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BAKGRUND: Här ger vi läsaren en introduktion genom en återblick i hur pedagogens 
roll inom förskolan har utvecklats genom historien. Vi förklarar även begreppen lek och 
samspel. Sedan lyfter vi in senare forskning kring uppfattningar av barns lek, samspel 
och pedagogers roll i lek. Här tar vi även in vad som kan påverka att det blir svårt att 
samspela i lek och hur pedagoger arbetar med det. 
SYFTE:  Vårt huvudsyfte är att undersöka pedagogers uppfattningar om barn som har 
svårt att samspela med andra barn i lek. Men som underordnat syfte har vi även att under-
söka barns uppfattningar av samspel och lek. 
METOD: Kvalitativ metod med inspiration av fenomenografi. Vi intervjuade 12 pedago-
ger och 15 barn mellan tre till sex år om deras uppfattningar. Undersökningen utfördes på 
4 olika förskolor. 
RESULTAT: Pedagogerna har en tydlig uppfattning kring barn som har svårt att sam-
spela i lek. De har en medvetenhet i arbetet när de vill hjälpa barnen till samspel och lek. 
Det framkom också att barnen och pedagogerna uppfattar leken olika. Barnen uttrycker 
att lek är en mer konkret aktivitet som de utför tillsammans med kamrater eller enskilt. 
Pedagogerna ser på leken som en social och lärande aktivitet där barnens kunskaper om 
hur man leker och personliga egenskaper påverkar lekens innehåll.
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1. INLEDNING 
 
Från början verkade han skräckslagen för att leka. Redan i andra dagens dagboksanteckningar om en 
bröllopslek står det "Joel skrattar hysteriskt och tokar sig. Kan inte gå in i leken. Håller sig med näbbar 
och klor utanför". Han var en rikt begåvad pojke, intellektuellt vaken, kunnig. Motoriskt säker klättra-
de han i de farligaste bergsskrevor och lärde sig kvickt hoppa rep och cykla. Han byggde en stad i 
sandlådan med hus, gator och parkeringsplatser. Han lärde sig snabbt sånger och sjöng med klar röst. 
Men han ville inte leka. Han kunde lekkoder och spelreglerna men var emotionellt labil, han verkade 
rädd att förlora sig i leken (Knutsdotter Olofsson, 2002, s.183) 

 
Våra erfarenheter säger oss att det finns barn som har svårt att samspela med andra barn i lek ute 
på förskolor, såsom Joel i citatet ovan. Vi har kommit i kontakt med detta fenomen när vi har 
varit ute på olika förskolor och har ställt oss frågan hur detta kommer sig. Ofta har barnen ifråga 
utmärkt sig genom att för det mesta störa de andras lek på olika sätt, springa omkring eller bara 
välja att vara för sig själva. Frågan är då hur pedagogerna gör och kan göra för att hjälpa dessa 
barn? 
 
Enligt svenska akademiens ordlista betyder samspel samverkan mellan två eller flera, en växel-
verkan. När det gäller leken handlar det om att ge och ta, att tillsammans med någon eller några 
skapa något gemensamt på lika villkor. Enligt oss kan barn genom lek utveckla en god självbild, 
bli bekräftade och få känna sig delaktiga, vilket är en stor del i vårt demokratiska samhälle. Vi 
har under vår utbildning fått ta del av leken och dess betydelse för barns lärande och utveckling, 
men vi känner att vi vill gå ännu mer på djupet i den, det finns mer att lära. Leken skall vara en 
av de största byggklossarna i vårt blivande yrke som förskollärare och med hjälp av vår under-
sökning vill vi bredda våra kunskaper om den. När vi som pedagoger talar om leken som ett vik-
tigt verktyg i vardagen på förskolan, är det av vikt att fundera på vad vi menar med leken och 
vilka konsekvenser barnens utveckling kan få om barnen inte får möjligheten att samspela i leken 
tillsammans med andra barn. 
 
Genom intervjuer med pedagoger kommer vi att få en djupare insyn i hur de resonerar kring situ-
ationer där något barn har svårt att samspela med andra barn i lek. Eftersom vi fokuserar på barns 
samspel och lek känner vi att det är viktigt att även få barnens perspektiv på detta. Leken är en 
stor del av barnens liv, det är en rättighet att de skall få leka, därför är det viktigt att samspelet 
fungerar. Med hjälp av vårt arbete vill vi öka möjligheterna för pedagoger att hjälpa barn som har 
svårt att samspela med andra barn i lek. Vår förhoppning är att detta arbete skall ge pedagoger 
ytterligare infallsvinklar i arbetet med samspel och lek ute i verksamheterna. 
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2. SYFTE 
 
Vårt huvudsyfte är att undersöka pedagogers uppfattningar om barn som har svårt att samspela 
med andra barn i lek. Men som underordnat syfte har vi även att undersöka barns uppfattningar 
av samspel och lek. Vi vill också ha svar på följande frågeställningar: 
 

1 Vad innebär begreppen lek och samspel, enligt pedagoger och barn? 
2 Lekens betydelse för barns utveckling, lärande och sociala samspel? 
3 Vad är pedagogens roll i lek och samspel, enligt pedagoger och barn? 
 

 

2.1. Definition av begrepp 
 
I den här uppsatsen diskuterar vi lek och syftar då på en gemensam lek där två eller flera barn har 
ett samspel. När vi nämner barn som har svårt att samspela i lek, menar vi situationer där ett barn 
har en intention att komma med i några andra barns lek, men inte lyckas med det. Vi vill därför 
poängtera att vi inte är ute efter att kartlägga ”problembarn”. Istället är det leksituationerna som 
intresserar oss. När vi i arbetet benämner begreppen utåtagerande och inåtvända barn menar vi att 
alla barn någon gång kan reagera på detta sätt. 

