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SAMMANFATTNING

Lekens betydelse för barns sociala relationer

En kvalitativ intervjustudie med observationer 

Årtal: 2015                                                                                    Antal sidor: 35

Syftet är att studera hur förskollärare anser vilken betydelse leken har för barns 
sociala samspel. Sex intervjuer samt två observationer har genomförts. Resultatet 
visar att lärarna anser att socialt samspel mellan barn har en betydelse för deras 
utveckling och lärande, som de även kommer ha nytta av senare i livet. Det är viktigt 
att ha vänner, så att man med andra barn kan bearbeta olika händelser tillsammans. 
Att ge och ta, samt vikten av att lära av varandras kompetenser. Förskollärarna har en
viktig uppgift att stärka det enskilda barnet och utmana dem i vardagen, så att de 
finner det lustfyllt att ha kamrater runt omkring sig. I leken utvecklar barn sin sociala
förmåga, här får barnen även möjlighet att samspela med sina vänner samt utveckla 
sig vidare och lära av och med varandra. Vi anser att det sociokulturella perspektivet 
ligger till grunden för vår studie, samt vikten av att lära av varandra. 

___________________________________________________________________________

Nyckelord: förhållningssätt, lek och lärande, social kompetens, interaktion, samspel.
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1.Inledning
Barn som har vänner kan räkna med att hon eller han har ögon att
möta på morgonen, någon att sitta bredvid vid samlingen och lässtunden,
leka med under den fria leken, sitta bredvid i matsalen, någon att planera 
morgondagen med eller att ringa till på helgerna (Asher & Rose, 1997 i 
Jonsdottir, 2007, s. 66).

Vi har valt att studera barns lek, samt vilken påverkan den har för barns sociala 
samspel. Eftersom att leken är den centrala delen i barns tillvaro och därav anser vi 
att det är viktigt att undersöka på vilket sätt och med vilka hjälpmedel förskollärarna 
stöttar barn att ingå i ett socialt samspel med andra barn (Sandberg, 2009).  Barn 
som har ett stort självförtroende, är bra på att kommunicera med andra i sin 
omgivning samt är duktiga att tolka andra barns leksignaler, de kallas för 
socialkompetenta barn (Sandberg, 2009). Denna kompetens anser vi som viktig, för 
att då kan barn bilda en bättre kontakt med andra barn och vuxna i sin omgivning 
vilket i sin tur bidrar till barns utveckling och lärande.  

Vår tidigare pilotstudie (Lundberg & Jankovic, 2015) var baserad på barns ensamlek, 
vi intervjuade tre förskollärare och observerade en barngrupp. Vi ansåg att detta 
ämne var för brett, så vi har valt att i denna studie fokusera på lek, lärande och 
samspel, och vilken betydelse den har för barns utveckling och lärande. Vårt vidare 
syfte är att undersöka förskollärarnas förhållningssätt i vardagen, hur de stöttar, 
utmanar och hjälper barnen att gå in interaktioner med andra individer.   

I Läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2010) står det hur viktig leken
är för barns utveckling och lärande. Vi tolkar ett av förskolans strävansmål som att 
barn i samspel med andra individer ska leka in lärandet. Under vår tidigare 
praktikperiod noterade vi att det inte var ovanligt att det förekom situationer där 
barn ibland lekte ensamma.  Eftersom att läroplanen inte ger eller tar upp några 
konkreta exempel på hur leken i vardagen ska prägla barns sociala förmåga, finner vi 
även ett intresse att fördjupa oss i förskollärarnas förhållningssätt kring barns 
utveckling och lärande med hjälp av leken på förskolan, men även genom hur barns 
utveckling och lärande sker via vänskapsrelationer. 

Vi finner detta ämne intressant och då vi snart är färdigutbildade förskollärare och 
kommer tillhöra ett arbetslag. Vi vill skaffa oss mer erfarenheter inför vår kommande 
yrkesroll, så att vi kan ge barnen rätt verktyg på ett professionellt sätt, så att barn som
exempelvis har svårt att komma in i gruppen ska få stimulans och känna sig delaktig 
samt som en medskapare av sin egen vardag.

1.1Syfte och frågeställningar
Syftet med vårt arbete är att studera lekens betydelse samt hur förskollärare stöttar 
samt hur de förhåller sig till barns sociala samspel. Frågor som vi tänker utgå ifrån 
är:

 Vilken betydelse har leken för barns sociala samspel?
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 Hur stärker förskollärarna barns sociala samspel i vardagen?

1.2 Uppsatsens disposition
Under bakgrundsavsnitt kommer vi att lyfta den teori som vår studie är baserad på, vi
kommer att belysa tidigare forskning i form av artiklar, doktorsavhandlingar men 
även övrig litteratur som vi finner meningsfull. Under det teoretiska perspektivet 
kopplar vi uppsatsens syfte till den sociokulturella teorin. Vårt metodavsnitt 
beskriver valet av datainsamlingsmetod, men även hur vi har analyserat och 
diskuterat val av metod. I resultatdelen kommer det finnas en sammanfattning om 
vad förskollärarna har berättat under intervjun samt vad vi har uppmärksammat 
under vår observation. I analysdelen kopplar vi resultatet mot tidigare forskning. I 
diskussionsavsnittet har vi kopplat våra frågeställningar till det vi i själva verket kom 
fram till. Studien avslutas med en slutsats och förslag till vidare forskning.  

1.3 Bakgrund  
Vi har sökt i olika databaser för att finna vetenskapliga artiklar samt en 
doktorsavhandling till vår studie. Vi använde oss av ERIC och våra sökord var 
preschool AND playing och då fick vi 248 träffar. Vi valde två artiklar som vi ansåg 
var relevanta. I ERIC sökte vi med orden preschool AND learning AND participation 
fick vi 283 träffar och vi valde en artikel. Preschol AND playing AND learning- 87 
träffar där vi valde två relevanta artiklar. Doktorsavhandlingen sökte vi i SWESUB 
med sökorden ensamlek, leksignaler, vänskap och fick 8 träffar. 

2.Styrdokument 

Läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2010) lyfter lekens betydelse 
för barns utveckling och lärande. Verksamheten ska präglas av lek, vilken i sin tur ska
främja barnens utveckling och lärande. Vidare står det att genom lek lär sig barnen 
att samarbeta, lösa problem och samtidigt stimulerar leken den kommunikativa 
förmågan, fantasin och inlevelse. Leken hjälper barn att uttrycka och bearbeta olika 
upplevelser, erfarenheter och känslor (Utbildningsdepartementet, 2010).

Läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2010) anser att förskolan vilar 
på en demokratisk grund. Förskolans uppgift är att förmedla vårt samhälles värden. 
Förskolan skall stå upp för människors lika värde, okränkbarhet, integritet, 
solidaritet och jämställdhet. Vidare finns i läroplanen riktlinjen om att barnen skall 
känna sig som en tillgång för gruppen, övervinna svårigheter och känna glädje till 
framsteg. 

Alla som verkar i förskolan ska se till att barnen ska få möjlighet till samspel både 
med vuxna men även med andra barn och på så sätt få möjlighet att lära av varandra 
(Utbildningsdepartementet, 2010). Barngruppen ska ses som en viktig resurs och en 
del av barns utveckling och lärande. Barn ska få möjlighet att utveckla en positiv 
uppfattning om sig själva samt få stöd att känna tilltro till sin förmåga att lära sig, 
tänka, handla och bilda sin personlighet utifrån olika aspekter 
(Utbildningsdepartementet, 2010).

Skolverkets allmänna råd och kommentarer (Skolverket, 2005) betonar att 
arbetslaget ska reflektera tillsammans över sitt förhållningssätt angående vilken 
barnsyn som råder i arbetslaget samt hur de påverkar deras syn på barngruppen. 
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Vidare står det att genom lek stärker barn sin emotionella, sociala, motoriska samt 
förmåga till kreativitet och inlevelse i andras situationer. Sambandet mellan lek, 
utforskande, nyfiket förhållningssätt och kreativt skapande är jättestark (Skolverket, 
2005). Leken utvecklas inte av sig själv, det som är viktigt för en fungerande leken är 
att fler villkor ska uppfyllas (Skolverket, 2005). Barn behöver tillräckligt med tid och 
utrymme samt goda lekmiljöer både inne och utomhus, samt engagerande vuxna som
ska ge barnen kunskaper och upplevelser som inbjuder till lek (Skolverket, 2005). 
Barn leker den största tiden de vistas på förskolan (Skolverket, 2005). För att leken 
ska fungera måste barnen utveckla sin förmåga att kompromissa, komma överens 
med andra barn i barngruppen samt följa överenskomna regler. Därför är det viktigt 
att vuxna som arbetar på förskolan förmedlar till barnen de grundläggande 
värdegrunderna (Skolverket, 2005).

2.1 Teoretiska perspektiv (sociokulturella perspektiv)
Det sociokulturella perspektivet är viktigt för vårt syfte eftersom att barn lär sig i 
interaktion med andra i sin omgivning. Säljö (2010) tar upp att Vygotskij påpekade 
att varje barns lärande består av två delar.  Först på den sociala nivån, det vill säga i 
interaktion med andra människor i sin omgivning, för att sedan kunna lära sig igen 
på den individuella nivån genom att skapa en egen förståelse. Vygotskij i Säljö (2010) 
utvecklade termen den proximala utvecklingszonen, vilken han ansåg som en skillnad
mellan när barn lär sig på egen hand eller när de lär sig med hjälp av en lärare eller 
någon som är mera kunnig inom ett visst område. ”Att hjälpa varandra och att dela 
med sig. De uppmuntras till att uppsöka kamrater. /…/ Det du inte har i det egna 
huvudet kan du låna från en kamrat (Strandberg, 2006, s. 59).

Sandberg (2006) beskriver att i det sociokulturella perspektivet ses den sociala 
kompetensen som en grundsten för människans utveckling. Social kompetens 
omfattar alla samspelsformer och det är samspelet som ligger till grund för 
utvecklingen, anser Vygotskij. Hur barn uppfattar sig själva och sin omgivning är 
redan från första början kopplat till andra i barns omgivning. För barn föds som 
socialt kompetenta barn (Sandberg, 2006).

Enligt Sandberg (2006) menade Vygotskij att samspel inte bara är en metod som kan 
hjälpa barn med lärande och utveckling. Enligt honom är samspel lärande och 
utveckling. Först lär sig barn språket i interaktion med andra(Sandberg, 2006). 
Språket i sin tur, fortsätter författaren att beskriva, omformas till instrument för 
barnens tänkande. När barn pratar med andra, bildar de ett ordförråd och samtidigt 
ett underlag för deras inre samtal eller tänkande.   I Sandberg (2006) lyfter Vygotskij 
fram att vuxnas roll inte är att plantera saker i barns huvud utan att barn i samspel 
med vuxna kan lära sig olika saker. Enligt Sandberg (2006) är tänkandet en aktivitet 
och något socialt som händer i interaktion med andra människor. Barn i samspel 
med andra barn och vuxna i sin omgivning skapar en kraftfull plattform för sitt 
lärande och sin utveckling (Sandberg, 2006). Pedagogernas roll är att uppmuntra 
barn att söka upp en kompis och på detta sätt bidrar de till barnens utveckling 
(Sandberg, 2006).

Vi finner att ett sociokulturellt perspektiv är meningsfullt, eftersom att vår studie är 
baserad på barns samspel samt vikten av att lära av och med varandra. Inom det 
sociokulturella perspektivet lär sig barnen i interaktion med andra i sin omgivning 
(Sandberg, 2006).
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2.2 Tidigare forskning/ Litteraturgenomgång
Vi har valt att dela upp vår litteraturgenomgång efter två olika kategorier, lek och 
lärande och socialt samspel så att det blir lättare att jämföra förskollärarnas sätt att 
stötta barn i lek och samspel mot relevant forskning. 

