
ensamma och kanske inte trivs med att samspela. Detta kopplas till det som Olivia 
tog upp om vikten av att barnen utvecklas socialt inför skolstarten samt också till det 
Anna-Lena lyfte fram, att det är förskolepedagogernas ansvar att se till att barnen 
ska/kommer klara sig bra i samhället senare.  

4.2.3 Rädsla att inte få vara med 
Amanda och Jessica betonade negativa känslor som en orsak till att barnet är ensam. 
Med detta menade Amanda att barn som upplevt misslyckande i en lek upplever 
negativa känslor och därför drar sig undan eftersom det inte vill uppleva känslan av 
misslyckande igen. Jessica menade att barnet kan få negativa känslor för att det inte 
får vara med de andra och då drar sig undan mer. Även Elsa tog upp detta och 
menade att barn kan dra sig undan av rädsla för att inte få vara med, de törs helt 
enkelt inte chansa. Barnet kan få ett negativt tankesätt vilket inte är bra för 
utvecklingen och kan leda till sämre självkänsla enligt förskolepedagogerna.  

Jag tror inte att det är helt negativt att barn leker själva men det kan ju påverka utvecklingen lite 
i sådana fall om de inte väljer det själva utan känner att ”Oj, jag får inte vara med” och de 
hamnar i de tankarna som ”Jag får inte vara med, varför får jag inte vara med? Är jag dålig?” 
Om barnen kommer in i det här negativa tankesättet tror jag det är dåligt för utvecklingen. 
Jessica 

Fem av förskolepedagogerna tog upp att det kan handla om att barnet behöver vara 
ensam eftersom det kan ha hänt något som den behöver bearbeta.  

Jag tänker att barnet kan ha behov av att vara ensam och att det är någonting de bearbetar eller 
som… Bara det att det kanske är jätteroligt att vara ensam och att det ger dem mycket just nu, då 
kan de ju utvecklas mycket av att de leker själva. Fast samtidigt så förlorar de ju då samspelet 
med andra, och det lär man sig mycket av också. Elsa 

Tre av förskolepedagogerna kopplade även ensamleken till utagerande barn, och 
menade att de barnen antingen medvetet eller omedvetet kan förstöra i leken och att 
de därför drar sig undan.  

Det finns ju även barn som har svårt med de sociala spelreglerna och istället för att riskera att 
slå till ett annat barn och riskera att få skäll av en fröken så väljer de att leka själva som en 
försvarsmekanism tror jag. De barn som är mycket ensamma påverkas av de utåtagerande 
barnen som bara kraschar in i lek och slåss. Uppmärksamheten läggs på de utåtagerande barnen 
som gör de andra illa stället för de ensamma och tysta barnen, tyvärr. Amanda 

4.2.4 Ålder och hemförhållanden 
Flera av förskolepedagogerna poängterade att åldern kan ha betydelse till att barn 
leker ensamma, det här gällde enligt de här förskolepedagogerna speciellt de mindre 
barnen som leker bredvidlek. Mira menade att små barn oftast leker ensamma 
eftersom de inte har det sociala och språket tillräckligt mycket, men ser ändå till 
individen eftersom alla har olika utvecklingstakt. Hälften av förskolepedagogerna tog 
även upp att ensamma barn kanske behöver tid och avvaktar, och då lär sig genom att 
iaktta de andra barnen för att sedan närma sig leken mer och mer. 
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Ålder har nog betydelse till ensamlek. Är man liten så har man ju inte det där samspelet på 
samma vis och då leker man liksom ofta sin egen lek, fast bredvid för att se vad de andra gör och 
sedan härma och lära sig av dem hur man tar sig in i leken.  Jessica 

Man ser ju barn som är 1-3, dem leker ju bredvidlek och ensamlek eftersom att de ännu inte har 
lärt sig ta kontakten, sen ser man ju när de kommer upp i äldre åldrar hur de är och beter sig i 
leken, det ser man ju inte riktigt när de är så små eftersom de har så mycket annat de lär sig, 
som till exempel talet. Sofia 

Anna-Lena ansåg starkt att det inte beror på ålder utan lade fokus endast till 
individen. Anna-Lena tog även upp hemförhållanden och menade att barnet kanske 
har en väldigt aktiv familj och leker mycket hemma, vilket kan leda till att barnet blir 
trött och ser sin tid på förskolan som en plats för lugn och ro. I likhet med detta tog 
Olivia upp att det kan bli för mycket intryck för barn under dagen vilket kan göra dem 
trötta och att de då behöver vara ensamma. Elsa menade att det kan vara en 
mognadsnivå på så sätt att de äldre barnen är mogna på så vis att de kan säga att de 
vill vara ensamma. Mira tog också upp mognadsnivån som en orsak och menar att till 
exempel ålder och vart barnen ligger i den sociala utvecklingen kan ha betydelse till 
att de leker ensamma. Hälften av förskolepedagogerna tog upp att det kan handla om 
ensambarn som inte har några syskon. Att de helt enkelt är vana vid att leka 
ensamma eller att de också är vana vid att leka med vuxna istället för med andra 
barn. 

Hemförhållanden kan spela in. Det kan ju vara ett ensambarn som inte har några syskon. De har 
inte lärt sig det sociala riktigt än som barn som har syskon. Vi hade ett ensambarn på vår 
avdelning som nästan bara hade lekt med sina föräldrar hemma, så när hon kom till förskolan 
ville hon inte vara med de andra barnen. Hon ville leka med personalen. Jag har även 
uppmärksammat att barnen som kommer från dagmamma till oss ibland är mycket mer 
tillbakadragna än förskolebarnen. Jag tror det beror på att förskolebarnen är mer vana vid 
större grupper. Sofia 

4.2.5 Miljöns betydelse  
Alla utom Elsa menade att miljön har betydelse men beskriver detta på olika sätt.  

Emma menade att miljön kan kännas otrygg för vissa barn eftersom det är så stora 
lokaler och att barnen då brukar hitta små ställen som de tycker känns trygga där de 
kan vara ensamma och leka. Jessica betonade att miljön påverkar vad det blir för 
lekar.  

Ja, miljön påverkar ju vad det blir för lekar. Förut hade vi en liten spis ståendes i ett hörn och då 
blev det ju mer ensamlek eftersom bara en kunde leka där då det var så trångt och det blev 
knuffar istället. Ni har vi ju istället en köksö som är rund och då kan ju barnen gå runt, en kan 
stå på ena sidan och laga mat medan någon annan diskar på andra sidan. Då blir det ju mer 
gemenskap och samspel. Jessica 

Amanda betonade vikten av att bygga en miljö som skapar möten, men om det finns 
en station som är tänkt för mycket samspel menar denna förskolepedagog att barn 
som vill vara ensamma ändå är där när ingen annan är där, de drar sig undan ändå. 
Anna-Lena betonade vikten av att miljön ska vara utformad för samspel. Flera av 
förskolepedagogerna poängterade att de måste reflektera över miljön och om den 
kanske bidrar till att barnen leker ensamma. Det kanske inte finns tillräckligt med 
material som tilltalar barnen och leder till samspel. Detta relateras vidare till Mira 
som lyfte fram materialet i miljön, och menade att om det är mycket leksaker som 
bidrar till ensamlek så blir det ju just mycket ensamlek.  
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Jo men det tror jag absolut, och mycket vad det är för lek och vad det finns för leksaker. Har 
man mycket leksaker där… Om man säger sådana leksaker där… Sådana leksaker där det är 
lättast att vara själv så blir det ju mer att barnen leker ensamma såklart. Mira 

Flera förskolepedagoger ansåg att rummet/miljön ska skapas utifrån barnens 
intressen och behov. Till exempel om ett barn leker mycket ensam kan man se till 
dennes intressen och göra något i ett rum utifrån intressena så att barnet känner att 
det är något som det kan och är bra på vilket kan bidra till att barnet lever ut mer och 
blir mer utåtriktad.  