 
 

3. BAKGRUND 
 
Inledningsvis beskriver vi hur pedagogens roll i förskolan har förändrats genom historien. Efter 
det följer en redogörelse för olika författares och forskares syn på lek och samspel. Avslutnings-
vis lyfter vi forskning kring pedagogerna och barnens uppfattningar i relation till vårt syfte. 
 
 

3.1. Pedagogens roll genom historien 
 
Förskollärarens roll har ändrat sig mycket genom historien. Det är av intresse att visa på att peda-
gogens roll är föränderlig och att synen på barn ständigt förändras inom yrket. 
 
I barnträdgårdarna på 1800-talet skulle barnträdgårdsledarinnan, den tidens förskollärare, vara en 
moder. Enligt Kihlström (1998) skulle hon också vara en gestalt för hur en mor skulle vara. Idag 
läggs det stor vikt vid förskollärarens yrkeskompetens, det är vad som efterfrågas. På barnträd-
gårdsledarinnornas tid var personligheten viktigare. Hon skulle bland annat vara kärleksfull, glad, 
lugn och ha ett stort tålamod. Författaren skriver vidare att i övrigt var det av stor betydelse att 
barnträdgårdsledarinnan var uppfinningsrik, händig och musikalisk. Med tiden övergick yrket till 
att heta barnträdgårdslärarinna istället. Då lades större vikt vid en psykologisk och praktisk peda-
gogisk bildning. Fram till 1940-talet var det omstritt ifall det skulle heta barnträdgårdsledarinna 
eller barnträdgårdslärarinna (Kihlström, 1998). Inte förrän 1955 blev det en helomvändning och 
titeln förskollärare växte fram istället (Kihlström, 1998).  
På 1850-talet var barnverksamheten inspirerad av Fröbel och det fanns då tre mål med denna; 1. 
Åstadkomma ett gott inflytande på barnen mot gudsfruktan, arbetsamhet och måttlighet. 2. Utöva 



 3 

ett gott och förädlande inflytande på hemmet. 3. Utbilda unga kvinnor och mödrar till uppfostra-
rinnor (Karlsson och Rudbeck, 1982, s. 6 i Kihlström, 1998, s.20). Detta visar att pedagogens roll 
vid denna tid var att stå för en god uppfostran. 

 
Detta sätt att se på barnverksamheten fanns till och med fram till 20-talet då Elsa Köhler kom 
med sina tankar, att föra in leken och det fria skapandet mer i verksamheten. Tillsammans med 
Alva Myrdal förde Elsa Köhler även in att arbetet med barn mer och mer skulle utgå från barnens 
psykiska utveckling, menar Kihlström. En stor förändring skedde på 70-talet tack vare barnstuge-
utredningen 1968. Då lyftes det dialogpedagogiska perspektivet fram. Det skulle vara ett dialog-
pedagogiskt arbetssätt och förskolepersonalen skulle ha en helhetssyn på barnen. Utvecklings-
psykologin kom då in i förskolan, som från 70-talet skulle benämnas så, Piaget och Eriksons teo-
rier var de som hade mest genomslagkraft i förskoleverksamheten. Barns inlärning och utveck-
ling fick en ökad betydelse och verksamheten skulle vara ämnesintegrerad. Detta ledde till att fler 
förskolor byggdes och fler förskollärare anställdes (Kihlström, 1998).  
 
Kihlström förklarar vidare att 1987 kom det pedagogiska programmet för förskolan. Till skillnad 
från barnstugeutredningen fokuserade det pedagogiska programmet på barnet. Personalen skulle 
se varje barn och de skulle sträva efter att varje barn utvecklade sin identitet och att barnet själv 
skulle vara aktiv i sin kompetensutveckling. Personalen skulle inte, som i tidigare utredningar, 
vara en kunskapsförmedlare. Pedagogiskt program för förskolan var en föregångare till Läropla-
nen för förskolan (Lpfö98) som kom 1998. I denna finns många punkter som tar upp strävande-
mål som gäller förskolan och arbetslaget. Här tas även upp hur arbetslaget skall samarbeta med 
hemmet. I Lpfö98 står det att: 
 

Förskolan skall sträva efter att varje barn  
• utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära, 
• utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,  
• utvecklar sin förmåga att fungerar enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå 

rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,  
            (Lpfö98, 2006, s.9).  
 
Arbetslaget skall  
• ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen  

  -    får stöd och stimulans i sin sociala utveckling, 
  -    ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i      
       gruppen, (Lpfö98, 2006, s.10).  
 
Alla som arbetar i förskolan skall  
• verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras. (Lpfö98, 2006, s.11).   

 
Citaten ovan belyser vikten av att pedagogerna måste bygger relationer med varje barn och vara 
förebilder för hur man skall vara i relationer med varandra. Detta ger grunden för en fortsatt posi-
tiv utveckling för varje enskilt barn. 
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3.2. Vad är lek? 
 
Leken är en viktig del i barns lärande och socialisation. Vad är då lek? Det verkar som att detta 
begrepp inte har någon enhetlig förklaring utan det finns många sätt att se på leken. Nedan redo-
visar vi några uppfattningar kring begreppet lek. 
 
Ofta jämförs barns lek med vuxnas arbete, men Knutsdotter Olofsson (1989) menar att leken är 
något helt annat än ett arbete. I leken finns inga regler, medan arbetet i sin tur har lagar. När man 
arbetar är det någon som motiverar utifrån, i leken är det barnen själva som motiverar sig.  Arbe-
tet sker i verkligheten medan leken sker relativt fri i relation till verkligheten.  Medan barn leker 
är de helt fängslade och inneslutna, det som sker utifrån verkar inte lika viktigt. Författaren be-
skriver leken som en låtsasvärld där barnen kan pröva på olika aktiviteter som att baka, ha en 
familj, utan att det händer på riktigt. Författaren menar att i leken kan barnen upptäcka och upp-
leva allt möjligt. Enbart fantasin sätter gränser. För att detta skall vara möjligt krävs en trygg bas 
där barnen kan ge utlopp för sin fantasi utan att någon kritiserar eller stör leken. Knutsdotter 
Olofsson försöker sig även på att göra en förklaring på vad hon menar är lek och vad som är icke- 
lek. En utforskande aktivitet som många vuxna säger att de gör med barnen för att främja deras 
lek är ingen lek, för det utförs på riktigt, kort sagt är det lättast att fråga barnet. Leken är ett för-
hållningssätt mer än ett beteende. Det är bara barnet som vet om det leker eller ej (Knutsdotter 
Olofsson, 1989, s.15).    
 