2.2.1 Lek och lärande
Jonsdottir (2007) tar upp i sin doktorsavhandling att förskolan är en plats för barns 
sociala arena, där både lek, utveckling och kunskap står i fokus. Jondottir (2007) 
fortsätter att berätta att barns relationer med andra barn är behövligt för deras 
utveckling. När barnen leker och samtalar med varandra utmanar barnen sitt eget 
tänkande, samt utbyter barnen idéer med varandra som i sin tur leder till att barn lär 
sig att tänka i flera olika tankemönster och därav utvecklas de som människor 
(Jonsdottir, 2007). Författaren fortsätter att beskriva att förskolan skall vara en plats 
som är anpassad efter de enskilda barnens behov och det ska främja barns lärande.

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2008) påstår att både lek och lärande är
naturliga komponenter av barns vardag. Författarna fortsätter att förklara att om vi 
frågar barnen vad de vill göra, svarar de enigt att de vill leka. Från barns perspektiv är
lärandet kopplat till skolan, medan lek är kopplad till förskolan (Pramling 
Samuelsson och Asplund Carlsson, 2008). Enligt författarna anses lärande också som
en praxis initierats av barn, medan lärande är en aktivitet som är styrd av vuxna. Lek 
och lärande är inte alltid separerade ifrån varandra anser de flesta barn. Pramling 
Samuelsson och Asplund Carlsson (2008) påstår ger olika exempel som visar att barn
lär sig flera olika saker under en lek. Flera undersökningar har visats att leken hjälper
barn att skapa en förståelse för sin omvärld samtidigt känner barnen att de har 
kontroll över händelser och sitt eget kunnande med hjälp av leken (Pramling 
Samuelsson och Asplund Carlsson, 2008). Vidare fortsätter författarna att beskriva 
att lek tillsammans med vänner hjälper barnen att utveckla sin självkontroll samt det 
de redan har lärt sig, som att samarbeta, turtagning och att umgås med andra. Olika 
studier om lek rör sig i riktning mot intersubjektivitet och hjälper oss att inse hur 
barn i leken blir medvetna om andras perspektiv (Pramling Samuelsson och Asplund 
Carlsson, 2008).

Jonsdottir (2007) anser att vänskapsrelationer i förskolan menas med att man gör 
saker tillsammans, att man försvarar gemenskapen i gruppen mot olika intrång. 
Författaren fortsätter att beskriva att de barn som har avvisats i leken eller som inte 
känner sig som en del av barngruppen, har det visats sig att de går miste om goda 
kamratrelationer. Jonsdottir (2007) förklarar att ignorerade barn eller barn som inte 
har någon vän att leka med, eller som ständigt väljs sist, upplevs som blyga barn. De 
barn som blir avvisade i från lekar gång efter gång kan upplevas som aggressiva, 
lättretliga och bråkiga (Jonsdottir, 2007). Att ett barn inte har blivit vald i en lek kan 
bero på ett ryckte som har spridit sig mellan barnen (Johansson och Sandberg, 2010).
Författarna skriver vidare att lärande är en process som ständigt pågår och som sker 
mellan människor i en ömsesidig relation. Författarna Johansson och Sandberg 
(2010) fortsätter att beskriva att lärande gör att vår uppfattning om omvärlden 
förändras. Lärande är ofta kopplad till vissa situationer och till språket (Johanson 
och Sandberg, 2010). Författarna hänvisar till Fröbel som såg barnen som frön som 
behöver utrymme och näring för att kunna växa och utvecklas (Sandberg, 2010). 
Vygotskijs sociokulturella teori betonas i Johansson och Sandberg (2010), Vygotskij 
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menade att barn behöver stimulans och interaktion med sin omgivning för att kunna 
utvecklas. Barns lärande är baserad på barns interaktion med vuxna såväl som att 
barn lär av och med varandra (Johansson och Sandberg, 2010). Barn ska vara aktiva i
sin lärandeprocess, genom leken har barnen en möjlighet att lära sig av varandra 
(Johansson och Sandberg, 2010). Även Williams (2012) beskriver att barn har lätt att 
kommunicera och förstå andra barn för de är på samma språkliga nivå. Genom att 
barn lär sig av varandra ges det en möjlighet att koppla sitt lärande till en förståelse 
(Williams, 2012). 

Johansson och Sandberg (2010) skriver att samarbete mellan barn leder till att barn 
blir demokratiska medborgare och samtidigt bidrar det till barns utveckling och 
lärande. Barns lärande är en av förskolans viktigaste uppgift (Johansson och 
Sandberg, 2010). Författarna fortsätter att beskriva att för att barn ska kunna 
utveckla sitt lärande och deltagande i gruppen är pedagogernas förhållningssätt av 
största vikten. En förutsättning för att pedagogerna ska involvera barn i samspel med
barngruppen är att inta barns perspektiv (Johansson och Sandberg, 2010). Det 
betyder att pedagogerna måste försöka att se världen genom barns ögon (Johansson 
och Sandberg, 2010).

Riddersporre och Persson (2010) menar att i leken kan både barn och vuxna mötas 
och ge varandra nya utmaningar och bekräftelse. Författarna skriver vidare att leken 
är också en plats där man kan möta sig själv, pröva sin kreativitet och fantasi, samt 
bearbeta olika händelser. Författarna fortsätter att förklara att leken kan vara dialek 
det vill säga lek med andra och monolek när barn leker själva. Genom lek kan barn 
bearbeta sina upplevelser och sätta de i ett sammanhang och på så sätt blir de 
hanterbart (Riddersporre & Persson, 2010). Författarna skriver vidare att om ett barn
inte visar intresse för lek betyder det att någonting fattas. Det kan vara antigen att 
barnet inte har tillit till andra människor eller inte känner trygghet i samspel med 
andra (Riddersporre & Persson, 2010). Pedagogernas uppgift blir då att locka barnet 
in i leken och använda leken som redskap för att stimulera och stödja barnet 
(Riddersporre & Persson, 2010). De skriver vidare att barn känner trygghet i leken för
att det inte finns några begränsningar, att leken är ett mellanområde mellan den inre 
och den yttre. Riddersporre och Persson (2010) belyser att barn ibland vill vara 
ensamma, för att ta en paus och umgås med sina egna tankar. Enligt författarna 
slipper barnet på så sätt att bli störda av ”flersamheten” samtidigt stimulerar barn sin
kreativitet och fantasi. Knutsdotter Olofsson (2003) beskriver även hon att det alltid 
finns något barn som har svårt att tyda leksignaler i en barngrupp. Dock är det ingen 
som beskriver hur man som pedagog skall möta de barn som ständigt hamnar i 
ensamhet (Knutsdotter Olofsson, 2003). Ekelund (2009) anser även han inte att det 
är några problem att ett barn leker själv så länge barnet vill och föredrar det. 
Författaren menar att pedagogerna måste vara lyhörda och uppmärksamma på om 
ensamleken är självvald, eller om det handlar om att barnet har svårt att ta sig in och 
där av blir nekad av att leka med de andra barnen. Här är det bra att ha en öppen 
dialog med hemmet, om barnet skulle berätta något för föräldrarna som inte har 
kommit fram på förskolan (Ekelund, 2009). Folkman och Svedin (2008) påpekar att 
om ett barn skall känna sig delaktig i förskolan behöver barnet vistas och leka med 
kompisar. De skriver vidare att det är en social kompetens de inte får av vuxna, därför
är där av viktigt för barn att leka med sina kamrater. Lillemyr (2002) förklarar att i 
leken är barnen inte rädda att någon ska bedöma hur de beter sig, de är ganska fria 
att använda sina potentialer.  Barn som leker har kontroll över leken och sina 
handlingar (Lillemyr, 2002). Författaren berättar vidare att genom lek utvecklar barn
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sin förmåga att ta ansvar samtidigt som de tränar upp sin självständighet. I leken 
utvecklar barn även sin förmåga till empati, det vill säga att leva sig in i andras 
situation (Lillemyr, 2002).
När barn leker med varandra lär de sig att lösa problem i en gemensam diskussion 
(Ramani & Brownell, 2013). Författarna förklarar att i leken har barnen en möjlighet 
att använda sig av sina olika perspektiv för att kunna skapa en förståelse för 
problemet och komma på en adekvat problemlösning. Barn brukar ställa frågor till 
varandra under leken och komma med egna svar (Ramani & Brownell, 2013). 
Författarna menar att barn använder sig av sin fantasi för att leken ska bli 
meningsfull för dem. Barn lär av varandra både under planerade aktiviteter såväl som
under fri lek (Ramani & Brownell, 2013). När de leker ute kan de härma varandra och
på så sätt lära sig till exempel att klättra eller bygga (Ramani & Brownell, 2013).

Asplund Carlsson och Pramling Samuelsson (2008) beskriver att barn kan genom 
leken byta till en annan karaktär, de får även en förståelse för vilken roll de andra 
barnen har samt vad olika saker föreställer. Barnen improviserar i leken för att det 
inte finns någon handbok om leken, reglerna skapas på plats i samspel med andra 
barn (Asplund Carlsson & Pramling Samuelsson, 2008).  Enligt Kragh-Muller, Orsted
Andersen och Veje Hvitved (2010) kan barnen genom lek bearbeta obehagliga 
erfarenheter, men de uppfyller även önskningar som annars inte kan uppfyllas. 
Författarna skriver vidare att genom leken kan barnen förhålla sig på ett naturligt sätt
och där av får leken en central plats i barnens vardag.  Genom lek lär sig barnen att 
kommunicera med sin omgivning, bli en del av gruppen samt att använda sin fantasi 
(Kragh-Muller, Orsted Andersen & Veje Hvitved, 2010). Författarna fortsätter att 
beskriva att under barnets tidiga ålder utvecklar de förmågan till nyfikenhet, 
självständighet och att vara social, om barnet inte får en möjlighet till att utveckla 
dessa förmågor kommer barnet att bli mer beroende att ha en vuxen vid sin sida. Där 
av kommer barnets förmåga att känna igen leksignaler minskas och risken blir att 
detta barn oftast hamnar i en ensamlek (Kragh-Muller, Orsted Andersen & Veje 
Hvitved, 2010).

 2.2.2 Socialt samspel 

Enligt Jonsdottir (2007) tar vänskapsrelationer upp en stor del av barns vardag, 
förskolan ses som en arena där barn lär sig normer, regler, handskas med olika 
attityder, krav samt olika förväntningar. Verksamheten skall lägga grunden till det 
livslånga lärandet, där omsorg, omvårdnad, lärande och fostran bildar ett samspel 
med den pedagogiska verksamheten (Jonsdottir, 2007). Barn skall ses som en 
medforskare tillsammans med andra barn och vuxna. Författaren skriver vidare att 
genom att använda sig av olika material och tekniker kan arbetslaget försöka få med 
sig alla barn och deras intressen. Det krävs välutbildad och intresserad personal 
påpekar Jonsdottir (2007).