Ja, jag tror att det kan ha betydelse. Vi pratade om det här på jobbet, ”Men vad ska vi göra med 
det här rummet?”. Men det handlar om att låta rummet vara tomt för att sedan få se vad som 
skapas i det. Till exempel Love (påhittad person) som leker mycket ensam men vi vet vad han är 
intresserad av, han älskar teater. Då gör vi ett teaterrum för att se om det fångar honom och om 
han blir mer utåtriktad. Då kanske han vågar ta för sig då han känner att det är något som han 
kan. Det är så man får använda miljön tycker jag, utifrån barnens behov och intressen. Sofia    

4.3 Vilka metoder beskriver förskolepedagoger att de använder för 
att få in ensamlekande barn i det sociala samspelet i barngruppen? 

 

4.3.1 Respektera barns val eller få in dem i samspel? 
Alla förskolepedagoger tog upp att de låter barn vara ensamma om de vill det, men 
att de finns närvarande för att se om det är något som är fel. Förskolepedagogerna 
tog upp att det är barnets val om de vill vara ensamma och att detta ska respekteras. 
Barn utvecklas i sin egen takt och på sitt vis, alla kan inte vara lika betonade Emma. 

Ibland är det ju faktiskt så att barn vill vara ensamma, de säger ”Nej, men nu vill jag vara ensam 
och leka” och då får man ju acceptera och respektera det, men kanske inte hela tiden. För det är 
ju inte så bra eftersom de inte får samspelet med de andra barnen, utan det är jätteviktigt att 
barnen kommer in i gruppen och får samspela med de andra barnen för det är där som de lär sig 
så otroligt mycket. Det är jätteviktigt, den sociala biten, att man måste lära sig att umgås med 
andra. Men alla är ju individer och utvecklas i sin egen takt, alla kan inte vara lika. Emma  

Vill barnet vara mycket ensam så tycker jag att man ska respektera det, om det känns bra för 
barnet, bara man ser att barnet mår bra. Jessica 

Jessica betonade att barn brukar tröttna på att vara ensamma efter en längre tid och 
då vill leka med andra. Amanda menade att en variation är det bästa men betonade 
mer vikten i att få in barnet i samspel mer än övriga förskolepedagoger. Enligt Sofia 
så känner man på sig om barnet mår dåligt eftersom man känner barnet och Olivia 
uttryckte att barnet kanske är trött av för mycket intryck och då vill vara ensam eller 
behöver bearbeta något vilket är viktigt och ska respekteras. Vidare menade Olivia att 
barnen måste få chansen till att vara ensamma om de känner att de behöver det. Elsa 
betonade att de låter barnen vara mycket ensamma om de vill det fast inte hela tiden, 
då försöker de få in dem i gemensamma aktiviteter vilket flera av 
förskolepedagogerna ansåg. Vidare poängterade Elsa att man inte kan tvinga någon 
in i samspel för då blir det bara negativt, utan man får försöka väcka intresse istället. 
Mira menade att barnen ska vara ensamma om de vill det men om barnet försöker ta 
kontakt och vill leka med andra barn så hjälper de barnet att komma in i samspel. 
Däremot beskrev Anna-Lena att det är utifrån hur barnet upplevs, om barnet är 
extremt mycket ensam försöker de självklart få in barnet i samspel, men att det är en 
mycket god egenskap att kunna vara ensam och att ensamleken inte ska ses som ett 
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problem. Om barnet mår bra och har gjort sitt val är det inte negativt och då får 
barnet vara själv menade Anna-Lena och flera av förskolepedagogerna. 

4.3.2 Att ta reda på om barn vill vara ensamma eller inte 
Flera av förskolepedagogerna poängterade att det är personalen som måste tänka 
över sitt arbetssätt och att det är gruppen man ska jobba med, det ska inte läggas på 
det enskilda barnet. Flera av förskolepedagogerna beskrev att man helt enkelt kan 
prata med barnen och fråga om de verkligen vill vara ensamma så mycket. Emma, 
Olivia och Anna-Lena betonade dock att detta är svårt med de mindre barnen som 
inte kan berätta, då är det svårt som vuxen att veta.  

Vill du vara ensam, är det därför du leker här inne? Och då svarar barnen oftast ”Ja vi vill, jag 
vill vara själv” och sen oftast när barnet inte får vara med så kommer de ju faktiskt och säger till 
”Jag får inte vara med, fast jag vill”. De små barnen, de som inte kan prata, de har oftast inte 
utvecklat det ännu... Det här sociala samspelet, de leker ju bredvid varandra och de kan leka 
samma lek fast bredvid varandra… Fast de leker ju inte med varandra, men de samspelar på 
något sätt. Olivia     

Amanda beskrev att man kan locka in de ensamma barnen i lek för att se vad som 
händer, hur de andra barnen beter sig och hur det ensamma barnet beter sig. Det kan 
vara så att barnet inte vet hur den ska starta upp en lek och behöver stöd i detta, 
genom att hjälpa barnet i starten kan det sen kanske fortsätta på egen hand. Amanda 
och Sofia lyfte fram samtal i arbetslaget som en metod, och Sofia och Elsa tog upp 
observationer som en metod. Olivia, Elsa, och Mira menade att barn själva brukar 
komma fram och berätta om de inte får vara med de andra barnen när de vill vara 
med. Flera förskolepedagoger poängterade att det är en utmaning att veta om barn 
vill vara ensamma eller inte.  

4.3.3 Metoder för att få in ensamlekande barn i samspel 
Alla förskolepedagoger tog upp liknande metoder till att få in barn i samspel. De tog 
upp vikten av att man som förskolepedagog är närvarande och introducerar barnen 
till olika lekar. Till exempel att de frågar de andra barnen om det ensamma barnet får 
vara med eftersom det ensamma barnet kanske inte vågar fråga själv. Samtliga 
förskolepedagoger tog upp att man själv som förskolepedagog kan vara med i leken 
en stund så att det ensamma barnet känner sig trygg för att sedan dra sig undan 
försiktigt. Sofia och Amanda tog upp att barn som leker ensamma ibland sneglar 
nyfiket på de andras lek.  