Bachrudin (2001) skriver liksom Lillemyr (2002) och Knutsdotter Olofsson (2002) att leken skall 
ses som något glädjefyllt där barn får utlopp för sin fantasi. Men Bachrudin framhåller också le-
ken som ett sätt att bli mindre egocentrisk. Den är ett sätt där barn lär sig att läsa symboler och 
släppa ut sin energi till något positivt. Leken ger också möjligheter för barn att lära sig misslyck-
as och lyckas och att lära sig att organisera sina erfarenheter (Arnaud, 1974 i  
Bachrudin, M, 2001). Building on what Arnaud has proposed, it seems safe to characeterize chil-
dren´s play as potentially having positive effects on the players´ cognitive, affective, social and 
phsyical development (Bachrudin, 2001, p. 5). Enligt Bachrudin har leken i och med detta många 
dimensioner i lärandet. Leken ger en första väg in i lärandets värld. För att leken skall ge ett 
lärande krävs också att barn är engagerade, vilket i sin tur kräver engagerade lärare. 
 
 
3.2.1. Den sociala leken 
 
Lillemyr (2002) skriver att lek har många olika former och är ett stöd i barns utveckling. Författa-
ren beskriver några typiska drag som visar att det är en lek. Leken skall vara en fri aktivitet och 
att den skall vara rolig och glädjefylld för de som deltar i den. Leken utspelar sig i en påhittad 
värld där det skapas regler för hur leken skall gå till och utvecklas. Lek är något som utförs på en 
speciell arena, det vill säga, en speciell tid och plats som barnen har valt. I leken finns det spän-
ningsmoment där det oväntade kan hända.  
 
Lillemyr skriver vidare att barn har en naturlig drivkraft och motor för att vilja skapa samspel i 
lek. Åse Grud Skard (1972 i Lillemyr, 2002) skriver att leken är likaställd med barns problem-
lösningar och pekar specifikt på fyra speciella problem som ligger till grund för dessa lösningar.  
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Det är materiella problem, relationsproblem, språkproblem och motigheter som kan vara att de 
inte förstår regler som skall gälla eller att det har varit en tvist i hemmet, och så vidare.  
 
Författaren menar att dessa problem gör att barnet i fråga kommer att leka med andra för att lösa 
det specifika problemet. Lillemyr (2002) skriver om hur viktig leken är för barns lärande och 
socialisation, den ger barnen en möjlighet att utveckla en känsla för andra människor. Anledning-
en till att barn inte kommer in i leken med andra barn kan vara att de saknar sociala färdigheter 
som behövs för att få till ett samspel med andra. För att få igång en gemensam lek krävs det att 
det finns en mottagare och en sändare. Öhman (2006) skriver att när ett samspel skall ta form 
bjuder barn ofta in varandra genom ickeverbal kommunikation. Det gäller dock att det andra bar-
net, mottagaren, är uppmärksam och lyhörd och kan uppfatta denna inbjudan till samspel i lek, i 
annat fall kommer en gemensam lek inte att bli av. 
 
Knutsdotter Olofsson (2002) påpekar lekens betydelse för barn i samspel med andra barn. Hon 
ser leken först och främst som ett samspelsverktyg där aktörerna använder sig av det i kommuni-
kationen med varandra. Leken är något man lär sig, enligt författaren. Hon poängterar att barn 
som inte kan göra sig förstådda tillräckligt genom att uttrycka sig verbalt, kan använda leken som 
ett verktyg i kommunikationen. I barnens gemensamma lek kommunicerar de kanske inte till 
varandra genom ord, istället blir leken deras kommunikationsverktyg. Författaren skriver vidare 
att det finns så kallade leksignaler, detta håller Öhman (2006) med om och säger att de är; miner, 
gester, ögonkontakt och leenden. Knutsdotter Olofsson skriver att barn signalerar att det är lek 
bland annat genom att tala med ett annorlunda tonläge och använda sig av sin fantasi. Allting blir 
möjligt i lek, där en soffa på förskolan kan bli en drake. Barn är även tydliga inför varandra när 
de går in eller ut i en lek. Hon skriver vidare, för att en lek skall fungera och ta form utifrån goda 
förutsättningar behöver barnen kunna något som författaren kallar för lekregler. Dessa är: sam-
förstånd, ömsesidighet och turtagande. 
 
 

3.3. Samspel 
 
För att en gemensam lek skall kunna ta form behövs det ett fungerande samspel. Barn är kompe-
tenta och de söker samspel från första stund. I detta kapitel tar vi upp vad samspel är och dess 
betydelse för barns utveckling. 
 
Brodin och Hylander (1998) skriver att det finns en vilja hos barnet att aktivt söka kontakt och 
samspel från första stund i livet. Att kunna relatera till andra, skapa mening och sammanhang är 
förmågor som finns från början. I ett bekräftande samspel med andra blir barn sig själva, tydliga 
för sig själva som en egen enhet och de blir också tydliga för andra. Författarna grundar dessa 
tankar på Sterns teori (1991). 
 