Jonsdottir (2007) hänvisar till en tidigare studie som visat att barn oftast söker sig till
kamrater som är jämlika, och det anses som viktigast för barn att få delta i lekar och i 
lärande situationer med jämlika kamrater. Barn i förskolan är väldigt duktiga på att 
samspela med en eller många kamrater under en kortare period, enligt författaren. 
Men barn utvecklar en närmare kontakt med ett fåtal barn som de leker och umgås 
med oftare och mer regelbundet. För att barn tyr sig till likasinnade barn (Jonsdottir, 
2007).
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Blair, Denham, Kochanoff och Whipple (2004) påstår att i den tidiga barndomen 
utvecklar barn sin sociala kompetens, de lär sig på vilket sätt kan de hantera sociala 
situationer med individer, både inom och utanför familjen genom interaktion med 
sina kamrater. Blair, Denham, Kochanoff och Whipple (2004) anser att barn som 
trivs i sociala interaktioner med jämnåriga kamrater, kan på ett mer effektivt sätt 
reglera sina egna känslor i relation till andra barns beteende. Hur barn lär sig att 
hantera negativa interaktioner och stressiga situationer inkluderar inte bara hur barn
hanteras med sina egna känslor och ilska, utan även negativa känslor från andra, 
därför är det viktigt att utveckla sociala relationer (Blair, Denham, Kochanoff & 
Whipple, 2004).

Knutsdotter Olofsson (2003) påpekar att barn signalerar till andra barn att det som 
händer inte är på riktigt genom kroppsspråket, mimik, samt sättet att tala och bete 
sig på. Leksignaler hjälper barnen att tolka att det som händer är på låtsas. Det är 
därför av stor vikt att barn kan tolka andra människors kroppsuttryck. Även 
Sandberg (2009) tar upp vikten av att träna barns sociala kompetens, för att 
möjliggöra detta måste de aktivt delta i olika sociala relationer. Författaren 
poängterar att andra barn och vuxna är viktiga som en resurs samt förebilder för det 
ensamma barnet skall uppnå samma mål och bli en del av barngruppen. Williams 
(2006) tar upp att för barnen är det viktigt att tillsammans med sina kompisar och 
vuxna sätta ord för sina handlingar och reflektera över sina tankar. Barngruppen ses 
som resurs för ett barn att öka sitt självförtroende, stärka sin identitet samt känna sig
trygg när barn är tillsammans med andra(Williams, 2006). När barn samarbetar med
sina kompisar och tar del av deras tankar och idéer, då kan barnen tillsammans med 
andra individer komma fram till olika lösningar (Williams, 2006).

Enligt Skånfors (2013) är barn sociala aktörer som har möjlighet att påverka sin 
verksamhet genom att agera i relation till sin omgivning. Skånfors (2013) skriver 
vidare att eftersom barn regelbundet spenderar tid tillsammans på förskolan, skapar 
de en specifik kamratkultur som definieras som en stabil uppsättning värderingar, 
artefakter och aktiviteter eller rutiner som barn både skapar och delar i interaktion 
med sina kompisar. 

   Begreppet synliggör hur den specifika kontext som omger barn, i detta
   fall förskolan och de normer som ryms där, är viktigt att ta hänsyn till
   för att förstå barns handlingar eftersom handlingarna sker i relation till 
   den specifika kontexten. Det betonar också att barn både reproducerar
   kulturellt innehåll och producerar nya kunskaper, nya sätt att förstå
   någonting (Skånfors, 2013, s. 25).

I sin kamratkultur utvecklar barn särskilda normer tillsammans som en bestämmelse
hur deras sociala liv ska fungera. Det som också är vanligt i barnens kamratkultur 
enligt henne är uteslutning, makt-och statusförhandlingar samt individuell och social
distansering. Barn brukar agera som att de anpassar sig till det kollektiva livet där 
alla får vara med, men istället gör de motstånd mot detta ibland (Skånfors, 2013). 

2.3 Begreppsdefinitioner
Under begreppsdefinition kommer vi ta upp begrepp som vi anser är relevanta för 
vårt syfte och återkommande i vår studie. Vi kommer ta upp begrepp som lek, 
lärande, samspel, förhållningssätt, social kompetens och interaktion.
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Leken är enligt Knutsdotter Olofsson (2003) en mental inställning, ett 
förhållningssätt som ger en specifik känsla. I leken är barnens uppmärksamhet riktad
mot de inre känslorna. För att kunna leka måste barnen uppleva lekens medvetande 
tillstånd, skapa en förståelse att allt inte är som det ser ut i verkliga livet. Sandberg 
(2008) beskriver leken som barnens domän, ett område där barn kan påverka vad 
som sker utifrån sina egna förutsättningar. Författaren skriver vidare att när vi vill 
beskriva vad leken är då använder vi begrepp som lustbetonad, spontan, inre 
målstyrd, frivillig, förväntansfull. 

Samspel med andra individer främjar barns sociala kompetens. Man kan genom 
observation av hur mycket barn samspelar i olika svårighetsgrader med andra i sin 
omgivning, få en bild av vilka förutsättningar barnen har för att må bra i förskolan 
(Sandberg, 2014). 

Lärande är enligt Egidius (2006) förvärv av vetande och kunnande. Lärande kan 
indelas i formellt lärande, vilket sker i skolmässiga former och informellt lärande som
sker spontant. För den andra typen av lärande behöver man inte anstränga sig 
särskilt mycket, utan det kommer automatiskt. 

Förhållningssätt innebär ett sätt att agera och reagera, tänka eller känna. Ett 
vetenskapligt förhållningssätt innebär att man vill ha fakta kring ett område som 
någonting är grundat av. Ett pedagogiskt förhållningssätt menas med att man ändrar 
sitt sätt att vara på så att de bidrar till andras lärande (Egidius, 2006). 

Social kompetens innebär enligt Egidius (2006) ett sätt att handskas och förstå olika 
situationer. Samarbetsförmåga samt ledarskapsförmåga. En förmåga att klara av 
någonting med andra personer.  Social kompetens menas även men självförtroende, 
empati, etniska ställningstagande.
            

            ”En kompetent person är en flexibel person som kan läsa av sin omgivning
             och anpassa sitt beteende därefter” (Sandberg, 2009, s. 198).

Interaktion enligt Egidius (2006) är kommunikativ samspel mellan personer i olika 
former. Samspel och integrerande betyder att en viss reaktion från en person leder till
respons från en annan. Människors individuella kompetenser utgår ifrån olika former
av interaktion med andra i dess omgivning. ”Jag lär mig först tillsammans med 
andra, det jag sedermera kan göra själv. Mitt inre tänkande har föregåtts av yttre 
tänkande tillsammans med andra” (Strandberg, 2006, s.11).

Alla dessa begrepp är återkommande och centrala i studien. För att barn ska kunna 
ingå i interaktion med varandra behöver de ha samarbetsförmågan. Pedagogernas 
förhållningssätt är viktigt för skapandet av barns kamratrelationer och hur de stöttar 
barn att söka vänner. För en fungerande barngrupp är det viktigt att barn med stöd 
från förskollärare skapar bra kamratrelationer.  

3. Metod
Under metodavsnittet finns en beskrivning på vårt tillvägagångssätt som har används
i vår studie. 
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3.1 Metodval
Den datainsamlingsmetod som vi använt oss av var kvalitativa semistrukturerade 
intervjuer samt observation. Med hjälp av kvalitativa intervjuer fick vi möjlighet att 
ställa mer generella frågor som ledde till att vi kunde utgå från intervjupersonernas 
egna sätt att tänka och agera. Enligt Bryman (2008) har man med hjälp av 
semistrukturerade intervjuer en chans att ställa eventuella följdfrågor, i fall vi inte 
skulle ha uppfattat förskollärarens svar. Vi valde att spela in intervjuerna som vi 
sedan transkriberade. Med hjälp av transkriberingen fann vi nyckelord och begrepp 
som var relevanta för vår studie. Utifrån dessa begrepp kunde vi analysera vår 
resultatdel och koppla den till relevant litteratur. Genom flera kvalitativa intervjuer 
kunde vi utforska ett fenomen från olika håll och där fick vi fram intervjupersonens 
egen uppfattning som vi har utgått ifrån (Bryman, 2008). En nackdel med intervjun 
är dock att den person som intervjuas kan beskriva sitt arbetssätt annorlunda än vad 
denne person faktiskt arbetar i praktiken. För att få en mer realistisk inblick i hur 
förskollärarna arbetar i praktiken valde vi även att göra observationer på två olika 
förskolor där vårt fokus låg på att se pedagogernas förhållningssätt kring barns 
sociala samspel genom lek. En nackdel med observation är att det lätt kan bli att man 
lägger sina egna värderingar och tankar i barns sätt att agera inom leken, men även 
här finns det en fördel. Man kan se hur pedagogerna stöttar och utmanar barnen till 
samspel med varandra. 

Vi valde bort den kvantitativa metoden enkät, eftersom att vi ansåg att det var 
omöjligt för den person som svarar att ge konkreta exempel på barns sociala samspel.
Vi skulle även inte ha fått en chans till att ställa i några följdfrågor samt fördjupa oss 
inom en viss fråga.

3.2 Urval
I denna undersökning deltog det totalt åtta förskollärare. Sex förskollärare blev 
intervjuade, och två förskollärare blev observerade. Vi förde samtal kring det vi sett. 
Tre förskollärare arbetar på samma förskola, och de andra fem förskollärarna arbetar 
på fem olika förskolor i Stockholmsområdet. Urvalet är målinriktat, vi ville ha 
förskollärare som gått en förskollärarhögskoleutbildning och som har arbetat i 
barngrupp i minst tre år, för att få fler konkreta exempel på vardagliga situationer där
det förekommer socialt samspel mellan barnen (Bryman, 2011). Åtta förskollärare 
blev valda till denna studie, både manliga och kvinnliga för att få en bredare variation
och olika synsätt kring det valda området. En del förskollärare hade vi blivit 
rekommenderade av, av vänner, andra förskollärare har vi valt för att de arbetar i 
olika områden med olika kulturella bakgrunder. Med hjälp av tabell 1 kan man på ett 
tydligt sätt se intervjuarnas namn, ålder, antal år inom yrket samt hur många 
arbetsplatser förskolläraren har arbetat på. 

I tabellen har intervjupersonerna fått fiktiva namn. De personer som följs i denna 
studie är Lars, Fredrik, Gustav, Lisen, Gun, Marie, Ingrid, och Rebecca. Stjärnan * 
efter Lars och Maries namn innebär att dessa två personer observerade vi och förde 
samtal med kring barns lek och sociala samspel. Även namnet på förskolan som 
tillkommer efter deras namn är fiktiva. 

Tabell 1. Deltagande förskollärare 

Förskollärarens Förskollärarens Antal arbetande år Antal olika 
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namn: ålder: som förskollärare: arbetsplatser:
Ingrid 51 18 5
Fredrik 28 3 1
Gustav 41 10 4

Lisen 35 5 2
Gun 55 25 7
Rebecca 27 3 1
Lars*  Regnbågens fsk. 37 7 3

Marie* Snöbollens fsk. 43 15 5

Med hjälp av denna tabell kan man se att åldrarna på förskollärarna är mellan 26-55 
år, de har arbetat mellan 3-25 år som förskollärare, samt har de bytt arbetsplats 1-7  
gånger. Med hjälp av deras erfarenheter och med vår frågeställning har vi få tydliga 
svar och konkreta exempel som vi kommer använda oss av till vår studie.

3.3 Genomförande
Vi tog kontakt med förskolechefen på de sex olika förskolorna för att berätta vårt 
syfte med studien. Vi skickade ut missivbrev (bilaga 2) så att förskollärarna och 
vårdnadshavare kunde se och bekanta sig med sina rättigheter under observationen 
samt intervjun (Bryman, 2011). Men även för att ha en chans att kontakta oss för 
frågor. Varje intervju tog cirka 30 minuter och observationerna pågick vid två olika 
tillfällen 4 timmar vardera. Intervjuerna skedde på en lugn plats på förskolan, för att 
förskollärarna skulle känna sig trygga och inte bli störda. Förskollärarna lämnade 
barngruppen under tiden de svarade på våra frågor.