Absolut får barnen vara själva om de vill det, barnet kanske är inne i någon väldigt viktig 
utvecklingsfas och då ska man ju absolut inte vara där och förstöra men senare kanske man ser 
att de sneglar och är nyfikna på andra lekar då kan man hjälpa dem in i leken. Sofia  

Amanda betonade vikten av att göra samarbets- och gruppövningar med 
barngruppen. Övningar där barnen måste titta på varandra och samspela. Även 
Olivia tog upp vikten av att skapa gemensamma lekar som till exempel kull och under 
hökens vingar - lekar som skapar samspel och gemenskap mellan barnen. På detta 
sätt hjälper man barnet ta kontakt på ett naturligt sätt. Olivia menade att man inte 
ska avbryta barnet i sin lek, utan låta barnet leka färdigt och sen bryta in och skapa 
samspel och vara där för barnet. Elsa beskrev vikten av att skapa en ny aktivitet som 
får in det ensamma barnet i lek och samspel, till exempel att man som 
förskolepedagog spelar spel eller degar ihop med barnet, så att det väcker intresse hos 
de andra barnen som då vill vara med. Mira menade att man kan gå in i leken och 
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sitta med barnen när de leker och vara närvarande, så att det ensamma barnet kanske 
vågar gå in i leken då förskolepedagogen är med och leker. Flera av 
förskolepedagogerna menade att det är viktigt att skapa lekar där alla barnen kan 
vara med och samspela, men att senare som förskolepedagog dra sig undan försiktigt 
så att barnen kan fortsätta leka tillsammans. Det är viktigt att man som 
förskolepedagog är med och påbörjar en lek menade Mira. Precis som Mira uttryckte 
Anna-Lena att det är viktigt att man går in i leken för att hjälpa barnet och lära barnet 
lekens koder, hur man leker och hur man turas om, lära barnet ta hänsyn till andra 
barn och samspela med dem på ett bra sätt.  

5 Analys och diskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka förskolepedagogers tankar om och 
erfarenheter av barn som leker ensamma i barngruppen samt hur de arbetar med att 
få in ensamlekande barn i det sociala samspelet i barngruppen. Nedan analyseras och 
diskuteras resultaten med hjälp av bakgrundslitteraturen i relation till studiens 
forskningsfrågor.  

5.1 Hur beskriver förskolepedagoger sina tankar kring barn som 
leker ensamma i barngruppen? 
Samtliga förskolepedagoger tog upp att barn som leker ensamma i barngruppen 
missar mycket i det sociala samspelet vilket de menar har stor betydelse för barns 
sociala utveckling och lärande. Jonsdottir (2007) och Rye (1994) visar på liknande 
sätt att det är i förskolan som barn tidigt har möjlighet att socialisera sig, utveckla sin 
sociala förmåga och samspela med både barn och vuxna. Både Jonsdottir (2007) och 
Rye (1994) beskriver att socialt samspel är en betydelsefull del i barns sociala, 
känslomässiga och kognitiva utveckling. Flera av förskolepedagogerna lyfte dock 
fram att barns val till att vara ensamma ska respekteras vilket vi kopplar till Luckey 
och Fabes (2005) som betonar att människor har olika mycket behov av att vara 
ensamma och väljer någon att vara ensam ska det respekteras. På liknande sätt lyfter 
Säljö (2010) fram en viktig aspekt av Vygotskijs sociokulturella teori om utveckling 
och lärande vilket är att individen lär och utvecklas både ensam och i samspel med 
andra. Det här hänvisar vi vidare till läroplanen för förskolan 
(Utbildningsdepartementet, 2010) som framhåller att förskolepedagogerna har 
ansvar till att se till både den enskilde individen men även till att främja samspelet i 
barngruppen vilket vi anser är bra då lärandet blir varierat men samtidigt menar vi 
att det kan vara problematiskt eftersom det finns barn som bara vill vara ensamma 
vilket vi fått ta del av utifrån förskolepedagogernas utsagor, vilket flera av 
förskolepedagogerna också tillåter.  
 
En förskolepedagog menade att barn som leker ensamma missar mycket av det 
sociala men samtidigt kanske det barnet inte behöver det lika mycket eftersom det 
redan har de sociala egenskaperna. Det här relaterar vi till Luckey och Fabes (2005) 
som lyfter fram att en del barn som leker ensamma har ett normalt språk och goda 
sociala färdigheter när de väl samspelar med andra. Den här typen grupp av barn har 
identifierats som att de hellre vill utforska sin omgivning och har mer intresse för 
föremål än att samtala eller interagera med andra. Utforskning av ens miljö lämpar 
sig för lärande och har visat sig vara hälsosamt enligt Luckey och Fabes (2005). Det 
här har vi lyft fram i denna studie som mycket viktigt, att man som förskolepedagog 
kan urskilja om ensamleken gynnar barns sociala utveckling och lärande eller inte 
vilket vi finner kan vara en stor utmaning och att förskolepedagogen verkligen måste 
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vara med och närvarande för barnen för att på så sätt försöka urskilja om ensamleken 
är positiv eller inte för just den individen. 
 
En förskolepedagog menade att ensamlekande barn kan komma att ha ett begränsat 
socialt liv resten av livet, både för att barnet kan ha den personligheten och för att det 
inte njuter av samspel. Fabes, m.fl. (2002) betonar att isolering över en längre tid kan 
minska antalet möjligheter för barn att samspela med andra barn samt att barnet 
sluter sig ännu mer och inte uttrycker sina känslor. Fabes, m.fl. (2002) samt Luckey 
och Fabes (2005) lyfter bägge i sina forskningar fram att en måttlig och lagom 
ensamtid verkar vara bättre än att för mycket eller för lite tid spenderas ensam, för 
mycket ensamtid verkar vara relaterat till dålig anpassning samt att det kan ha stora 
konsekvenser för barnets framtid. I likhet med detta menade samtliga 
förskolepedagoger mer eller mindre att barn inte ska sluta sig för mycket. Vi fann en 
intressant skillnad mellan två förskolepedagoger. Som vi tog upp inledningsvis i detta 
stycke menade en av förskolepedagogerna att barn som är ensamma kan komma att 
få ett sämre socialt liv för resten av livet medan en annan förskolepedagog lyfte fram 
att barns egenskap till att vara ensam är en god egenskap genom hela livet då barnet 
lär sig vara självständig. Det här relaterar vi till att det finns ju inget rätt eller fel svar 
och att det handlar om hur barnets personlighet är. Vuxna kan enligt oss inte 
bestämma vad som ses som rätt eller fel i någons personlighet, men om man som 
förskolepedagog ser att barnet far illa och inte mår bra ska man självklart leda in 
barnet på ett bättre spår. Flera förskolepedagoger nämnde just detta, att de känner 
barnen och känner på sig om barnet mår dåligt. Vi reflekterade över att man kan ju 
inte tvinga ett barn till samspel vilket även en förskolepedagog nämnde och menade 
kan vara dåligt för barns utveckling då barnet inte får ta det i sin egen takt. Samtidigt 
menar vi att det är viktigt med gemenskap i barngruppen, vilket också tas upp i 
läroplanen för förskolan som beskriver att alla barn ska få uppleva känslan av att vara 
en tillgång i gruppen (Utbildningsdepartementet, 2010).  
 