Människan är social och att vara delaktig i sociala relationer är betydelsefullt, oavsett ålder. Att få 
känna trygghet, närhet och en samhörighet med andra är delar i olika gruppsammansättningar. 
Känslan av förväntningar och krav som ställs på den enskilde individen i gruppen är också vik-
tigt. För att uppnå ett positivt samspel där parterna känner att de blir bekräftade av varandra är det 
av vikt att möjligheter till socialt samspel ges så tidigt som möjligt i livet (Lillemyr, 2002). 
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Lillemyr (2002) skriver att G H Mead utvecklade tidigt sin samspelsteori. Han menade att det är 
nödvändigt att kunna ta den andres perspektiv i lek och lärande. Det blir en växelverkan i sam-
spelet. Mead såg sambandet mellan lek, spel och självutveckling. Självet är inte medfött, enligt 
Mead, det utvecklas som ett resultat av personens relation till utvecklingen i sin helhet och med 
hjälp av relationer till andra under processens gång.  
 
Samspelet är betydelsefullt för barns utveckling, både individuellt och i relationer till andra. Det 
är också viktigt för barns socialisation, hur de blir en del i samhället på olika nivåer och vad de 
kan bidra med. Lillemyr (2002) beskriver tre olika nivåer; individnivån, där självutvecklingen är 
mest central men samspelet med andra blir viktigt för sociala färdigheter, som att kunna sam-
arbeta och lyssna på någon annan. Det här måste få en respons, om det uttrycks på ett sätt som 
stämmer överens med andras förväntningar och omgivningens normer. På relationsnivån rör det 
sig om förmågan till samspel människor emellan, hur barn agerar i vänskapsrelationer, vilken 
plats i gruppen som tas och hur makt och kontroll hanteras i förhållande till andra. Den sista, 
samhällsnivån, handlar främst om barns socialisation i närmiljön, kulturen och samhället men 
också barns egna bidrag till samhället, som att kritiskt kunna granska och ifrågasätta, vara själv-
ständig och kunna finna lösningar i samspelet med andra.  
 
Vi talar om det kompetenta barnet som söker samspel från då det föds och som vill få grepp om 
sin omvärld. Eftersom samspelet påverkar barns utveckling är det av vikt att den vuxne visar till-
tro till barnets förmåga för att det skall bli ett så positivt samspel som möjligt som i sin tur möj-
liggör en gynnsam utveckling. Thulin (2006) menar att enligt Pramling Samuelsson & Sheridan 
har barnen en medfödd vilja att skapa sig en förståelse och upptäcka världen. Den vuxnes tilltro 
till barnets förmåga kan ta sin utgångspunkt i detta. Här finns en möjlighet till delaktighet, att den 
vuxne tar tillvara på barnets upplevelser och erfarenheter i samspelet mellan barn och vuxen. 
Med detta menar Thulin att en vuxen som ger barnet positiva samspelserfarenheter ger även bar-
net möjlighet till en positiv utveckling. 
 
 
3.3.1. Känslornas betydelse för samspel och lek 
 
Känslor har stor betydelse för hur ett samspel skapas. I en fungerande relation med andra barn där 
ett känslomässigt utbyte sker, lär barn sig att känna igen sina egna känslor samtidigt som barn får 
en möjlighet att skapa förståelse för andras känslor. Om barn är i harmoni med sina egna känslor 
är möjligheten till ett lärande större än om barnet har ett känslomässigt kaos inom sig. Öhman 
(2006) skriver för att pedagoger skall kunna möta barn utifrån deras behov och känslotillstånd 
krävs det att pedagoger ständigt reflekterar över sina egna känslor. Att ha denna självkännedom 
gör att pedagogen blir tryggare i sig själv. Författaren menar vidare att om pedagoger har denna 
insikt kommer de lättare att kunna läsa av barnens känslor och bemöta dem utifrån deras behov. 
Genom detta förhållningssätt blir pedagogerna också förebilder för barnen i hur man kan uttrycka 
känslor och hur man kan bemöta en kamrats känslor. 
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3.4 Tidigare forskning 
 
Här redovisar vi forskning kring pedagogers och barns uppfattningar som är relevanta för vårt 
syfte.  
 
3.4.1. Pedagogers tankar om lek 
 
Lindqvist (1996) skriver om pedagoger hon har intervjuat, vad de säger om leken och hur de ser 
på den. Det framgår att pedagogerna ser leken som ett sätt att lära sig, men i praktiken går de ald-
rig in i leken. De hjälper mest till att skaffa material. Lindqvist beskriver vidare att leken länge 
haft en otydlig roll i förskolan och setts som fri.  
 
Pedagogerna som Lindqvist intervjuade säger att de har haft svårt att veta hur de skall bete sig när 
barnen leker, ifall de skall gå in i leken eller att leken utvecklas utan vuxnas medverkan. Författa-
ren skriver, genom kommunikation med andra barn lär sig barn att leka. Hon lyfter fram rollspel 
som en viktig ingrediens i barnens utveckling till att lära sig hur de sociala rollerna fungerar.  
 
Vickerius och Sandberg (2004) skriver att vuxna och barn har olika uppfattningar om vad be-
greppet lek är för något. När barnen i deras undersökning skulle beskriva fenomenet lek gjorde 
barnen det genom att ge förslag på olika slags lekar, till skillnad från de vuxna som svarade att 
lek är fantasifullt och innebär en låtsasvärld för barnen. Lpfö98 ger pedagoger riktlinjer för hur 
de skall arbeta med lek. De intervjuade pedagogerna uttrycker att det handlar om att ge barnen tid 
att leka samtidigt som de försöker initiera olika sorters lekar genom att bland annat tillhandahålla 
diverse material som kan stimulera lekar att ta form eller utveckla redan pågående lekar (Vickeri-
us och Sandberg, 2004). 
 