Förskollärarna fick inte se intervjufrågorna innan vår intervju.  Detta valdes för att 
förskollärarna inte skulle kunna påverka och förbereda sina svar. Vi valde även att 
intervjua förskollärarna enskilt av samma anledning som ovan. Detta tyckte vi är ett 
bra sätt att få reda på hur förskollärarna verkligen tänker kring ämnet. En av 
förskollärare tillförde ytligare information vid ett senare tillfälle som antecknades 
ned. 

Intervjuerna spelades in och sedan transkriberades de (Bryman, 2011). När vi 
analyserade transkriberingen fann vi nyckelord och begrepp som var relevanta för vår
studie. Utifrån dessa begrepp kunde vi analysera vår resultatdel och koppla den till 
relevant litteratur.  Under observationen antecknades de relevanta händelser som 
skedde kring lek och lärande, men även kring samspel, både mellan barn och barn 
men även hur pedagogerna stöttade och synliggjorde dessa händelser. Samtalen som 
fördes mellan oss och förskollärarna direkt efter några av observationerna 
antecknades med papper och penna som sedan renskrevs. 

3.4 Observationer
Vi har observerat två olika barngrupper på två olika förskolor där åldrarna på barnen 
var fem år. Båda förskolorna ligger i Stockholmsområdet. Detta gjorde vi för att få en 
bredare syn på förskollärarnas förhållningssätt mot barnen. Kontakt skedde med 
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respektive förskola där observationerna skulle äga rum för att meddela både personal
och vårdnadshavare om syftet med vår studie. Ett missivbrev (se bilaga 2) delades 
även ut där vi delgav både förskollärare men även barnens föräldrar villkoren för 
studiens syfte, metod och etiska riktlinjer. Detta för att informera om vilka rättigheter
de medverkande har i och med deltagandet i studien. Vi har valt att observera 
förskollärare och deras förhållningssätt kring barn som leker och samspelar med 
varandra. Lekobservationer har utförts i syfte att synliggöra tillfällen där barn 
hamnade i ensamlek och hur dessa tillfällen i så fall hanterades av förskollärarna i 
fråga. 

Bryman (2011) menar att vid en observation är minnet inte alltid pålitligt. Där av är 
det viktigt att föra anteckningar. Vid observationstillfället valde vi att använda oss av 
ett anteckningsblock och penna för att skriva ned det vi såg samt barnens dialoger 
med varandra. 

Observation skedde vid två olika tillfällen fyra timmar per tillfälle. Vi valde att delta 
båda två på observationerna och vi antecknade enskilt för att få vår egen syn på de 
som hände. Efter observationen studerade vi våra material tillsammans för att se om 
vi uppmärksammat samma saker. Efter det vi sett på förskolan kunde vi på ett enkelt 
sätt formulera våra intervjufrågor så att vi får ut så mycket fakta som möjligt ur 
intervjuerna. Bryman (2011) upplyser om att man skall skaffa sig en bild av vad 
intervjupersonerna upplever som viktigt kring området som ska studeras. Därför 
valde vi att observera barngruppen och förskollärarna innan vi skrev ned våra frågor.

3.5 Intervjuer
Vi började med att fråga om vi fick spela in intervjun, här uppmärksammades även 
förskollärarna om deras rättigheter under intervjun, samt att intervjun tar runt 30 
minuter. Intervjuerna i vår text är semistrukturerade (Bryman, 2011). Vi hade rätt att 
ställa följdfrågor om vi ville. Intervjuprocessen var flexibel och intervjupersonerna 
hade frihet med att komma fram till egna åsikter. Förskolan hade sedan tidigare fått 
ett missivbrev med samma information skickat till sig. 

Under intervjun antecknade vi frågor som vi kunde använda oss av till eventuella 
frågor och funderingar (Bryman, 2011). Vi valde att en av oss intervjuade men att 
båda var med för att lyssna på ljudfilen och för att transkribera texten. Vi valde att 
intervjua förskollärarna enskilt så att deras svar inte skulle påverka varandra (som 
det gjorde i vår tidigare pilotstudie).

3.6 Analysmetod
Det var en fördel att spela in intervjuerna för då kunde vi gå tillbaka och lyssna och 
analysera det som sägs flera gånger (Bryman, 2011). När vi läste transkriberingen 
letade vi efter nyckelord och begrepp som var relevanta för vår studie. Vi markerade 
intressant fakta som handlade om lek och lärande med rosa markeringspenna, 
skillnader som förekom mellan de som blev intervjuade markerades med blå 
markeringspenna, likheter markerades med grön. Viktig och relevant fakta 
markerades med orange markeringspenna. Att göra på det här sättet fick vi ut det 
viktigaste ur intervjuerna så att vårt innehåll i studien fick den fakta vi sökte. Vår 
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observation skrevs ren direkt efter observationstillfällena vilket är viktigt för att inte 
missa något relevant (Bryman, 2011). Vi markerade det vi ville ha med i texten med 
en gul markeringspenna. Vi analyserade vårt material noggrant. 

Tack vare att vi markerade med olika färger i transkriberingen fann vi begrepp som 
ligger till grund för vår resultatdel, som ledde till en lättare koppling till relevant 
litteratur. Observationerna renskrivdes direkt efter så att vi inte skulle gå miste om 
små detaljer som var viktiga för vår studie. 

3.7 Tillförlitlighet
Vi valde att göra minnesanteckningar under vår observation för att det skulle bli mer 
trovärdigt och tillförlitligt. Med hjälp av våra anteckningar kunde vi gå tillbaka och 
reflektera över det vi sett flera gånger (Bryman, 2011). Vi höll oss i bakgrunden under 
observationerna för att inte vårt synsätt skulle påverka förskollärarnas 
förhållningssätt mot barnen, samt att det skulle bli naturligt för barnen att komma 
igång med sin lek.

Genom att intervjua förskollärarna en och en kunde deras svar inte påverka varandra,
och det gjorde så att våra intervjuer blev trovärdiga. Att använda sig av inspelning vid
intervjuerna blir deras svar tillförlitligt eftersom att vi båda kunde gå tillbaka och 
tolka, analysera och reflektera skillnader och likheter. Vi kommer även att använda 
oss av förskollärarnas citat i resultatdelen för att trovärdigheten skall förstärkas.

3.8 Etiskt ställningstagande
De personer som intervjuats kallas med deras fiktiva namn som finns i tabellen ovan 
(Tabell 1), med tanke på konfidentialitetskravet som skyddar verksamhetens och 
individens rätta namn(Vetenskapsrådet, 2011).

Innan intervjuerna startade meddelade vi att intervjun var helt frivillig, personen 
som intervjuades kunde välja att avsluta exakt när hen vill, samtyckeskravet, vilket 
menas med att individerna som deltar får välja helt själva om de vill delta eller inte, 
om individen är under femton år måste målsmans godkännande ges (Bryman, 2011). 
Förskollärarna fick information att hen inte behöver svara på frågor som hen inte 
känner sig bekväm med. Vi informerade vårt syfte med intervjun samt hur hens svar 
kommer att behandlas i vår kommande text (samtyckekravet). Personen som 
intervjuades fick också reda på att intervjun kommer att användas i ett 
uppsatsskrivande vid Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på 
databasen Diva (nytjandekravet). Vilket menas med att studiens resultat inte ska 
lånas ut i andra syften. Förskollärarna fick även reda på att svaren kommer hanteras 
med anonymitet så att man inte kan identifiera dig. (konfidetialitetskravet) 
(Vetenskapsrådet, 2011).

Den barngrupp vi har valt att observera fick ett missivbrev hemskickat (bilaga 2), så 
att vårdnadshavarna kunde läsa igenom vårt syfte med att observera barngruppen 
och vad vårt syfte med studien var. Föräldrarna var tvungna att ge sitt medgivande 
innan vi fick observera samt skriva om deras barn, de fick även reda på barnens 
rättigheter under observationen, som till exempel var att barnen inte behövde vara 
med om de inte ville. Alla föräldrar gav sitt medgivande. De barn som blev 
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observerade blev uppmärksammade på att vi kommer att observera deras lek, om ett 
barn inte känner sig trygg får man säga till att man inte vill delta i vår studie. Vi 
förklarade för barnen att vi kommer skriva en uppsats om deras lek.

4. Resultat 
Vi kommer att presentera vårt resultat utefter sex olika kategorier. Dessa är barns 
sociala kompetens och lekens betydelse, hur barn bearbetar sina känslor med hjälp av
lek, hur uppmärksammas barns ensamlek, att komma in i en redan existerande lek, 
vänskapsrelationer i barngruppen, störningsmoment i vardagen och arbetslagets 
förhållningssätt. 

4.1 Barns sociala kompetens och lekens betydelse
Vi ställde frågan till förskollärarna om hur de tror att lek med andra barn påverkar 
barns sociala kompetens. Alla förskollärare var överens om att samspelet med andra 
individer är en av de viktigaste faktorerna att öva på redan som barn, eftersom att i 
det vuxna livet måste man lära sig att samspela med andra parter. 

…dess egen kompetens att klara sig bra i förhållande…ja till…
andra människor senare i livet. Jag tror att allt börjar genom 
 lek (Fredrik).

Fredrik menar att genom leken lär sig barnen att bearbeta känslor och olika 
händelser och att de stärker deras kompetens till att klara sig i förhållande till andra 
människor senare i livet. 

Rebecca anser att lekens betydelse är väldigt viktig för barnens sociala kompetens. 
Hon menar att om man inte klarar av att leka så kommer man få det svårt att 
samarbeta i det vuxna livet. 

Den sociala kompetensen får man genom leken och samspelen kommer 
där med…sitter man själv någonstans då kan man inte öva på den 
förmågan (Rebecca). 

Lisen säger att barn utvecklas mest när de samspelar med varandra och tar på sig 
olika roller. Bestämda roller är också viktigt för då tränar barnen på sitt 
självförtroende. 

Hur ska man kunna lära sig… ja att stå upp för sin sak… eller kämpa
för sin åsikt… eller respektera andras tankar… Om man alltid sitter
själv… eller får de man pekar på? Nä mer samarbetsövningar så de 
får testa på detta… Det kanske inte alltid (skrattar) är lätt… men ack
så nödvändigt! (Lisen).

Gun menar att barn ska ta till vara på varandras kompetenser. Genom att härma och 
genom att lära av någon som kan något bättre.  Gun belyser vikten av att se värdet i 
sina vänner på förskolan. 
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Förskollärarna var rörande överens om att leken skapar barnens identiteter och har 
stor betydelse för barns sociala kompetens. Gun menar att barnen bearbetar tidigare 
händelser som de har varit med om, både på förskolan och i hemmet, när barnen 
leker tidigare händelser så lär sig barnen av varandra. Gun beskriver vidare att leken 
är den viktigaste delen, där de även får öva på att samspela med varandra. 

Rebecca menar att i leken lär sig barnen att kommunicera med varandra och de sätter
ord på ett lekfullt sätt. Rebecca fortsätter att förklara att leken berikar barnens 
utveckling och genom leken får barnen in otrolig många lärandemål som är viktigt att
pedagogerna synliggör och reflekterar kring. Ett lustfyllt lärande leder till barns 
utveckling:

Det är det att barn måste bearbeta det de har varit med om för att 
få en förståelse... saker de har varit med om leker de oftast tillsammans och
genom leken blir det också att de lär sig av varandra, samspelet med andra
(Rebecca).

Gun beskriver att barn använder sig av samma begrepp som oss vuxna, Gun ger ett 
exempel på att hon brukar använda sig av uttrycket ”Hoppsan Kerstin”  Gun förklarar
vidare att då kan man höra barnen fånga upp detta begrepp och nämner de i leken 
om de tappar något. Gun fortsätter att förklara att det är ganska vanligt om man har 
diskuterat något på förmiddagen, så ser man de oftast i deras lek på eftermiddagen. 