Fem av förskolepedagogerna lyfte fram att det är positivt att barn överhuvudtaget 
kan leka ensamma, stimulera sig själva och vara självständiga samt att barn kan vara 
sociala trots att de leker ensamma. Luckey och Fabes (2005) menar att barn som 
leker ensamma kan ses som självständiga och mogna och att ensamleken är positiv 
för utvecklingen om den sker på ett kreativt sätt. Alla förskolepedagogerna ansåg att 
det är positivt om barnet har valt att leka ensam och inte är detta på grund av att den 
blivit utfryst. Jonsdottir (2007) betonar vikten av att barn får känna känslan av 
gemenskap eftersom att den känslan ger barnet ökat självförtroende vilket i sin tur 
leder till att barnet vågar mer, som att ta mer plats och ställa upp för de andra 
barnen. Avvisade barn mår enligt Jonsdottir (2007) psykiskt och fysiskt dåligt, är 
känslomässigt instabila och oftare sjuka. Här vill vi lyfta fram betydelsen av att man 
som förskolepedagog reflekterar över varför barn egentligen mår dåligt och kanske 
säger att det vill åka hem på grund av till exempel ont i magen eller liknande. Det 
gäller att försöka se till barnets inre vad som kanske egentligen pågår. 
 
Alla pedagoger betonade att det är negativt om barn leker ensamma under en längre 
tid vilket relateras till Luckey och Fabes (2005) som menar att barn som leker för 
mycket ensamma kan komma att lida av negativ självkänsla och enligt Webster-
Stratton (2004) är den låga självkänslan en faktor till att barnet inte vågar närma sig 
andra barn. Det blir alltså som en ond cirkel, och om det gått så långt att barnet har 
en så låg självkänsla måste man som förskolepedagog rycka in för att stödja och ge 
trygghet. Självklart är det viktigt att förskolepedagogen alltid finns nära och ser till att 
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det inte går så långt att barnet mår så pass dåligt. Samtidigt menar vi att det tyvärr 
kan vara svårt att se alla barn i gruppen då det ofta är stora barngrupper och för lite 
personal. Vi finner det här problematiskt och tråkigt då det är barnens bästa det 
handlar om.  

Endast en pedagog tog upp att ensamlek kan handla om funktionshinder som till 
exempel autism eller barn som till exempel är rullstolsburna och känner att de kanske 
inte kan leka med de andra då de inte hänger med vilket kan bidra till att de får 
negativa erfarenheter av samspel. Vibeke Fleischer (2002) menar att det kan handla 
om en diagnos om barn drar sig undan, diagnoser som till exempel ADHD, psykisk 
utvecklingsstörning eller autism. Enligt författaren upplever barn med denna typ av 
diagnoser ofta svårigheter i vardagen, främst har de problem med de sociala 
situationerna. Vidare poängterar Vibeke Fleischer (2002) att vänskap med andra 
barn är en viktig del i barns livskvalitet och att det då är mycket jobbigt för de barn 
som inte vet hur de ska bete sig i olika sociala situationer. Vi reflekterade över att det 
endast var en av förskolepedagogerna som tog upp att ensamlek/tillbakadragande 
kan handla om någon typ av diagnos. Vi fann det faktiskt oroande att bara en tog upp 
det eftersom vi menar att det är viktigt att man som förskolepedagog har i åtanke att 
det kan handla om någon diagnos eftersom man då kan ge den hjälp och det stöd som 
barnet kan behöva för att utvecklas på ett positivt sätt. 

Alla utom en förskolepedagog tog upp att de ensamlekande barnen leker med en viss 
typ av material. Förskolepedagogerna tog upp lugna, tysta lekar som att bygga med 
klossar, rita, pussla, leka i köksvrån med mera. Det här relaterar vi till Luckey och 
Fabes (2005) som betonar konstruktiv ensamlek. Den konstruktiva ensamleken 
innebär att leken är kreativ och skapande vilket kan vara aktiviteter som målning, 
bygga med klossar och liknande. Den konstruktiva ensamleken har visat sig vara 
positiv för social kontakt då gladare humör har visat sig vara relaterad till den 
konstruktiva ensamleken (ibid). Här vill vi betona att man som förskolepedagog noga 
observerar barnen för att se hur de leker i sin ensamlek för att på så sätt kunna 
urskilja om det är en positiv ensamlek eller inte vilket några förskolepedagoger 
nämnde. Vi vill även poängtera att man som förskolepedagog är närvarande och 
erbjuder barnen olika slags material de kan leka med så att de kan leka med de 
materialen på ett varierat och kreativt sätt i ensamleken.  

Alla utom en förskolepedagog menade att de ensamma barnen ofta tyr sig mer till 
vuxna istället för barn. De menade att de gör detta för att få stöd, vill känna trygghet, 
är oroliga och kanske inte vet hur de ska bete sig bland de andra barnen och helt 
enkelt behöver hjälp och stöd för socialt samspel. Uppmuntrandet till samspel från 
pedagoger bidrar till social utveckling och lärande enligt Strandberg (2009). 
Samtidigt poängterade två förskolepedagoger att vissa barn varken söker sig till 
vuxna eller till andra barn, de vill vara helt ensamma. 

 

5.2 Vilka orsaker beskriver förskolepedagoger ligga bakom barns 
ensamlek? 
Samtliga förskolepedagoger tog upp liknande resonemang och orsaker till varför barn 
leker ensamma vilket kopplas till Luckey och Fabes (2005) och Knutsdotter Olofsson 
(1991) som betonar att det finns flera olika skäl till att barn leker ensamma. Samtliga 
förskolepedagoger tog först och främst upp att ensamlek antingen kan bero på att 
barnet valt det själv eller inte. Alla utom en förskolepedagog menade även att det kan 
vara perioder i barns liv som gör att de vill vara ensamma, men beskriver lite olika 
exempel inom detta. En förskolepedagog menade att det kan vara en period då barnet 
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är mitt emellan att leka bredvid och med andra barn. I likhet med det tog en annan 
förskolepedagog upp att hon ofta ser barn som nyfiket iakttar de andra fast de är inne 
i sin egen lek, att barn kan leka ensamma en period för att lära sig hur man tar sig in i 
samspel. Detta hänvisar vi till Luckey och Fabes (2005) som lyfter fram bredvidleken 
vilket enligt författarna är en konstruktiv ensamlek eftersom barnet visar nyfikenhet. 
Flera av förskolepedagogerna menade att åldern kan vara en orsak till ensamlek, 
speciellt små barn som inte har språket och leker bredvidlek. Luckey och Fabes 
(2005) betonar att bredvidleken är vanligast hos de små barnen. Bredvidleken kan 
enligt författarna och precis som en förskolepedagog tog upp ses som brygga mellan 
ensamlek och social lek eftersom barnet visar intresse för sin omgivning (ibid). Här 
problematiserar vi att man som förskolepedagog inte alltid ska se bredvidleken som 
något positivt, vi menar att det även kan vara som så att barnet är bredvid eftersom 
det kanske har försökt att komma in i samspel men inte har fått det och har blivit 
utfryst istället. Ett observerande och reflekterande förhållningssätt menar vi är 
viktiga egenskaper hos en förskolepedagog för att på så sätt ge barnen de bästa 
förutsättningarna till utveckling och lärande. 

Två förskolepedagoger menade att det kan vara en period som har att göra med 
barnets upplevelser som den kan behöva bearbeta och då vara ensam vilket även 
Knutsdotter Olofsson (1991) poängterar. En annan förskolepedagog tog upp att 
barnet kan befinna sig i en utvecklingsfas, då barnet finner sig själv och utvecklas 
som person vilket kopplas vidare till Luckey och Fabes (2005) som menar att en del 
barn drar sig undan för självreglering och reflektion. Detta relateras vidare till 
Öhman (2009) som menar att barn behöver lära sig att vara sig själva vilket ofta 
leder till en positiv självbild som i sin tur ofta gynnar samspel. Vi menar att det är 
svårt som förskolepedagog att veta om barnet är ensamt på grund av att det behöver 
bearbeta något, eller för självreglering och lyfter därför fram vikten av att ha en god 
kontakt och dialog med vårdnadshavarna då man kan få veta varför barnet beter sig 
som det gör och om det kanske har hänt något. En god kontakt och relation med 
barnet och vårdnadshavare menar vi är a och o för att ge barn de bästa 
förutsättningarna till stöd och utveckling. 