Folkman och Svedin (2003) gjorde ett projekt under ett år kring barn som inte lekte socialt med 
andra barn. Genom bland annat intervjuer med pedagoger lyckades de synliggöra hur man kan 
förändra en sådan situation för ett barn. Folkman och Svedin menar att den sociala leken utveck-
las med tiden hos det lilla barnet med början från det att barnet börjar upptäcka omvärlden genom 
att känna och smaka på olika saker. Efterhand kommer barnet att söka sig till andra människor för 
att försöka skapa gemensamma lekar tillsammans med dem. På detta sätt har det barnet stegvis 
fått utveckla en känsla av att fungera i social lek.  
 
Det har, enligt oss, inte gjorts speciellt mycket forskning kring hur pedagoger uppfattar barn som 
har svårt att samspela i lek. Forskning kring detta fenomen har mest skett genom observationer av 
barngrupper och pedagoger. En författare som skriver hur ett visst beteende kan försvåra möjlig-
heter till samspel i lek med andra barn är Folkman (1998). Hon gjorde en intervjuundersökning 
med pedagoger om deras erfarenheter av att arbeta med barn som var i behov av mer stöd. Förfat-
taren skriver att en anledning till att barn har svårt att samspela med andra barn i lek kan vara att  
barnen har ett utåtagerande eller inåtvänt beteende. Folkman skriver vidare att, enligt pedagoger, 
ställer dessa båda beteenden höga krav på sin omgivning. Pedagoger uttrycker att de utåtagerande 
barnen är som virvelvindar och att de ofta stör andra barnens pågående lekar genom att göra 
snabba nedslag i dem, välta omkull något som de andra barnen byggt i sin lek eller knuffa till ett 
annat barn, för att sedan gå vidare till nästa. De upplevs också ofta som aggressiva mot andra, 
pedagoger och barn.  
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Folkman skriver att det för dessa barn är näst intill omöjligt att ingå i ett samspel med något annat 
barn därför att de har tendens att vilja bestämma i lek utan att ta hänsyn till de andra barnens idé-
er och tankar.  
 
De inåtvända barnen upplevs tvärtom, av pedagoger, som tillbakadragna och avvaktande. Folk-
man (1998) beskriver dessa barn som att de undviker andra barns samspel och i de fall som de är 
med i de andras lek tilldelas de ofta en roll som har låg status. Till skillnad från de utåtagerande 
barnen som pedagoger kan uppleva som oberäkneliga i sitt handlande genom att de helt oväntat 
kan börja skrika eller slåss då de söker kontakt med andra barn, är de inåtvända mer apatiska. 
Folkman skriver att dessa barn oftast inte söker kontakt med andra barn utan upplevs av pedago-
ger som inbundna. 
 
Många äldre teorier om barns utveckling, så som Eriksons och Piagets så kallade stadieteorier, 
utgår ifrån homogena åldersfaser där barns färdigheter är statiska för en viss ålder. Dessa har på 
senare tid ifrågasatts då studier av barn visar att miljö och relationer har en stor betydelse. Dock 
är det fortfarande vanligt att pedagoger använder sig av barnens ålder i arbetet, det kan handla om 
att bilda grupper som sätts samman efter ålder, eller att det finns regler på förskolan som uttryck-
er att barnen inte får göra något visst om de inte har nått en viss ålder. Detta signaleras till barnen 
som suger in och imiterar hur vuxna på förskolan gör vilket i sin tur kan påverka samspelet i lek 
på förskolan negativt. Löfdahl och Hägglund (2006) observerade, gjorde en gruppintervju och 
hade informella samtal med pedagoger. Författarna kom fram till att barn använder ålder som ett 
verktyg när de vill skapa gemenskap eller utesluta något annat barn från leken. Ålder används 
också som ett maktmedel där den som är äldre får större rätt att bestämma i en lek. Detta är van-
ligt förekommande då barngruppen är ny och när barn försöker finna sin roll i barngruppen på 
förskolan. Författarna skriver vidare att de äldre barnen så småningom hamnar högre upp i hie-
rarkin bland barnen där de i barngruppen får företräde att bestämma framför de yngre barnen i 
lek. När de inte vill att yngre barn skall vara med i leken använder de ofta sin ålder för att få det 
barnet uteslutet ur leken. Att förlöjliga eller markera gränser i leken är också tydliga tecken på 
maktmissbruk av ålder (Löfdahl och Hägglund, 2006). Detta visar att ålder är en faktor som gör 
att barn har svårt att samspela i lek.  
 
 
3.4.2. Pedagogers roll i leken 
 
Tullgren (2004) beskriver hur vuxnas medverkan i leken inte enbart är till fördel för barnen. Det 
kan handla om hur de träder in och avbryter barnens lek och gör upp regler som de enhetligt  
bestämmer utan att bry sig om barnens lek, eller vad barnen vill. Författaren menar att vuxna kan 
ha en god tanke med sin styrning men den upplevs inte rättvis av alla barn. Det kan röra sig om 
att barn inte får vara med eller att pedagogerna vill få in ett barn i leken som inte var med från 
början. Fast det inte överensstämmer med vad barnen i den pågående leken vill. 
 
Hjort (1996) skriver att barn inte tycker om att pedagoger går in i en lek med syftet att få in ett 
annat barn i den redan pågående leken, utan att först ta reda på vad leken handlar om eller om det 
finns plats för en till. Författaren menar, om ett barn inte har lekkompetens och upplevs som svår 
att leka med av de andra barnen kan den fungerande leken påverkas negativt om en pedagog 
tvingar in det barnet i den. 
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Barn i Hjorts undersökning uttryckte att de vuxna inte alltid är närvarande i barnens lek. De finns 
aldrig till hands för att stötta i leken. Barnen säger också att pedagoger tycker om lugnare, vänli-
gare lekar framför högljudda och vilda lekar. De vuxna klassificerar lekarna utan att ha tagit reda 
på lekens innersta väsen, vad den handlar om och varför barnen leker som de gör. Hon skriver 
vidare att barn uttryckte att vuxna inte heller kan delta i leken på samma villkor som barn kan. 
När de är med är det utifrån ett vuxenperspektiv på leken, de beskrivs, av barnen, vara lekande 
när de går på raster eller har mer styrda aktiviteter med barnen.  
 