Gustav förklarar att leken är ett viktigt verktyg som pedagogerna kan använda sig av 
för att förstärka barnens lärande och social samspel mellan barnen.  Gustav fortsätter
att berätta att när pedagogerna observerar barn medan de leker kan de få en 
förståelse kring hur barn tänker samt vilka intressen de har. Enligt Gustav kan 
arbetslaget utmana barnen vidare i deras lärande och planera meningsfulla 
aktiviteter så att barnen kan stärka sitt sociala samspel.

Fredrik poängterar att när arbetslaget utgår ifrån barnens intresse i olika aktiviteter 
blir lärandet meningsfull och barnen får en förståelse för det som sägs. 

Absolut! Ju… leken liksom berikar barnens… ja, utveckling
på alla sätt kan man ju säga… I leken kommer såklart otroligt många
läromoment in automatiskt. Som pedagog tycker jag… att man ska…
man ska vara observant och försöka fånga in alla de olika… läromoment.
Det gäller… liksom (skratt) att synliggöra det från pedagogens sida (Fredrik).

Ingrid belyser att lärande inte bara sker genom styrda aktiviteter. Hon menar att det 
ibland känns som att det är nästan tvärtom, som vid matsituationerna, där samtalar 
vi om allt som intresserar barnen, och det är det största lärandet för barnen anser 
Ingrid. Barn tar åt sig det de bearbetar i leken på det ena eller det andra sättet.

Det är därför så viktigt… att vi är med där… Antigen lite som observatörer
ibland men även också aktiva… på deras villkor och inte är med och styr
för mycket (Ingrid).

Förskollärarna var alla eniga om att leken påverkar barns sociala kompetens. Genom 
lek lär sig barnen att samarbeta med varandra och ta hänsyn till andras tankar och 
åsikter.  Förskollärarna förklarade även att genom att barnen leker och lär av och 
med varandra, lär sig barnen att samspela med andra individer vilken barnen 
kommer ha nytta av även senare i livet.



19

   

4.2 Hur barn bearbetar sina känslor med hjälp av lek
Alla intervjupersoner var enade om att genom leken har barnen möjlighet att uttrycka
och bearbeta sina känslor. Enligt förskollärarna övar barnen på att gå in och ur olika 
rollekar. Barnen kan med hjälp av lek även bearbeta det de har varit med om och på 
så sätt skapa en bättre förståelse för händelsen. 

Gun berättar att genom rollek kan barnen kliva in i olika roller och därav att prova 
olika känslor. Gun fortsätter att beskriva att barn som inte vågar bestämma eller ta 
för sig i vanliga fall kan med hjälp av leken våga vara den som bestämmer. Fredrik 
beskriver även han att genom leken vågar barnen säga det de inte vågar i vanliga fall. 
Fredrik anser att barnen känner ett starkare självförtroende för att i leken är de inte 
sig själva, utan en helt annan person som har en helt annan roll.

Att man kan gå in i olika roller… att vara en bebis, att vara mamman,
att vara en hund… liksom… hur känns det att vara en hund… då får man
utlopp… man kan vara arg i leken utan att man kanske inte är arg, man 
kan prova på lite… att de kliver in i olika roller och provar känslor i
leken… (Gun).

Lisen plockar fram en sten som är formad som ett hjärta. Hon skrattar och beskriver 
att hon använder sig av denna hjärtformade sten på samlingar för att diskutera om 
känslor. Lisen anser att stenen får barnen att sätta ord för sina känslor som de sedan 
kan ta med in i leken om det skulle ske en missuppfattning mellan kamraterna man 
samspelar med. 

Som vi brukar ta fram… någon gång då och då liksom… där vi kan
prata tillsammans om hur man kan känna sig… i olika situationer...
detta är väldigt viktigt och uppskattat av barnen. Då får barnen… 
sätta ord på sina känslor… Det är viktigt tycker jag… att man kan 
sätta ord på dom… (Lisen).

Ingrid menar att det är vanligt att man kan se barn som får utlopp på förskolan kring 
saker som har hänt hemma. Om de har hört sina föräldrar bråka så kan de ta upp det 
när vi diskuterar känslor tillsammans i samlingen. Ingrid fortsätter att beskriva att 
barnen även på ett aggressivt sätt kan ge utlopp för sina känslor i leken. Hon menar 
att det brukar ske när barnet har svårt för att bearbeta sina känslor. 

Lisen beskriver att en pojke på hennes avdelning lekte doktor med sina vänner för att 
bearbeta sin morfars bortgång. Lisen fortsätter med att beskriva att hon vill ta tillvara
på de enskilda barnens intressen och hjälpa dem i vardagen. 

En kille som går på min avdelning... hans morfar dog... killen tog
denna... händelse väääldigt hårt. Men jag har fördel...Min mamma jobbar 
på sjukhus... Så vi fick massa sprutor och bandage och såna saker... (Lisen).

 
Under vår observation på snöbollens förskola (Marie) såg vi en situation där två barn 
hamnade i en konflikt med varandra. Förskolläraren tog hjälp av tre dockor, Lisa, Fia 
och Bert. Lisa och Fia skulle bjuda alla kompisar på kalas, alla förutom Bert.  
Förskollärarens syfte var att spela upp en händelse för barnen så att de kunde se en 
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konflikt från olika synvinklar.  Marie anser att det här sättet är det bästa sättet för att 
få barnen att förstår men även för att skapa en bild i deras huvuden om hur det ser ut 
när någon inte får vara med, när det sägs taskiga och elaka kommentarer. Hur det 
känns i kompisarnas hjärtan då. Marie förklarar att barnen brukar komma och be 
varandra om ursäkt efter att en pjäs har spelats upp, de sätter ord på sina känslor, 
men det förs även öppna diskussioner om olika händelser som ske under vardagen. 
Att prata och bearbeta olika händelser är enligt Marie det bästa sättet att skapa en 
trygg barngrupp. 

4.3 Hur uppmärksammas barn i ensamlek 
Vi ställde frågan till samtliga förskollärare om hur de ser och uppmärksammar de 
barn som ibland hamnar i ensamlek, hur de gör för att stötta dessa barn för att bli en 
del av barngruppen och för att de skall känna sig trygga i vardagen. Förskollärarna 
var överens om att barnen ibland behöver leka ensamma för att få tid för egna 
reflektioner eller att de ibland bara vill umgås med sig själv. 

Rebecca beskriver att ibland kan man tro att ett barn är utanför när de leker själv. Att 
man som pedagog stressar upp sig och försöker hjälpa detta barn in i en lek för att 
hen inte ska känna sig utanför.  Rebecca fortsätter att berätta att vissa barn tycker om
att leka själv, eftersom att de inte har kommit så långt i sin lekutveckling. 

Nej vi får också vara med, kan säga eller höra ibland. Nu leker vi
alla. Men då kan det vara så att han faktiskt inte vill det. Det blir
så jobbigt för hen att ta in en ny kompis i leken för att det tar så
mycket energi av hen att förstå den andras leksignaler eller den 
andras lekbilder liksom… (Rebecca).

Lisen menar att det är ganska viktigt för barnen att leka själv ibland, det är en bra 
egenskap att barnen finner ro till detta. Gun säger att hon vill titta till barnen som 
leker själv, för att få en förståelse om det är självvalt eller om barnet i frågan inte har 
någon att leka med. Ingrid beskriver att vissa barn tycker om att leka för sig själva. 
Ingrid fortsätter att berätta att som pedagog vill man försöka stötta barnen in i en 
gemenskap med de andra barnen, men många gånger märker man att barnen är 
nöjda med att leka ensamt.  

Gun berättar att hon försöker fånga barnets intressen om hon märker att ett barn 
ständig leker med sig själv. Hon försöker stötta och höja dessa barn med positiv 
respons inför barngruppen. Fungerar inte det brukar Gun skapa en aktivitet utefter 
barnets intresse och leka tillsammans med barnet. 

Och ofta är det barn, där de vuxna är där vill alla vara… att man
             liksom höjer upp barnet. Idag ska Kalle och göra det här, är det

nån som vill vara med? Att man liksom ge barnet fokus. Är man
med själv då höjer man status på det barnet liksom, då blir andra 
intresserade… (Gun).

Rebecca menar precis som Gun att de vuxna ska gå in i leken tillsammans med 
barnet. Rebecca fortsätter berätta att det brukar lösa problemet. Men som vuxen 
måste man leka med barnen på barnets villkor. Vilket Rebecca menar med att då kan 
man hjälpa barnet som är utanför att komma in i en lek. Gustav beskriver att han 
brukar ta hjälp av det äldsta barnet i gruppen för att släppa in det ensamma barnet i 
en lek. 
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Fredrik menar även han att det är jätteviktigt att de vuxna går in i leken och på så sätt
stötta barnet som är utanför. Fredrik menar att om en vuxen är med i lek så kommer 
det fler barn som vill vara med i leken, då brukar leken enligt Fredrik växa av de lite 
mer lekskickliga barnen, och då när alla barn har en roll i leken då backar han så att 
barnen får leka själva. 

Då kan jag som pedagog backa… ja typ… bak ett steg och se om barnen
fortsätter tillsammans liksom… Mycket handlar om att observera gruppen…
eh… och enskilda barn och hitta ett mönster i beteenden (Fredrik).

4.3.1 Att komma in i en redan existerande lek
När vi ställde frågan till förskollärarna, om de anser att det är acceptabelt att barn 
som redan är inne i en lek ska släppa in en eller flera kamrater i deras redan 
existerande lek, fick vi till svar att det är en svår fråga att svara på. 

Lisen beskriver att det är en oskriven regel att alla barn alltid får vara med i en lek. 
Hon förklarar vidare att hon inte håller med. Hon anser om det är en lek som redan 
pågår så får barnen som leker säga nej till extra deltagare. 

…Men har barnen börjat en lek… och så tvingar vi in två andra barn…
Ja då tappar ju de lekande… barnen bort sig liksom… leken avbryts 
ändå så många gånger under en dag… så jag tycker att det är viktigt
att är en lek påbörjad så kan man… ja inte hoppa in i leken just nu… (Lisen).

Fredrik försöker föra en dialog med de barn som leker ensamma, behövs det så 
hjälper han barnen in i en lek. Fredrik anser att om barnen vill leka med någon så ska
möjligheten till att leka med sina kamrater finnas där. 

Gun beskriver att det är ett svårt dilemma som ständigt finns i vår vardag, det är fel 
att förstöra en redan existerande lek. Gun förklarar att hon kommer ihåg när hon var 
liten och hennes fröknar alltid tyckte att alla barn fick vara med i en pågående lek, 
men Gun vart ”tokig på det”. Hon fortsätter att berätta att det är viktigt att med små 
hjälpmedel ge barnen olika förslag på roller som det ensamma barnet kan leka. 

Det tycker jag är jätte fel, att man säger så… men gå ditt och fråga
så får du vara med. Man måste följa med istället och hjälpa barnet in, 
konkret in i leken. Går inte det då får man hitta på nån annan aktivitet.
man får liksom hjälpa till att lösa det här… Annars kan man förstöra flera
lekar istället för att skapa en ny liksom (Gun).

Rebecca anser att detta beror på olika saker. I fall en barngrupp har lekt ett tag och 
redan är inne i en lek, då är de redan fokuserade och har sina bilder i huvudet. 
Rebecca fortsätter att berätta att om barnen redan har organiserat leken så att tre 
eller fyra barn är med, då måste barn som också vill vara med fråga först och inte 
bara avbryta. 