En förskolepedagog betonade att ensamleken kan vara något som barn behöver i 
olika perioder precis som vuxna kan behöva vara ensamma ibland. Det kan gå upp 
och ner i perioder, barnen kommer in i olika ställningstaganden i sina liv, precis som 
vuxna. Luckey och Fabes (2005) betonar vikten av att man som vuxen inser att barn, 
precis som vuxna behöver stunder av lugn och ensamhet. Barn har rätt till tid ensam 
utan att dömas som socialt eller emotionellt missanpassade och utan att tvingas 
engagera sig i andras sällskap. Vi vill belysa vikten av att man som förskolepedagog 
vänder blicken mot sig själv ibland och funderar över hur man själv är som person, vi 
kan inte ta för givet att barn vill samspela och vara sociala. Precis som vi vuxna 
kommer inte heller barnen alltid överens med varandra, de kanske inte har någon 
personkemi med någon i gruppen, eller att barnet vill vara ensam för att det mår bra 
av det. 

Något som samtliga förskolepedagoger betonade var att barnet kanske inte kan ta sig 
in i samspel och att det finns barn som helt enkelt vill vara ensamma och trivs bäst 
med det. Om barnet inte kan ta sig in i samspel är det enligt förskolepedagogerna 
deras ansvar att stödja barnen och hjälpa dem in i samspel eftersom att samspelet 
enligt förskolepedagogerna har en stor betydelse för barns sociala utveckling och 
lärande. Rye (1994) och Jonsdottir (2007)  menar att socialt samspel är en 
betydelsefull del när det gäller barns känslomässiga och kognitiva lärande. Luckey 
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och Fabes (2005) betonar att en del barn inte kan ta sig in i samspel då de inte lärt sig 
lek-koden eller att de inte vågar ta sig in i samspel på grund av att de är osäkra eller 
blyga. Samtidigt som förskolepedagogerna berättar att det är deras ansvar att hjälpa 
barn in i samspel så berättar de också att de accepterar barns val till att vara 
ensamma eftersom man inte kan tvinga någon till något och att man måste se till 
personligheten. Vi vill lyfta fram att det här är ett svårt område för en 
förskolepedagog att veta hur man ska agera eller bete sig. Vi menar att det är viktigt 
att ändå finna en slags balans mellan ensamleken och samspelet utifrån barns 
individuella förutsättningar, vilket flera av förskolepedagogerna också tog upp – 
vikten av att se till personligheten. 

Alla förskolepedagoger tog mer eller mindre upp barnets personlighet inom 
ensamlek, och menade att det är barns personlighet som gör att de tycker om att vara 
ensamma och kanske inte trivs med att samspela. Detta kopplas till det som en 
förskolepedagog tog upp om vikten av att barnen utvecklas socialt inför skolstarten 
samt också till det en annan förskolepedagog lyfte fram, att det är 
förskolepedagogernas ansvar att se till att barnen ska/kommer klara sig bra i 
samhället genom att de får utveckla sin sociala kompetens vilket ses som viktigt i 
samhället vilket även Säljö (2010) lyfter fram och poängterar att lärandet i den 
sociokulturella teorin ses som en del av mänsklig gemenskap och att det förskolans 
uppgift att göra barnen delaktiga i samhällets gemensamma kunskaper. Folkman 
(1998) lyfter fram individens förutsättningar och betonar att de tillbakadragna 
barnen som drar sig undan till ensamlek i stor utsträckning behöver en individuell 
pedagogik som är anpassad till deras utvecklingsnivå. I likhet med detta beskrivs det i 
läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2010) att förskolepedagogerna 
ska ta hänsyn till varje barns individuella förutsättningar och behov. Luckey och 
Fabes (2005) betonar att en del barn regelbundet vill leka ensamma medan andra 
barn föredrar att leka i grupp där sociala nätverk skapas. Här vill vi poängtera att 
man som förskolepedagog respekterar barns beslut vilket även förskolepedagogerna 
lyfte fram. Vi menar att det kan upplevas kränkande för barn om de tvingas in i någon 
gemenskap där de inte alls trivs och inte vill vara vilket vi tror inte är bra för 
självkänslan och självförtroendet. Vi menar att det är viktigt att barn får utvecklas i 
sin egen takt utan någon vuxen som stressar in dem i olika situationer vilket vi då tror 
kan få motsatt effekt, att barnet istället drar sig undan ännu mer eftersom det blir 
stressat och inte får ta det i sin egen takt som det känner sig trygg med. Samtidigt 
menar vi att det är viktigt med närvarande vuxna som kan hjälpa barnet i dess egen 
takt.  

Några förskolepedagoger lyfte fram negativa känslor som en orsak till att barn är 
ensamma. Med detta menade en förskolepedagog att barn som upplevt misslyckande 
i en lek upplever negativa känslor och därför drar sig undan eftersom det inte vill 
uppleva känslan av misslyckande igen. En annan förskolepedagog menade att barn 
kan få negativa känslor för att det inte får vara med de andra och då drar sig undan 
mer. Barnet kan få ett negativt tankesätt vilket inte är bra för utvecklingen och kan 
leda till sämre självkänsla enligt förskolepedagogerna. Fabes, m.fl. (2002) menar att 
barn som leker ensamma kan ha en ogynnsam emotionalitet. Luckey och Fabes 
(2005) menar att det gäller att vara uppmärksam på om barn väljer ensamlek på 
grund av negativa känslor. Även Folkman (1998) betonar detta och menar att barn 
som drar sig undan för mycket kan ha allvarliga problem med sina känslor. Det här 
relaterar vi vidare till att några förskolepedagoger kopplade de ensamlekande barnen 
till utagerande barn vilket vi fann intressant då vi stötte på detta i litteraturen genom 
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Webster-Stratton (2004). Förskolepedagogerna menade att de utagerande barnen 
antingen medvetet eller omedvetet kan förstöra i leken och att de därför drar sig 
undan. Något som vi fick erfara i denna studie är att den känslomässiga utvecklingen 
går in i den sociala utvecklingen. Personer med god känslomässig utveckling har 
lättare för sociala samspel. Här vill vi lyfta fram vikten av att man som 
förskolepedagog pratar om känslor med barngruppen. 