Hjort (1996) skriver att vuxna kan vara till hjälp då barn känner att deras lek är hotad eller att den 
inte får möjlighet att utvecklas som de vill. Författaren skriver vidare att leken ideligen störs av 
andra barn. När barn känner att de inte får leka i fred kan det hjälpa att flytta leken närmare där 
pedagoger håller till. På detta sätt känner barn att deras lek kan bli beskyddad av vuxna då de kan 
hålla yttre störande faktorer på avstånd. 
 
Nyare studie har visat, till skillnad från Hjort (1996), att pedagoger kan vara med i barns lek ut-
ifrån samma villkor, på barnens nivå. Enligt Sheridan och Pramling Samuelsson (2001) ser barn 
vuxna som tänkbara deltagare i lek där de bland annat spelar spel ihop. Barnen uttrycker att då 
pedagoger och barn leker tillsammans har alla lika stor rätt och möjlighet att bestämma. Pedago-
ger och barn är med utifrån samma förutsättningar och leken blir på detta sätt demokratisk.  
Sheridan och Pramling Samuelsson skriver, då vuxna är med i leken ökar möjligheterna till att de 
skall förstå vad som händer i leken på ett sätt som de inte kunde ha uppfattat om de såg leken 
utifrån. Genom att pedagoger deltar skyddas leken från avbrott som är vanligt förekommande då 
vuxna avbryter för att de tycker att leken går för vilt till eller att de har planerat någon annan  
aktivitet i verksamheten. 
 
 
3.4.3. Pedagogens roll i arbetet med barn som har svårt att samspela i lek 
 
Folkman (1998) skriver att pedagogens roll i bemötandet med barn är av betydelse för att kunna 
vända ett barns negativa och destruktiva beteende till ett mer positivt. Det handlar först och 
främst om att barnen skall kunna känna tillit och få en känsla av trygghet till pedagogen. Barn 
behöver få bekräftelse av att de är en egen individ, skild från andra, samtidigt som pedagoger 
ständigt måste se och bekräfta det positiva som barnet gör. I detta arbete säger sig pedagogerna, i 
Folkmans intervjuundersökning, vara tydliga i sitt kroppsspråk då de utan ord kan närma sig barn 
och skapa en ömsesidig ordlös kommunikation. De bör samtidigt vara öppna för vad barn ut-
trycker verbalt och ickeverbalt. Det handlar likaså om att pedagoger skall låta barn få tid att sam-
tala med dem. Folkman säger att både utåtagerande och inåtvända barn behöver tydliga ramar och 
regler på förskolan som skapar trygghet. Det ger barnen en kontinuitet i deras liv. Oberoende av 
vad som händer är alltid reglerna desamma. Även fast barnen gör något negativt är det viktigt att 
pedagogerna visar på att det är skillnad på vad barnet gör och barnet i sig.  
 
Folkman menar vidare, genom att pedagoger medvetet arbetar med att få igång ett samspel med 
barn skapas förutsättningar för det barnet att kunna leka med andra barn. Genom pedagogers 
handlande och beteende i detta samspel blir de förebilder för barnen och ger dem en referensram 
av hur man skall vara tillsammans med andra. Författaren skriver att det är av vikt att pedagoger 
känner barnet som behöver detta extra stöd väl och har en förståelse och en medvetenhet om  
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barnets känslor. Pedagoger menar att det är viktigt att veta vilken lek som passar barnet för att 
kunna möta barnet utifrån dennes behov. Att göra det samtidigt som pedagogen förstärker och 
påvisar positiva sidor hos barnet möjliggör en positiv självbild som skall kunna ta form  
(Folkman, 1998). 
 
Hjort (1996) skriver att de vuxna även skapar förutsättningar för barns lek på förskolan genom att 
pedagoger påverkar kulturen och lekklimatet som finns där. Författaren menar att pedagogens 
uppgift är att se till att alla barn blir lekare och kan leka tillsammans med andra barn.  
 
Pedagoger måste ge de barn som inte kan samspela med andra barn stöd för att kunna utveckla 
lekfärdigheter. Samtidigt som pedagoger medvetet arbetar för att göra barnet attraktivt för de 
andra barnen ökar möjligheterna till att få in barnet i ett gemensamt samspel. Genom att peda-
goger är närvarande och leker tillsammans med barnen utifrån deras perspektiv på lek skapas en 
unik närhet dem emellan som de inte kan få på något annat vis, de lär känna barnen på ett djupare 
plan. Folkman och Svedin (2003) skriver om barn som inte riktigt kan ta sig in i den sociala  
leken, då kan de bli tillbakadragna och ensamma. Författarna poängterar att den allra viktigaste 
förutsättningen för att den sociala leken skall kunna ta form för barn på en förskola är att det 
finns vuxna som är engagerade, ger trygghet och är närvarande för barnet.  På detta sätt skulle 
man kunna säga att den vuxne blir en trygg bas för barnet, en förebild och vägledare. För att  
hjälpa barn att komma in den sociala lekens samspel, sa sig pedagogerna i Folkman och Svedins 
projekt arbeta mycket med tilliten och tryggheten till barnen. Författarna säger att det handlade 
om att visa ett intresse för barnen. Pedagogerna skulle på ett tydligt sätt visa att de ville ha kon-
takt med barnen. Det var viktigt att pedagogerna inte gav upp utan försökte hitta barnens leklust 
och att ge leken utrymme. Barn kan inte tvingas till lek, de måste lära sig hur man leker menar 
Folkman och Svedin.  
 