För att ibland det går faktiskt inte. Då kan man inte bara gå in i leken 
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för det kommer inte att vara bra i alla fall. Då får man respektera det
och så får man kanske säga så här att: men då kan ni leka klart den 
här leken så kanske kan vi vara med nästa gång. Och så får man kanske
pröva igen (Rebecca).

Rebecca menar att det är de vuxna som har en avgörande roll i dess situationer, att 
man måste stötta alla barn till att leka, men samtidigt respektera varandra.
Under intervjun kom Rebecca, Lisen, Gun och Fredrik in på att det är arbetslagets 
uppgift att stötta samt stärka den enskilda individen till att våga bli en del av 
barngruppen. Enligt förskollärarna sker detta till största del genom att uppmuntra 
och utmana barnen, men även genom att lyfta alla barns starka sidor. 

Lisen berättar att hon försöker ta till vara på barnens kunskap och intressen, kommer
det en fråga, så söker vi upp svaret, barnen ska känna sig viktiga. 

...ser och tar tillvara på barnens kunskap...om det kommer en 
fråga...ja vi brukar få frågor som vad tandkräm innehåller eller
vart bajset tar vägen... då söker vi upp denna fakta...(Lisen) 

Gun belyser vikten av att lyfta den enskilda individens styrkor och låta ett barn i taget
får glänsa över deras framgång. Gun anser att om man fokuserar på barnens styrkor i 
stället för svagheter så blir det gladare stämning och barnen stärks som individer, och
vågar där av stå på sig och våga leka med andra barn.

Du ritade den här förra gången. Kan inte du visa för oss... att de
liksom får det här... lite plats i rampljuset... En stund, liksom. 
Det tror jag är ett bra sätt... och minimerar ett tjafs liksom...
utan lyfta det som är positivt och det andra kan gå åt sidan. Att
man inte vråla namn över hela så här...sluta bråka och sen namn...(Gun)

Fredrik beskriver att han tycker det är viktigt att barnen känner sig stolta över sig 
själva, att barnen skall få prata utan att bli avbrutna, samt känna sig sedda i 
vardagen. 

Under observationen på Snöbollens förskola (Marie) framkom det att de barn som är 
duktiga på att leka sågs som mer populära barn. En kommentar som upprepades var 
”du får inte vara med”. Denna kommentar upprepades vid flera olika tillfällen. Marie 
menar att denna kommentar tyvärr är vanlig på förskolan, hur man än arbetar och 
samtalar kring detta ämne så slinker det alltid ur en så här tråkig kommentar. Marie 
beskriver att de vuxna försöker stötta barnen, men det är svårt. Marie har bestämt 
tillsammans med barnen på avdelningen att om en lek redan är pågående, så får man 
vänta med att komma in i leken tills de barnen är klara, så att man inte förstör för 
någons annans lek. Marie förklarar att när man samtalar med barnen om detta så 
förstår barnen exakt vad man menar, men i praktiken funkar det inte alltid. 
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4.4 Vänskapsrelationer i barngruppen
Att diskutera kring ordet vänskap på ett lustfyllt sätt i barngruppen är både svårt och 
utmanande. Vi som skapare av denna studie finner ett intresse att veta hur 
förskollärarna tänker och resonerar kring vänskapsrelationer, eftersom vi anser att 
lek, vänskap och socialt samspel hänger ihop i vardagen samt att det är en viktig del 
för barnen att veta redan i tidig ålder hur man ska vara mot andra människor. Vår 
fråga löd följande, hur förskolan arbetar med vänskapsrelationer på ett lustfyllt sätt i 
vardagen. 

Rebecca och Gun menar att när man diskuterar kring ordet vänskap och hur man ska 
vara en bra kompis, så vet alla barn hur man ska vara. Men när det inträffar en 
situation där barnen blir ovänner med varandra glöms detta genast bort. Både Gun 
och Rebecca tar hjälp av dockor när det inträffar en konflikt, dessa dockor spelar upp 
liknande situationer som har hänt i barngruppen. När dockorna har spelat upp sitt 
bråk får barnen komma med ett förslag på hur dockorna kan bli sams igen. 

Då kommer jag här, och då var du där och då började vi bråka...
det blir lite mer konkret. (Gun)

Fredrik och Gustav brukar ta hjälp av samlingen och samtala kring hur man är en bra
kompis, de låter barnen få berätta hur det känns inne i kroppen om man inte skulle få
vara med eller om någon kamrat säger något dumt. Fredrik fortsätter med att 
beskriva att om ett barn har gjort något snällt och bra mot en annan kamrat är han 
noga med att låta alla barn få höra det. 

Ingrid menar att med hjälp av sina kollegor kan man spela upp en pjäs för barnen 
kring olika saker som brukar hända i vardagen. Hon menar att genom att dramatisera
händelsen får barnen en annan synvinkel och blir åskådare. Ingrid har med hjälp av 
barnen ritat en sol på avdelningen där solstrålarna har betydelsefulla meningar på 
sig. 

Lisen börjar varje ny termin med att skapa ett kompisträd, barnen får ta hjälp av 
varandra att måla av och klippa ut sina händer i sin favoritfärg. Hon menar att när ett
barn har satt upp sin hand på trädets grenar så har de barnet godkänt avdelnings 
kompisregler, som de tillsammans har skrivit. Lisen använder sig även av uttrycket 
kompisdetektiver.

Sen pratar vi mycket om kompisdetektiver, att barnen...får
sätta på sig sina låtsas glasögon och titta ut på gården om det
finns någon de kan...bjuda med in i leken... detta är jätte roligt 
och speciellt...ett väldigt bra sätt att få alla barn involverade (Lisen).

När vi observerade Regnbågens förskola så var de fem barn inne i familjerummet, de 
var utklädda och lekte affär. Det uppkom en situation där barnet som tog betalt för 
mjölken inne i affären satte ett för högt pris, detta barn visste att mjölken kostade 
åtta kronor i går när barnet handlade med sin mamma. Förskolläraren (Lars) 
poängterade att det är intressant att se att barnen lyssnar och reflekterar kring de vi 
vuxna säger och gör. Att man samarbetar och hjälper varandra för att komma fram 
till en gemensam lösning som passar för båda två. Lars beskriver om barnen inte 
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löser problemen själva då krävs det närvarande vuxna som kan ge barnen stöttning 
och rätt material, så att de kan lösa problemet själv. 

4.5 Störningsmoment i vardagen
Att förskolan håller ett högt tempo om dagarna, det vet nog alla, så en fråga som vi 
tycker är meningsfull för vår studie är om förskollärarna anser att det finns olika 
störningsmoment i vardagen som hindrar barnen från den fria leken. Förskollärarna 
var alla eniga om att styrda och planerade aktiviteter var den ”största boven i det 
hela”. 

Ingrid beskriver att på sista tiden hade de för mycket planerade aktiviteter och styrde 
vardagen kanske för mycket. Hon menar att barnen inte får lika stor möjlighet att 
leka fritt, och det är det de verkligen behöver. 

Och sen blir det… Vart tog leken vägen? Vad är det som är fint
och fult? Vad är det vi vill lyfta, vad är vår förskola egentligen? De måste
ju få leka också… Lite så där kravlöst. Att bara få va, bara känna så lust 
att liksom leka, att inte alltid är det så: nu ska vi jobba här och baka med
lera och gör det, och gör det… Det kan jag ibland också känna, det måste 
verkligen vara en balans… (Ingrid).

Både Rebecca och Fredrik är även dem överens om att de planerade aktiviteterna 
hindrar barnen från att samspela med varandra. 

Lisen berättar med ett skratt att hon vill bli mer flexibel på denna punkt. Att man ska 
tänka till varför det är viktigt att man ska städa just precis, är det vi tänkte göra 
viktigare än barnens lek?

Barnen ska städa innan maten... efter samlingen...hitan och ditan...
jag tycker att vi fokuserar mer på att det ska vara rent på avdelningen
än att...barnen har kul liksom...(Lisen).

Lisen fortsätter och förklara att det är ett störningsmoment när det ständigt är 
personal som är sjuka, det tar så mycket energi ifrån barngruppen. Fredrik tycker 
även han att vikarier påverkar arbetslaget och framför allt barnen. Han menar att om 
vi vuxna blir stressade, så smittar det även av sig på barnen, och så blir det väldigt 
rörigt i barngruppen. 

Gun anser att det är de dagliga rutinerna som får en att fastna i ett och samma spår. 
Hon menar att man måste tänka utanför ramarna och acceptera att några barn 
kanske inte är helt klara med det de håller på med, och då måste man som pedagog 
tänka om och fundera kring varför just alla barn måste gå in nu. Gun belyser vikten 
av att förbereda barnen på att man snart måste avsluta det man håller på med, är 
viktigt, så att det inte bara blir ett tvärt avslut på leken, att man faktiskt ska kunna 
avsluta leken i lugn och ro. 

...att man vet om det i alla fall, att det inte blir ”tjuf”, nu ska vi gå in. 
Då tror jag att man kan skapa...det är ingen idé att börja med något,
för att det tar i alla fall slut hela tiden. Då bara drar de runt och inte 
liksom kommer till ro med olika lekar och så...(Gun).
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4.6 Arbetslagets förhållningssätt
Vi valde att fråga förskollärarna om de ansåg att pedagogernas förhållningssätt 
speglade av sig på barnens sätt att vara mot varandra. Förskollärarnas svar var 
snarlika varandra, de ansåg att vuxna är barnens förebilder som barnen tar efter av. 
Förskollärarna anser att om vuxna inte möter varandra med respekt, då speglas det 
över på barnen, och eftersom att vuxna är barns förebilder måste man arbeta med 
hur man själv beter sig innan man kan lära barn hur de ska vara mot varandra. 
Förskollärarna anser att om vuxna inte möter varandra med respekt, då speglas det 
över på barnen, och eftersom att vi är barnens förebilder måste man arbeta med sitt 
eget beteende innan man kan lära barn hur de ska vara mot varandra. 

Lisen poängterar att arbetslagets förhållningssätt mot varandra är det absolut 
viktigaste, men hon menar att det inte är så många som tänker på det. Hon fortsätter 
att beskriva att hon ofta får höra på jobbet av sina kollegor att deras barngrupp är 
stökiga, vilket hon menar kan vara pedagogernas förhållningssätt mot varandra som 
skapar stökigheten i en barngrupp. Lisen beskriver vidare att om inte personalen trivs
med varandra så märker barnen detta, och då trivs inte dem heller. 

Såklart kan man hålla en professionell nivå på arbetet liksom...men
jag tror varken att man utvecklas som individ eller att vi... ja utvecklar
barnen till att blomma om vi inte gör det själva (Lisen).  

Rebecca syftar på vikten att stötta varandra i arbetslaget samt att sträva efter samma 
mål. Fredrik tillägger att om vi som arbetar tillsammans har en bra relation till 
varandra och lyssnar och respekterar varandra, speglas det över sig på barnen. Vi 
vuxna är deras förebilder. 

Jag menar… om barn märker att vi är otrevliga… ja mot… mot
varandra… eller liknande… det är absolut inte bra, det speglas ju
på barn också (Fredrik).

Gun beskriver att det är viktigt att personalen som arbetar tillsammans klickar med 
varandra. Hon fortsätter att förklara att man måste skilja på det privata och den 
professionella. Gun anser att arbetslaget måste ha samma barn- och kunskapssyn. 
Hon säger vidare att man ska självklart kunna arbeta med alla individer men det blir 
olika bra.

Det har varit lite så här splitrat och då märker man direkt på barnen. 
Då blir de också så här röriga och passar på och göra lite så här dumma
saker. Det är väl deras sätt att protestera. – Hallå ni har inte tid med oss 
(Gun).