Miljön togs också upp av samtliga förskolepedagoger som en faktor till att en del barn 
leker själva, och menar att det gäller att skapa en bra miljö för alla barn utifrån deras 
intressen och behov, en miljö där samspel och lek främjar barns sociala utveckling 
och lärande. Sandberg och Vuorinen (2008) menar att miljön är viktig för barns 
utveckling och lärande. Författarna tar upp att den fysiska miljön är mycket viktig för 
barns sociala och känslomässiga utveckling.  Barns erfarenhetsvärld utvecklas jämt 
och ständigt beroende på den miljö de befinner sig i eller dagligen vistas i, därför ska 
förskolepedagoger reflektera kring den miljö de skapar för barnen. Det viktigaste är 
samspelet som barn skapar eller möter i miljön som stödjer deras sociala utveckling 
och identitetsskapande. Här reflekterade vi över att det kan vara svårt som 
förskolepedagog att skapa en miljö utifrån alla barns intressen och behov på grund av 
att det är många barn som ska ha sina behov tillgodosedda och att de tysta, ensamma 
barnen kanske ”glöms bort” lite eftersom de inte gör något väsen av sig vilket kan 
bidra till att de kanske inte får sina behov tillgodosedda tillräckligt mycket och då är 
ensamma, å ena sidan kan det ju vara som så att de redan har fått sina behov 
tillgodosedda eftersom att de helt enkelt vill vara ensamma? En av 
förskolepedagogerna tog upp detta och betonade att uppmärksamheten läggs mer på 
de utagerande barnen eftersom de kan göra illa andra barn.  

 

5.3 Vilka metoder beskriver förskolepedagoger att de använder för 

att få in ensamlekande barn i det sociala samspelet i barngruppen? 
Samtliga förskolepedagoger beskrev liknande metoder för att få in barn i samspel, 
vikten av att bjuda in barn i varierande lekar och vara närvarande lyfts som viktigt. 
Det kan vara att man som förskolepedagog hjälper det ensamma barnet in i lek 
genom att själv vara med i leken så att det ensamma barnet känner sig trygg och 
sedan dra sig undan. Strandberg (2009) beskriver att förskolepedagoger som skapar 
tillfällen där barn och barn, samt barn och vuxna får samspela med varandra gynnar 
och stimulerar barns sociala lärande och utveckling. Jonsdottir (2007) resonerar att 
när ett barn känner sig accepterad i barngruppen så utvecklar det en känsla av 
gemenskap och acceptans vilket ökar barnets självkänsla, vilket vidare bidrar till att 
barnet tar mod till sig att söka gemenskap och vågar samspela med andra barn. Vi 
menar att det är ytterst viktigt att vara en närvarande förskolepedagog, eftersom man 
då ser vad barn kan behöva hjälp med och att man är där som ett stöd. Att man som 
förskolepedagog är närvarande och kan se att ett visst barn behöver stöd eller 
stimulans i till exempel att samspela med andra är en viktig egenskap som vi anser att 
en förskolepedagog ska ha. 

Utbildningsdepartementet (2010) betonar att barn ska få hjälp och stöttning från 
förskolepedagoger när det gäller samspel, och att förskolepedagogerna ska hjälpa 
barnen att kunna fungera både i grupp och enskilt. Därefter är det viktigt att 
förskolepedagoger ger alla barn i barngruppen det stöd och stimulans de behöver för 
en god utveckling för socialt samspel (Utbildningsdepartementet, 2010). Vi menar att 
genomförandet av olika aktiviteter och övningar i barngruppen bidrar till att barn 
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utvecklar sina sociala färdigheter, samt lär sig samarbeta med varandra på ett lärorikt 
sätt, det är förskolepadagogernas ansvar att se till att alla barn i förskolan har ett gott 
socialt samspel med varandra, samt att de lär och utvecklas i det sociala samspelet. 
Rye (1994) menar att det sociala samspelet är oerhört grundläggande och 
betydelsefullt för alla barn då det bidrar till olika anpassningsförmågor som har en 
betydelsefull del i en människas liv. 

Några förskolepedagoger lyfte fram samarbets- och gruppövningar som en metod till 
att hjälpa barnet bli mer social, övningar där barnen samspelar och har ögonkontakt. 
Vi tror att detta kan bidra till en god gruppanda och stämning i barngruppen vilket 
förhoppningsvis leder till bra relationer och samspel i barngruppen. Vi vill även lyfta 
fram vikten av att dela in barngruppen i mindre grupper ibland eftersom våra 
erfarenheter är att en del barn då vågar synas mer och kanske ta mer plats. Vi har ett 
exempel från en fältförskola på en stor barngrupp där det fanns ett barn som ofta 
lekte ensam och knappt hördes. En eftermiddag bestämdes det att gruppen skulle 
delas. Ena gruppen skulle vara inne och den andra ute. Vad hände då? Jo, det här 
tillbakadragna barnet som knappt syntes började helt plötsligt prata mer och 
samspela lite med de andra. Det här var ett medvetet val av de förskolepedagoger 
som arbetade där, de såg till det ensamlekande barnets förutsättningar och behov. Vi 
menar att det är viktigt att man som förskolepedagog verkligen ser alla barn och har 
metoder till att stödja. Vi anser att det är viktigt att förskolepedagogerna ibland delar 
in barngruppen i mindre grupper eftersom att en del barn då vågar synas mer och 
kanske ta mer plats.  

En förskolepedagog beskrev att det är viktigt att inte avbryta barn i sin lek, det är 
viktigt att låta barnet avsluta sin lek innan förskolepedagogen bryter in för skapandet 
av en ny aktivitet för samspel eller bara stödja barnet i samspel. Flera av 
förskolepedagogerna beskrev vikten av att stiga ur leken när den väl är igång och låta 
barnen fortsätta leka själva, det är betydelsefullt att gå in i leken och stödja det 
ensamlekande barnet, lära barnet hur man visar respekt och hur man leker och 
samspelar med andra. Ekholm och Hedin (1993) beskriver att barn tar efter vuxnas 
sociala handlingssätt och oftast gör som vuxna gör och inte som de säger. Författarna 
menar att det är oerhört betydelsefullt att som vuxen förekomma med ett gott 
exempel till barnen och visa och lära dem vad som är rätt och fel, lära dem respektera 
varandra och andra människor, samspela och ta hänsyn till andra. Det är självklart 
för oss att förskolepedagoger ska vara en förebild och vara där som ett stöd för de 
ensamlekande barnen och alla andra barn i förskolan oavsett vad det än gäller. Det är 
också för oss självklart att förskolepedagoger ska komma med goda exempel, men vi 
menar också att det är ytterst viktigt att förskolepedagogen verkligen lägger ner tid 
för att hjälpa det ensamlekande barnet in i samspel om barnet behöver det och är i 
behov av det, detta menar vi kan ske genom att förskolepedagogen skapar olika 
aktiviteter baserat på barnets egna intressen och förutsättningar.  

Flera förskolepedagoger lyfte fram miljön som en metod till att få in ensamlekande 
barn i socialt samspel. Förskolepedagogerna betonade att det är i miljön barnen 
vistas och lär vilket bidrar till att miljön är en viktig del i barns sociala samspel med 
tanke på hur miljön är uppbyggd. Sandberg och Vuorinen (2008) beskriver att 
förskolepedagogerna ska begrunda den miljö de skapar i förskolan, huruvida den 
lockar till samspel mellan barnen eller inte. Även vi menar att det är viktigt att 
reflektera över miljön, eftersom miljön kan påverka barns beteenden och huruvida de 
lär sig socialisera sig. Om man som förskolepedagog låter de blyga barnen vara för sig 
själva och dra sig undan, så menar Jansson, m.fl. (1997) att man borttar sig sitt 



31 
 

ansvar som förskolepedagog, vilket vi också håller med om eftersom vi menar att man 
som förskolepedagog alltid ska vara där för barnen. Det handlar om att ha ett sunt 
förnuft och att kommunicera med barnen om de verkligen vill vara ensamma eller 
inte. Flera av förskolepadagogerna betonade just språket som en viktig metod till att 
stödja barn. Det handlar helt enkelt om att fråga dem om de vill vara ensamma eller 
inte och lyssna på dem. Detta menade förskolepedagogerna dock är svårt med de 
mindre barnen som inte har språket, men att det då är viktigt att man är tillgänglig 
och närvarande för dem samt observerar för att se att allt står rätt till.  