Att ständigt reflektera och diskutera kring begreppet lek i arbetslaget är ett sätt att inte stagnera i 
tankar om lek och samspel. Pedagogers synsätt och förhållningssätt till lek påverkar hur leken tar 
form för barnen i en verksamhet. Det handlar om att kunna se leken ur barns perspektiv och att se 
vilket värde leken har för dem. Det är också av vikt att kunna sätta det i relation till ett vuxen-
perspektiv på leken. I Folkman och Svedins projekt (2003) upptäckte pedagoger att de hade  
fastnat i sin leksyn. Genom reflektioner kring samspel och lek lyckades de bryta sitt synsätt och 
vågade ge sig in i leken mer på barnens villkor.  
 
 
3.4.4. Barns livsvärld 
 
Förskolan är en mötesplats där människor från olika kulturer, med olika familjeförhållanden och 
personligheter skall vara tillsammans. Här skall även barn utmanas till ett lärande och få möjlig-
het att utvecklas. Pedagoger skall tillsammans med barn skapa en miljö som på bästa sätt stimule-
rar till utveckling och lärande. Öhman (2006) skriver om begreppet barns livsvärld och förklarar 
det med att erfarenheter barn har ifrån deras levda liv läggs ihop med nya erfarenheter barnet gör, 
vilket blir en livsvärld. Förskolan är en del av barns livsvärld, hit kommer varje person med sitt 
bagage av upplevelser, vilket påverkar hur relationer utvecklas och verksamheten utformas.  
Genom detta utbyte av erfarenheter får det enskilda barnet möjlighet att påverka tillvaron runt 
omkring sig samtidigt som barnet även påverkas av miljön runt omkring.  
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Öhman menar också att lek är en del av barns livsvärld då barn som är i en lek får tillfälle att ut-
byta olika samspelserfarenheter för att skapa något gemensamt i leken.  
 
 
3.4.5.  Barns perspektiv och barnperspektiv 
 
När studier om lek görs är det av intresse att lyfta in barnens egna tankar om fenomenet. För att 
pedagogen skall kunna delta och samspela med barn i lek är det relevant att höra barnens tankar 
kring det. På det viset ger det pedagogen och forskaren en möjlighet att närma sig barn. Det ökar 
även möjligheterna till att kunna stimulera barnet i sin fortsatta utveckling och sitt lärande.  
 
Begrepp som barnperspektiv och barns perspektiv är inte alltid lätta att definiera men om man vill 
försöka närma sig barn och deras värld är det viktigt att kunna särskilja begreppen. 
 
Pedagoger kan arbeta utifrån ett barnperspektiv och då försöka skapa en tillvaro som gynnar  
barnen. För att kunna göra det måste pedagogen dock ha fått insyn i barnens perspektiv, det vill 
säga i hur barnet tänker, uttrycker tankar och handlar i vissa situationer. Johansson (2003) skriver 
om detta och betonar att det handlar om att ta reda på vad de olika fenomenen som studeras har 
för betydelse och innebörd för barnet. Hon skriver vidare om tre olika förhållningssätt pedagoger 
kan ha till barn. Dessa visar huruvida pedagogerna försöker att se ur barns perspektiv. Att arbeta 
nära barn, lyssna till dem och vara delaktig i deras värld är en förutsättning om man som peda-
gog vill kunna närma sig att se ur barns perspektiv.  
 
Inom forskningen är det av betydelse att se till hela barnets tillvaro för att kunna närma sig och få 
insyn i barns perspektiv. Om man skall studera eller forska kring barn och deras tillvaro är det av 
stor vikt att forskaren kan särskilja de båda perspektiven, bland annat för att synliggöra vilket 
perspektiv man intar i studien. Halldén (2003) skriver att beroende på vems perspektiv som tas 
när man studerar barn kommer man att se och urskilja olika saker. Författaren skriver vidare att 
forskaren gör ett ställningstagande beroende på vilket perspektiv denne intar. Om forskaren intar 
ett barnperspektiv kan det innebära att det blir ett resultat utan barns resonemang kring ett feno-
men. Till skillnad från att se ur barns perspektiv där barnen har fått delge sina tankar och erfar-
enheter av fenomenet.  
 
 
3.4.6. Barns syn på lek 
 
Hjort (1996) intervjuade barn om deras erfarenheter av pedagoger i lek och hur de såg på lek 
överlag. Det blev tydligt att barn kan ge en mer mångsidig bild av sin lek än vad de vuxna kan. 
För barn har leken inga gränser. Med hjälp av fantasi och kreativitet formar barn sin lek. Barn 
använder också olika föremål i sin lek. Det behöver inte vara färdiga leksaker utan med hjälp av 
fantasin kan barn utifrån behov i leken förvandla ett redskap, till exempel kan en pinne bli en 
pistol i en polis - lek. 
 
Enligt Hjort (1996) ger leken barn en känsla av att tillhöra en gemenskap. De känner att de är 
någon i ett gemensamt samspel. Detta ger enligt barnen en känsla av att vara en värdefull och  
kompetent människa. Lek är något som tillhör barn och beskrivs först och främst som en rolig 
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aktivitet, i leken använder barn sig av olika färdigheter för att leken skall utvecklas. När barn 
skall samspela i lek är de medvetna om att det krävs lekkompetens. Barn vet vad de behöver  
kunna för att leka tillsammans med andra barn. Detta leder till att barn som inte vet hur man skall 
leka väljs bort av de lekande barnen och hamnar utanför ett gemensamt samspel (Hjort, 1996). 
 
Att vara på förskola innebär att följa de fasta rutiner som finns där. Samtidigt som barn får möj-
lighet att styra över sin egen tid till exempel i den fria leken. Om barn får bestämma helt och  
hållet vad de skall göra på förskolan är att leka det vanligaste svaret. Barn beskriver begreppet 
lek utifrån ett socialt sammanhang där leken likställs med att vara med kamrater, ett socialt sam-
spel. Lek beskrivs även som en fysik aktivitet där sy, måla, spela fotboll eller konstruera med 
olika material räknas in (Sheridan och Pramling Samuelsson, 2001).  
 