5. Analys
Nedan följen en analys av studiens resultat. I vår analys har vi sammanställt 
intervjupersonernas svar samt observationernas material, för att sedan jämföra det 
med tidigare forskning.  Vi kommer att dela upp analysen efter tre olika kategorier för
att vi lättare ska kunna analysera intervjupersonernas svar och koppla de till relevant 
forskning. 
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5.1 Leken och dess påverkan
Enligt förskollärarna framkom leken i resultatet som en grund för barns utveckling 
och lärande. När förskollärarna beskriver lekens betydelse nämner de att barn lär sig 
kommunicera, samarbeta, lära sig av varandra samt skapar sin identitet med hjälp av 
leken. Genom leken kan barnen bearbeta tidigare händelser och skapa en förståelse 
för det som har hänt tillsammans med sina kamrater (Gun). Detta kan vi koppla till 
vad Säljö (2010) tar upp, att Vygotskij påpekade att människans utveckling sker först 
i interaktion med andra i dess omgivning och sen på en individuell nivå, där man 
skapar sin egen förståelse av ett visst fenomen. Kragh-Muller, Orsted Andersen och 
Veje Hvitved (2010) beskriver att genom leken bearbetar barnen händelser som de 
finner obehagliga men även önskningar som kanske inte uppfylls i verkliga livet. 
Lisen vill ta till vara på barnens intresse och hjälpa dessa barn i vardagen. Med hjälp 
av anpassat material kan arbetslaget ge barnen rätt stöttning att tillsammans med 
sina kamrater bearbeta olika händelse. Knutsdotter Olofson (2003) upplyser att alla 
individer har ett behov att få uttrycka sina känslor. Enligt Knutsdotter Olofson 
(2003)  är det speciell viktigt att uttrycka sig i fall man har varit med om något 
tragiskt. Hon menar att både barn och vuxna har samma behov för att bearbeta 
hemska upplevelser. Eftersom barnen inte har utvecklat ett fullständigt språk än, tar 
de hjälp av leken och leker händelser Knutsdotter Olofson (2003). 

Kragh-Muller, Orsted Andersen och Veje Hvitved (2010) menar att barnen kan 
genom leken förhålla sig på ett naturligt sätt som gör att leken får en central del i 
barnens vardag. Barnen lär sig att kommunicera med sin omgivning, använda sin 
fantasi samt blir en del av gruppen med hjälp av leken. Förskollärarna som vi 
intervjuade beskriver att med hjälp av rollekar kan barnen få en helt annan karaktär. 
De kan hoppa in och ut ur olika roller och i leken kan de som är blyga och tystlåtna 
vara de som bestämmer. Barnen känner ett starkt självförtroende i leken, på grund av
att de är inne i en annan roll. Även Asplund Carlsson och Pramling Samuelsson 
(2008) tar upp att barnen kan i leken ha en annan karaktär, men de kan även skapa 
en förståelse för andra barns roller i leken. Barnen skapar lekens regler med hjälp av 
sina kamrater där och då när de leker.

Johanson och Sandberg (2010) hänvisar till Fröbel som ansåg att barnen är som frön 
och behöver näring och utrymme för att kunna växa och gro. Även Vygotksij menar 
med sin sociokulturella teori att barn behöver interaktion och stimulans med andra 
individer för att kunna utvecklas och lära av varandra. Leken är det bästa sättet för 
barn att lära av varandra(Säljö, 2010). Detta påpekar även förskollärarna Rebecca, 
Fredrik och Ingrid, som menar att leken berikar barnens utveckling och lärande. De 
fortsätter att beskriva att lärandet sker inte bara genom styrda aktiviteter, utan de 
anser att lärandet sker bäst i samband i interaktion med andra barn genom lek. 
Lillemyr (2002) anser att leken är en viktig del i barns liv. När barnen leker får de en 
förstålse för det sociala och emotionella problem som de sedan kan ta tillvara på i det 
verkliga livet. 

På förskolan som vi observerade (Snöbollens förskola) förekom det olika 
maktfördelningar i leken. Det fanns barn som var mer populära än andra, vilket 
menas med barn som är bra på att leka. Marie förklarade att det förkommer 
situationer där barn inte får vara med i leken eller får en sämre roll som kan vara till 
exempel en hund eller mormor. Detta kan vi se en tydlig koppling till vad Jonsdottir 
(2007) beskriver att barn som blir ignorerade av andra barn och som inte har någon 
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att leka med eller de barn som väljs sist ofta kan upplevas som ointressanta. Barn 
som ständigt blir avvisade ifrån en lek upplevs som lättretliga, aggressiva och bråkiga.

För att sammanfatta de både författarna och intervjupersonerna sagt ovanför, så kan 
barnen genom leken bearbeta olika händelse tillsammans med sina kamrater. Det är 
extra viktigt för barnen att få utlopp för sina känslor när det har hänt något tragiskt. 
Barnen lär sig att kommunicera med sin omgivning och använda sig av sin fantasi tak
vare leken. 

5.2 Socialt samspel
Förskollärarna som vi intervjuade var överens om att barn ibland behöver leka 
ensamma för att kunna utvecklas som individ samt ha tid för egna reflektioner. 
Rebecca beskriver att visa barn vill leka själva eftersom att deras lekutveckling inte 
har kommit så långt. Förskollärarna beskriver att om leken med sig själv inte är 
självvald så finns de där och stöttar barnen till att leka med andra kamrater. Gun 
beskriver att hon försöker höja dessa barn med positiv respons inför de andra barnen 
vid samlingar. Jonsdottir (2007) beskriver att barn skall ses som en medforskare i 
verksamheten tillsammans med andra individer, både stora som små. 

Jonsdottir (2007) beskriver att när barn leker tillsammans med varandra så utbyter 
de olika kunskaper som utmanar barnens tankar och som i sin tur bildar ett lärande. 
Lisen anser att om barnen har en pågående lek, så är det okej att säga nej till fler 
deltagare. Medan Fredrik anser att om barnen vill leka med någon så ska möjligheten
alltid finnas där. Folkman och Svedin (2009) anser att barn behöver samspela med 
andra barn för att få det sociala samspelet som de inte kan ta efter av de vuxna. 

Williams (2006) menar att barn med hjälp av den fria leken, lär sig nya saker av 
varandra, de skapar en gemensam bas som är baserad på deras gemensamma 
upplevelser och tidigare erfarenheter, vilket man även kan koppla till Vygotskijs 
sociokulturella teorin där samspel mellan individer är grundsten för barns utveckling 
och lärande (Sandberg, 2006). Förskolläraren som vi observerade (Lars) 
uppmuntrade barnen att lära av varandra, han menar att det inte är pinsamt att inte 
kunna, det är därför man har kamrater vid sin sida. Man ger och tar i olika 
situationer enligt Lars. I Williams (2006) uppmärksammas det att det är vilseledande
att tro att ensam är stark. I många sammanhang är det istället så att tillsammans med
andra är vi starkare” (Williams, 2006, s. 14). Alla psykologiska funktioner tar sin start
genom interaktion mellan olika människor, när personalen uppmuntrar barnen att 
finna kompisar, bidrar det till barn utveckling (Sandberg, 2006).

Sammanfattningsvis anser förskollärarna att barn ibland behöver leka ensamma för 
att utvecklas som individ. Barn behöver tid att bearbeta och få en förståelse för allt 
som händer runt omkring de. Med hjälp av den fria leken lär sig barnen att skapa en 
gemensam bas som är baserat på upplevelser och tidigare erfarenheter. 

5.3 Stöttning och utmaning kring barns lek
Förskollärarna anser att barnen tränar sin sociala förmåga genom leken. De påpekar 
att samspelet med andra barn är en viktig faktor att öva på redan i tidig ålder. Fredrik
poängterar att det är viktigt för barnen att få en förståelse för sina egna känslor för att
kunna leva sig in i andra människors situationer både nu och senare i livet. Rebecca 
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beskriver att leken är en viktig samarbetsövning. Rebecca menar att har barnen svårt 
för att integrera sig med andra barn i leken, kommer det blir svårt för barnen att 
samspela även med vuxna senare i livet. Blair, Denham, Kochanoff och Whipple 
(2004) anser att barn i den tidiga barndomen utvecklar sin sociala kompetens, vilket 
innefattar att det kan hantera olika sociala situationer med både sin familj och andra 
människor runt omkring. Författarna fortsätter att förklara att barn som trivs i olika 
sociala interaktioner har lättare att reglera sina känslor och få en förståelse för andra 
människors beteende. 

Sandberg (2009) menar att det som är viktigt inom den sociokulturella teorin är att 
vuxnas roll inte är att inplantera olika saker i barns huvuden, utan att barn ska lära 
sig i interaktion såväl med andra barn som vuxna. Riddersporre och Persson (2010) 
anser att barn med hjälp av andra individer i sin omgivning kan bearbeta olika 
händelser, pröva sin kreativitet samt sin fantasi.  Ramani och Brownell (2013) 
poängterar även dem att barn lär av varandra i både styrda och fria aktiviteter. 
Författarna fortsätter att förklara att på så sätt lär dem sig även att föra en diskussion
och lösa ett gemensamt problem. Detta kopplar vi till vad Gun anser att det är viktigt 
att barn lär sig av andra barn som redan kan, men även till det Vygotskij skriver 
angående det sociokulturella perspektivet. Även Lisen menar att barn i interaktion 
med andra lär sig barnen att respektera andra barns tankar. Detta kan vi även se att 
Skånefors (2013) upplyser att på så sätt skapar barnen en kamratkultur och samtidigt
skapar de gemensamma regler och normer som ligger till grund för deras sociala liv.

Förskollärarna är överens om att det hålls en hög tempo om dagarna, att det är 
många planerade aktiviteter som hindrar barnen att leka fritt. Där av får barnen inte 
tillräckligt med möjlighet att samspela med andra barn i nödvändiga situationer som 
till exempel konflikthantering anser förskollärarna. Vilket även Vygotskij (Sandberg, 
2006) upplyser att om barn inte får möjlighet att integrera med andra individer 
utmanas inte deras eget tänkande. 

Förskollärarna beskriver vikten av att barnen tränar sin sociala kompetens genom 
leken. Att det är viktigt att kunna få en förståelse för sina egna känslor, för att sedan 
kunna sätta sig in i andra människors livssituation. 

Under observationen (Snöbollens förskola) såg vi en händelse där förskolläraren 
(Marie) hjälpte barnen att lösa konflikter med hjälp av dockor. Förskolläraren tog en 
händelse som hände under dagen och bad barnen finna en lösning på konflikten. 
Sandberg (2009) beskriver att det är viktigt för barnen att träna deras sociala 
kompetens. Genom att barn deltar i sociala relationer och ser vuxna och andra barn 
som förebilder, kan ett barn som är ensam bli en del av barngruppen (Sandberg, 
2009).

6. Resultatdiskussion
Sammanfattningsvis har vi genom det här arbetet fått en djupare förståelse kring 
lekens betydelse för barns sociala samspel i förskolan samt hur förskollärarna stöttar 
och integrerar barn genom lek till sociala kompetenta individer. I läroplanen för 
förskolan står det att barnen skall få en möjlighet att utveckla en positiv uppfattning 
om sig själv, att barnen skall få stöd och tilltro till sin egen förmåga att lära sig, tänka,
handla och bilda sin personlighet efter (Utbildningsdepartementen, 2010). I vår 
studie har vi lyckats fånga förskollärarnas tankar och åsikter, och därigenom kopplat 
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det till tidigare forskning. Frågeställningarna som vi har utgått ifrån är hur stärker 
förskollärarna barns sociala samspel i vardagen, samt vilken betydelse har leken för 
barns sociala samspel.