En metod som några förskolepedagoger nämnde för att få de ensamma barnen in i 
samspel är att bjuda in det ensamma barnet i lek för att se hur det beter sig och hur 
de andra barnen beter sig mot det ensamma barnet beskrev en förskolepedagog. 
Förskolepedagogen menade att det ensamma barnet kanske inte riktigt vet hur man 
påbörjar en lek och behöver stöttning, som förskolepedagog ska man då hjälpa barnet 
starta en lek för att sedan låta barnet fortsätta själv. Att samtala i arbetsgruppen är 
också ett sätt för att skapa olika metoder för att hjälpa ensamlekande barn in i sociala 
samspel beskrev några förskolepedagoger. Flera förskolepedagoger nämnde även 
observationer som en metod för att få in ensamlekande barn i det sociala samspelet. 
Läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2010) poängterar att barn lär 
och inhämtar kunskap genom lek och socialt samspel, därför är det viktigt att 
förskolepedagogerna ansvarar för att stimulera barns samspel, samt att barnen ska 
känna att de utgör en viktig del i barngruppen och får den stöttning de behöver i 
socialt samspel. Rye (1994) beskriver att socialt samspel är viktigt eftersom det bland 
annat skapar grunden till en långsiktig känslomässig utveckling, särskilt när barn är 
mycket små. I likhet med det förskolepedagogerna beskriver om observationer som 
en metod för att få in ensamlekande barn i det sociala samspelet, så redogör Öhman 
(2009) att det är de vuxna som måste se barnet som en individ och göra 
observationer för att kunna hjälpa barnet på bästa sätt. Vi anser att samspel är viktigt 
för barns utveckling och lärande och att alla barn ska få samma möjligheter att 
samspela med varandra, därigenom anser vi att leken utgör en viktig del i barns 
samspel eftersom att det är i leken som barnen kan samspela med varandra. Vi menar 
också att det är förskolepedagogernas ansvar att hjälpa de barn som är ensamma in i 
samspel, förskolepedagogen ska kunna se om barnet är ensam och behöver stöttning 
in i det sociala samspelet och kunna skapa situationer och aktiviteter som hjälper 
barnet in i det sociala samspelet, vilket också Utbildningsdepartementet (2010) 
beskriver. Vi anser också att sammanhållningen i arbetslaget är ytterst viktigt, att 
man kan diskutera sinsemellan i arbetslaget är en viktig del för att hjälpa barn in i det 
sociala samspelet. 

5.4 Slutsatser 
När det kommer till hur förskolepedagogerna beskriver sina tankar och erfarenheter 
kring barn som leker ensamma i barngruppen drar vi slutsatsen att 
förskolepedagogerna har likartade tankar kring detta. De lyfter fram att ensamlek kan 
vara något mycket bra som ska respekteras, men den får inte pågå under en längre tid 
vilket även forskningen som tagits upp i den här studien nämnde. (Luckey och Fabes, 
2005; Luckey, m.fl., 2002). Forskningen och förskolepedagogerna är eniga om att 
ensamlek under en längre tid inte är bra för den sociala utvecklingen. De lyfte också 
fram att de ensamlekande barnen ofta leker med en viss typ av material som pussel, 
målning, klossar osv vilket är en bra ensamlek då den är kreativ (Luckey och Fabes, 
2005). Förskolepedagogerna respekterar barns val till att vara ensamma och ser till 
indviden men poängterar vikten av att vara närvarande för att se om barnet mår bra, 
om ensamleken är positiv eller negativ för just den individen. Förskolepedagogerna 
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menar att ensamleken kan vara positiv då barn lär sig vara sjävständiga, bearbeta 
något, utvecklas som person med mera. De menar att ensamleken kan vara negativ 
om barnet är utfryst, inte kan ta sig in i samspel eller har negativa känslor. 

Vid vilka orsaker som förskolepedagogerna beskrev kan ligga bakom barns ensamlek 
kom vi fram till att de även här hade liknande resonemang. De lyfte fram att det kan 
vara olika perioder som gör att barn leker ensamma på så vis att de kanske inte får 
vara med, de kanske inte kan lek-koden för att ta sig in i samspel, de kan hålla sig 
bredvid för att iaktta de andras lek, de kanske är ensambarn hemma och vana vid att 
leka ensamma eller med vuxna, funktionshinder, de kan bearbeta något som hänt 
genom att vara ensamma, självreglering, de kanske inte kommer överens med de 
andra barnen eller att de kan ha ett annat modersmål vilket kan göra att barnen inte 
förstår varandra eller att en del barn trivs bäst med att vara ensamma. 
Förskolepedagogerna poängterade att det nog främst handlar om barnets 
personlighet som gör att det vill vara ensam och kanske inte trivs i samspel samt att 
barnets personlighet absolut ska respekteras. Negativa känslor och låg självkänsla 
togs också upp som en orsak till ensamlek och förskolepedagogerna betonar vikten av 
att vara närvarande och observera de ensamlekande barnen. Miljön lyftes också fram 
som en orsak till att barn kan välja att leka ensamma på grund av att miljön inte är 
tillräckligt uppbyggd för samspel. 

När det kommer till vilka metoder som förskolepedagogerna beskriver att de 
använder för att få in ensamlekande barn i det sociala samspelet i barngruppen 
framkom det att de flesta av förskolepedagogerna beskriver liknande metoder för att 
få in de ensamlekande barnen i det sociala samspelet, genom skapandet av olika 
aktiviteter, lek, samarbets- och gruppövningar, observationer, samtal i arbetslaget, 
vara en närvarande förskolepedagog, introducera till lekar och som förskolepedagog 
vara med i barnens lek en stund för att på så sätt vara där som ett stöd och trygghet. 
Detta stödjande förhållningssätt har även förankring i läroplanen för förskolan som 
betonar att förskolepedagogerna ska stödja barnen till att fungera både enskilt och i 
grupp (Utbildningsdepartementet, 2010).  