På förskolan skapar barn sociala relationer genom att de gör saker tillsammans och 
får gemensamma upplevelser som i sin tur stärker deras relation till varandra. I vår 
studie har det framkommit att förskollärarnas förhållningssätt är av största betydelse 
för skapandet av barns samspel. Deras stöd och utmaning visar tydligt för barnen hur
de ska förhålla sig mot varandra för att lättare kunna skapa och bygga vidare sin 
vänskap. Då får barnen en förståelse för vad vänskap egentligen betyder, vilket de 
kommer ha nytta av senare i livet. 

De barn som ibland har svårt att hitta kompisar behöver stöd och vägledning från 
förskollärarna för att hitta ett sätt att komma in i gruppen. Förskollärarna noterar 
även att barn ibland behöver leka ensamma för att få tid för egna reflektioner och 
hitta sin inre ro. Enligt förskollärarna är det viktigt att notera om den ensamma leken
är självvald eller om barnet i frågan inte har någon att leka med.  

Förskollärarna anser att leken har den största betydelsen för utvecklingen av barns 
sociala kompetens. Att leken skapar barns identitet men även att barn i interaktion 
med varandra lär sig att handskas med olika problem. De förskollärarna har sagt, kan
vi se ett tydligt samband till de Vygotskijs sociokulturella teori (Sandberg, 2006) 
menar att barn lär sig i interaktion med andra individer i sin omgivning. I interaktion
med andra individer får barnen möjlighet att ta till vara på andra människors tankar 
och åsikter, och på så sätt bredda sitt egna perspektiv och skapa sina egna 
uppfattningar om ett visst fenomen. 

Samtliga förskollärare var eniga om att barns fria lek ofta avbryts på grund av styrda 
och planerade aktiviteter. Förskolan håller ett högt tempo om dagarna, vanligtvis 
måste barnen avbryta deras lek eftersom att arbetslaget är fasta i sina rutiner. 
Förskollärarna ansåg att barnen måste få leka kravlöst, och arbetslaget måste bli mer 
flexibel i sitt tänkande och fråga sig själva om det verkligen är nödvändigt att avbryta 
barnens lek. Förskollärarna kom däremot inte med några förslag på en förbättring, 
utan bara att de var medvetna om problemet och önskade att de var mer flexibla i sitt 
eget tänkande. 

Under våra observationer framkom det att förskollärarna ständigt strävar efter att 
barnen skall samspela med varandra. Att man får hjälp från en kompis i en svår 
situation betyder mycket för det enskilda barnet. På så sätt utvecklar barn sin 
förmåga för empati. Detta kan vi koppla till vad Lillemyr (2002) skriver att barn 
genom lek utvecklar sin förmåga att leva sig in i andras situation. Förskollärarna 
poängterade att det inte är pinsamt att inte kunna, det handlar om att barnen ska ge 
och ta och där av lära sig av varandra.

6.1 Metoddiskussion
Vi är nöjda med vårt val av den kvalitativa metoden med både semistrukturerade 
intervjuer och observationer (Bryman, 2011), i syfte att få tillförlitliga svar på våra 
forskningsfrågor. Vi fick en förståelse kring förskollärarnas åsikter, tankar och 
erfarenheter. Vi är medvetna om att förskollärarna kan ha gett oss svar som vi ville 
höra, vilket kan ha påverkat svaret. Tack vare de semistrukturerade intervjuer fanns 
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det inget krav att behöva följa en specifikt ordningsföljd, vilket har lett till flexibilitet 
under vår skrivande.  Intervjun gav oss en chans till att ställa följdfrågor men även att
upprepa förskollärarnas svar så att vi tolkat deras svar korrekt (Bryman, 2011). 
Intervjufrågorna var öppna och utan ett förbestämt svar, vilket ledde till mer utförliga
svar, samt att vi fick fler perspektiv.  

Med hjälp av våra observationer kunde vi tolka förskollärarnas sätt att tänka kontra 
till hur de förhåller sig i verkligheten. Det underlättade under vårt skrivande att ha 
fått sett flera olika perspektiv på förskolans vardagliga miljö, vilket även ledde till att 
vi kunde få en bredare förståelse kring de intervjupersonerna svar. Det var en fördel 
att båda två var med under observationerna, och jämförde det vi såg och antecknat, 
så att det inte var våra egna värderingar vi noterat.

Ett problem som uppstod under en intervju var att en förskollärare började berätta 
om privata händelser och sitt privata liv. Något vi också upptäckte under vår 
transkribering var att några förskollärare upprepade snarlika svar under flera frågor, 
och att det ibland var svårt att ge konkreta exempel på händelser från vardagen. 

En nackdel med inspelning av intervjuerna var att förskollärarna kände en press för 
att ge rätt svar (Bryman, 2011). Vi upplever att det var lättare för intervjupersonerna 
att prata när vi inte spelade in dem. 

 

6.2 Slutsatser
Vår studie har givit oss en bredare förståelse kring barns lek och lärande samt socialt 
samspel mellan barn i förskolan. Vi anser att vi har besvarat våra forskningsfrågor 
och vårt syfte. Vi upplever att samtliga förskollärare har givit oss material utifrån 
deras egna erfarenheter som har varit betydelsefullt för vår studie.  

I vår undersökning anser vi att förskollärarna vet innebörden av lekens betydelse för 
barns sociala samspel och hur viktiga dessa begrepp är för barns utveckling och 
lärande men även för deras välbefinnande. Barn trivs bäst tillsammans med sina 
vänner och i en miljö där de kan leka och umgås kravlöst, ett ställe där barn kan 
känna sig trygga och välbehövliga. Det är därför viktigt för oss som blivande 
förskollärare att skapa en bredare kunskap kring barns relationer, samt på vilken sätt 
leken utmanar och stöttar barnens lustfyllda lärande. 

Det viktigaste vi tar med oss i vårt arbete är att barn inte kan blomma, om vi 
pedagoger inte ger barnen möjlighet till det. Barnen ska få möjlighet att utforska sin 
egen förståelse på sina egna villkor. Barnen skall också få en möjlighet till lek med 
både sig själv och med andra. Vi pedagoger ska alltid vara närvarande samt ge barnen
möjlighet att själva skapa och påverka sin vardag.

6.3 Fortsatt forskning 
Vi hoppas att vår studie kan inspirera till vidare forskning om att undersöka hur barn 
tänker kring kamratrelationer. Hur ser barnen på ensamlek? Hur känns det för 
barnen om de ständigt hamnar utanför den pågående leken? Och hur beskriver 
barnen att en kamrat ska vara? Vi upplever att vi gärna skulle vilja ha mera spridning 
på den kunskap som redan finns kring barns tankar om kamratrelationer. Vi anser 
även att ett barnperspektiv på det hela skulle få verksamma pedagoger att tänka 
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annorlunda och få en bättre helhet på barnperspektiv. Vi tycker att 
vänskapsrelationer hänger ihop med barns lek och lärande, samt barns sociala 
samspel och därav ett relevant ämne att få in i vänskapsrelationer. 
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Bilaga 1
Intervjufrågor:

- Hur länge har du arbetat som förskollärare?

- Anser du att leken kan påverka barns utveckling och lärande?

- Hur anser du att barnen uttrycker sina känslor med hjälp av lek.

- Hur uppmärksamar du att barn leker själv?

- Hur stötar ni barn som ibland leker ensamma för att det ska bli en gemenskap 
i gruppen? 

- Blir det lättare för andra att acceptera det barnet?

- Anser du att det är okej eller försöker du stötta de barn in i en redan 
existerande lek? Beskriv hur du gör och ge konkreta exempel.

- Upplever du att det finns störningsmoment i verksamhetens vardag som 
hindrar barnen från att samspela med varandra? I så fall vilka?

- Hur pratar ni om vänskapsrelationer i barngruppen. Ge ett konkret exempel. 

- Hur gör ni för att stärka den enskilda individen?

- Tror du att pedagogernas förhållningsätt mot varandra speglar av sig på 
barnens sätt att vara mot varandra?

- Beskriv hur du tror att lek med andra barn påverkar barns sociala kompetens.

-
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Bilaga 2

                         Missivbrev
 Vill du dela med dig av kunskap kring barns sociala samspel?

Det finns ett ständigt behov av att utveckla kunskapen av barnens vardag på 
förskolan. Vår undersökning kommer fokuserat på barns sociala samspel. Vårt fokus 
kommer vara att ta reda på hur pedagogerna förhåller sig samt stöttar barnen kring 
detta område. Genom att besvara dessa frågor kan du bidra med värdefull kunskap 
om hur du ser på barnens sociala samspel samt vänskapsrelationer.  

Din medverkan är helt frivillig och du har full rätt att avstå när du vill, väljer du att 
avstå kommer det inte sparas någon information alls om dig. 

Intervju kommer att användas i ett uppsatsskrivande vid Mälardalens högskola, som i
sin slutversion läggs ut på databasen Diva.  Dina svar kommer att hanteras med 
anonymitet, dina svar kommer att hanteras på ett sätt så att man inte kan identifiera 
dig. 

Din information kommer endast att sparas tills uppsatsen är godkänd och texten 
läggs ut på Divas databas som är en söktjänst som finns tillgängligt för 
studentuppsatser. Intervjun kommer att ta runt 30 minuter. 

Om du har några frågor kring intervjun är du välkommen att vända dig till: 

Emelie Lundberg                                                 Mirjana Jankovic 
Förskollärarstudent                                             Förskollärarstudent
Tel; 0763406333                                                 Tel; 0737547178
Elg12002@student.mdh.se             mjc12001@student.mdh.se

Ansvarig lärare på Mälardalens högskola: 
Mia Heikkilä 
021-103117
Mia.heikkila@mdh.se

mailto:Mia.heikkila@mdh.se
mailto:mjc12001@student.mdh.se
mailto:Elg12002@student.mdh.se
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                         Missivbrev
                                Observation av barngruppen

Det finns ett ständigt behov av att utveckla kunskap kring barns vardag på förskolan. 
Vårt fokus kommer vara att ta reda på hur pedagogerna förhåller sig till barns sociala 
samspel samt vänskapsrelationer. För att kunna genomföra denna studie kommer vi 
att observera barns sociala samspel samt vänskapsrelationer.
 
Eftersom att ditt barn ingår i denna barngrupp behöver vi ha ditt medgivande för att 
få observera ditt barn. Barnens medverkan är helt frivillig och de har full rätt att 
avstå när de vill, väljer du som vårdnadshavare att avstå kommer det inte sparas 
någon information alls om ditt barn. Barnen kommer att hanteras med anonymitet. 
Denna observation är till för ett uppsatsskrivande vid Mälardalens högskola, som i 
sin slutversion läggs ut på databasen Diva.
  
Information kommer endast att sparas tills uppsatsen är godkänd och texten läggs ut 
på Divas databas som är en söktjänst som finns tillgängligt för studentuppsatser. 
Observationen kommer att pågå vid två olika tillfällen 4 timmar vardera. 

Om du har några frågor kring observationen är du välkommen att vända dig till: 

Emelie Lundberg                                                 Mirjana Jankovic 
Förskollärarstudent                                             Förskollärarstudent
Tel; 0763406333                                                 Tel; 0737547178
Elg12002@student.mdh.se             mjc12001@student.mdh.se

Ansvarig lärare på Mälardalens högskola: 
Mia Heikkilä 
021-103117
Mia.heikkila@mdh.se

 Här med godkänner vi att vårt barn får delta i detta projekt. 

                  Namn:                                   Ort:                                  Datum: 

mailto:mjc12001@student.mdh.se
mailto:Elg12002@student.mdh.se
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