5.5 Metoddiskussion 
Vårt val av kvalitativ metod menar vi var ett rätt val då vi var ute efter att ta del av 
informanternas tankar och föreställningar. Vårt val av semistrukturerade intervjuer 
var en bra metod eftersom vi menar att vi fick en djupare förståelse för 
informanternas tankar inom det område som skulle undersökas samt att vi har fått 
svar på våra forskningsfrågor. Möjligheten att ställa följdfrågor var positvt genom att 
vi med dem fick djupare förståelse över informanternas svar. Under intervjuns gång 
blev det mer ett naturligt samtal vilket vi menar ger goda resultat då samtalet/mötet 
inte kändes stelt. De flesta av förskolepedagogerna var detaljerade och tog god tid på 
sig att svara under intervjun. Med andra kändes det dock stressigt och som att de 
bara ville få intervjun överstökad vilket såklart kan ha påverkat resultaten negativt. 
Följdfrågor hade formulerats redan innan vi gick ut och genomförde intervjuerna 
(nya följdfrågor framkom under intervjuns gång) och ytterligare följdfrågor kom vi på 
sedan när vi transkriberade materialet vilket var en lärdom för oss. En lärdom på så 
vis att vi kanske borde ha tagit mer tid på oss under intervjuerna och inte gått på 
nästa fråga för fort. Något som även kan ha påverkat resultaten på ett negativt sätt 
var att vi, mitt under intervjun, ofta blev störda av annan personal i förskolan som 
kom och gick, som hade frågor till förskolepedagogen som blev intervjuad eller 
behövde rummet där vi satt så att vi fick flytta på oss. Vi menar att vi hade kunnat få 
bättre resultat om vi hade haft mer tid på oss att planera med informanterna kring 
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hur intervjun skulle gå till och om vi hade kunnat ha ett lugnt och ostört rum. Tyvärr 
så fanns det inte tid till detta på gund av tidsbristen till att genomföra den här 
studien. Vi menar ändå att vi är nöjda med de resultat vi fick in genom intervjuerna 
men att de som sagt hade kunnat vara bättre. 

5.6 Pedagogisk relevans 
Vi menar att denna studie har pedagogisk relevans då just förmågan att samspela och 
social kompetens är något som ses som viktiga egenskaper att äga i livet. Samspelet 
ses som en viktig faktor i förskolans verksamhet och något som personalen ska arbeta 
med. Därför är det intressant och viktigt att få råd till hur man kan förhålla sig till 
barn som vill vara ensamma. Vi menar att denna studies resultat är viktiga på så sätt 
att studien kan vara bra för yrkesverksamma att läsa om de vill bli mer insatta i 
området och ta del av deltagande förskolepedagogers tankar samt forskning och 
litteraturs synsätt inom detta. 

5.7 Förslag till fortsatta studier 
Förslag till vidare studier skulle kunna vara att lägga fokus på de ensamma barnen 
kopplat till barngruppernas storlek. Vi finner att detta kan vara intressant att 
undersöka, med tanke på det som en av förskolepedagogerna tog upp - att de 
ensamma, tysta barnen tyvärr inte får så mycket uppmärksamhet gentemot till 
exempel utagerande barn som kan göra illa de andra barnen i gruppen. Vi 
reflekterade kring att de ensamlekande barnen kan ”glömmas bort” eftersom att de 
inte gör något väsen av sig till skillnad från andra barn. Vi undrar om det kan påverka 
de ensamlekande barnen på något sätt. Det skulle vara intressant att försöka inta ett 
barns perspektiv och kanske intervjua ensamlekande barn för att få deras perspektiv. 

5.8 Avslutande ord 
Det har varit intressant att genomföra den här studien. Vi har lärt oss mycket om 
förskolepedagogers tankar kring ensamlekande barn i barngruppen, något som vi 
säkert kommer att ha nytta av i vår kommande roll som förskollärare. Vi har under 
utbildningens gång och i den här studien lärt oss om samspelets betydelse för barns 
sociala och även känslomässiga utveckling. Ensamlek är något som vi var mycket 
intresserade av att skriva om eftersom vi inte hade så mycket erfarenheter inom 
detta. Men nu i efterhand så har vi fått kunskaper inom vad ensamlek kan innebära 
och att det finns flera olika typer av det samt hur man som pedagog kan stödja 
ensamlekande barn. Något vi vill understryka är att ensamlek inte behöver vara något 
negativt. Om ensamleken sker på ett kreativt sätt ses detta faktiskt vara bra för barns 
sociala utveckling då de bland annat kan öva sig i samspel. Det handlar om att se till 
individen och att man som pedagog observerar och är närvarande för att då kunna 
urskilja om det är positivt eller negativt för det barnet samt att stödja barnet i 
samspel i barnets egen takt utifrån dess förutsättningar. För förskolepedagoger kan 
det här vara en stor utmaning, men vi vill framhäva att det handlar om att man som 
förskolepedagog är närvarande, lyhörd, observerar barnen noga och stöder barnet i 
den takt som passar barnet bäst och som det mår bra av. 
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Bilaga 1 - Missivbrev 
 

Mälardalens högskola 

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 

 

Hej! 

Vi heter Liliana och Maria och studerar till förskollärare på Mälardalens högskola. Vi 
ska nu göra vårt examensarbete som handlar om barn som ofta leker ensamma samt 
förskolepedagogers syn och förhållningssätt kring detta. Vi anser att det här är ett 
område som är viktigt att fördjupa sig i då samspelet ses som en viktig del i barns 
sociala utveckling och lärande. För att få en förståelse kring det här vill vi intervjua er 
förskolepersonal. Intervjun tar mellan 30-50 minuter. 

Vi kommer ta hänsyn till Vetenskapsrådets etiska riktlinjer vilket innebär att vi tar 
hänsyn till alla som deltar, det är anonymt och frivilligt att delta. Informationen som 
vi får från intervjuerna kommer bara att behandlas i denna undersökning och ingen 
obehörig kan spåra deltagande personer. De som deltar i studien kan avbryta sin 
medverkan när som helst. 

 

Vänliga hälsningar 

Liliana och Maria 

 

Kontaktuppgifter 

Våra mejladresser:                                                                      

XXXXX 

XXXXX 

Vår handledares mejladress:  

XXXXX 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 
 

1. Hur ser du på ensamlek? 

Följdfråga - Vilken sorts ensamhet anser du finns bland barn? Kanske olika typer?  

Följdfråga - Om barnet har en låtsasvän menar du då att barnet leker ensam eller 
inte? 

  

2. Har du varit med om barn som bara eller oftast leker ensamma? Berätta. 

Följdfråga – Tror du att det kan vara perioder i barnets liv som barnet leker mycket 
ensam? 

Följdfråga – Ser du det i första hand som positivt eller negativt med ensamlekande 
barn? När upplevs det positivt och när upplevs det som negativt i så fall? 

Följdfråga – Har du lagt märke till om de ensamma barnen leker någon speciell typ 
av lek eller med en viss typ av material? 

 

3. Av vilken anledning tror du att en del barn föredrar att leka ensamma? 

Följdfråga – Tror du att det kan ha att göra med barnets ålder, mognad, kön, 
hemförhållanden eller något annat? Eller att barnet helt enkelt trivs bäst med att vara 
ensam? 

 

4. Vad anser du om samspelets betydelse för barns sociala utveckling och lärande? 

Följdfråga - Tror du att barn som leker ensamma tyr sig till vuxna, istället för barn? 

 

5. Har du någon metod för att få in barnet i samspel? Berätta. 

 Följdfråga - Anser du att miljön kan ha betydelse till att barnet leker ensam? 

 

6. Tror du att barns utveckling och lärande kan påverkas antingen positivt eller 
negativt av att de oftast leker ensamma? Beskriv.  

Följdfråga – När ser du att detta kan vara ett problem för barnet? Om det är dags att 
ta upp detta med vårdnadshavare? 

 

7. Hur tar ni i arbetslaget reda på om barnet frivilligt vill vara ensam eller om barnet 
inte får vara med de andra barnen? 

Följdfråga – Om barnet i väldigt stor utsträckning vill vara ensam, låter ni barnet 
vara det då, eller försöker ni få in barnet i samspel?  

 