Löfdahl (2002) skriver att Barn ser inte leken som lösryckt ur sitt sammanhang, utan allting häng-
er ihop i en helhet. Barnen hittar ofta på leken här och nu, de har ett system i leken som barnen 
kommer på tillsammans. Det kan ändå vara en eller två som är styrande i leken. I leken har barn 
en möjlighet att förändra normer, regler och strukturer som finns i barnens vardag. Här har de 
även en chans att själva ta rollen som en auktoritet och slå sig fria från vuxenvärldens normer, det 
blir en väg till självständighet. Det är viktigt att nämna att leken skapas genom kommunikation 
barn emellan och att barnen därmed behöver varandra för att utvecklas. I leken utmanar de rå-
dande strukturer och prövar på nya handlingar. På detta vis lär sig barnen att utveckla sin kompe-
tens till att bli sociala aktörer (Löfdahl, 2002). 
 
Vickerius och Sandberg (2004) skriver att lek enligt barnen även är likaställt med vänskap och att 
det är viktigt för barnen på förskolan att få ingå i en gemenskap tillsammans med andra barn. Det 
handlar om att barnet skall få möjlighet att känna sig delaktig i lek där de kan dela tankar och 
känslor med andra. I samspelet får barn även möjlighet att utveckla sociala färdigheter. Barnen 
lär sig hur man är i en grupp, samtidigt som barnen i den gemensamma leken får möjlighet att 
lära sig något nytt tillsammans med andra (Vickerius och Sandberg, 2004). 
 
 

3.5. Sammanfattning av belyst litteratur 
 
Lek har inget enhetligt begrepp utan den kan ha många betydelser beroende på vem som studerar 
den. I bakgrunden hoppas vi på att ge läsaren en förståelse för hur viktig leken är i förskolans 
värld och dess många dimensioner. Att samspela är grunden till mycket däribland till lekandet. I 
bakgrunden har vi visat på samspelets vikt för den sociala utvecklingen och lärandet. Vi har även 
visat på aktuell forskning som tar upp hur pedagoger uppfattar och arbetar med barn som har 
svårt att samspela i lek. Vi har också belyst barn och pedagogers uppfattningar i bakgrunden för 
att ge en bättre förståelse på hur deras perspektiv kan skilja och likna varandra. 
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4. TEORETISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT 
 
 

4.1. Perspektivskifte  
 
Idag har det skett ett perspektivskifte i synen på barn och deras utveckling. Tidigare ansågs det att 
barn utvecklades i olika fasta stadier utifrån deras ålder, såsom Eriksons och Piagets stadieteorier. 
De menar att ett stadium måste klaras av innan nästa kan inledas. Stern (2003) menar då till skill-
nad från detta att barns utveckling inte är statisk och följer inte ett fast utvecklingsmönster. Han 
ser barns utveckling i olika domäner som kan gå in i varandra, denna utveckling pågår hela livet 
ut. I vår undersökning kopplar vi Sterns teori till det fenomen vi undersöker genom att pedagoger 
med hjälp av de olika domänerna kan arbeta med samspelet i verksamheten. 
 
 

4.2. Daniel Stern 
 
Senare års forskning visar en förändrad syn på spädbarn. Stern (1991) säger att barn ses som 
kompetenta individer som från allra första början i livet är utrustade med en drivkraft att söka 
kontakt och i kontakten skapa ett samspel. Spädbarn har en början till ett själv som gör att de kan 
skilja sig från andra. Genom att de blir bekräftade i samspel med någon annan blir de än mer 
medvetna om sitt själv och de blir tydligare för andra. Stern (1991) menar att spädbarn redan från 
födelsen är aktivt kontaktsökande. Författaren menar att de har en inneboende förmåga att kunna 
välja vad de ger gensvar på när det gäller yttre sociala skeenden. Känslan av ett begynnande själv 
är också något som spädbarn börjar uppleva, de kan skilja mellan sig själv och annan. Så små-
ningom befästs denna känsla av ett kärnsjälv, känslan av att vara en egen person. Under späd-
barnstiden finns det ingen symbiosliknande fas där spädbarn ser sig som sammanbundna med en 
annan. För att nå en subjektiv känsla av union med en annan krävs det tvärtom en känsla av ett 
eget kärnsjälv och en annans kärnsjälv.  
 
                                                                                                                                                                                     
4.2.1. De fyra domänerna 
 
Den första domänen i Sterns teori (1991) kallas ett begynnande själv: det är från 0 - 2 månader. 
Barnet börjar känna att den är en person skild från andra, ett begynnande själv. De kan se sam-
band och sätta det på ett objekt. Det som kan ses, det kan ge en känsla av någonting och de börjar 
leva efter sina känslor. I domänen för uppvaknande relaterande kommer känslan av ett uppvak-
nande själv in.  
 
Andra domänen är kärnsjälvet som är från 3 månader. Barnet har nu blivit mer kontrollerad och 
mer uppmärksam. Barnet har växt i sin utveckling och blivit en mer enhetlig person. Barnet  
känner sig mer organiserat och Stern (1991) beskriver denna period som den mest sociala situa-
tionen i livet. Detta utvecklas genom att de vuxna är överdrivna i sina uttryck, genom babyprat 
försöker de fånga mer och mer av barnets uppmärksamhet. Ett tema av variationer i kontakten 
mellan den vuxne och barnet behövs för att barnet inte skall tröttna. Barnet kan med hjälp av en 
följsam vuxen få hjälp att reglera sig.  
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Den tredje domänen kallas för det subjektiva självet och börjar vid cirka åtta månaders ålder. 
Inom denna domän är det flera processer som leder till ett intersubjektivt utbyte. Det innebär att 
en människa kan dela en känsla eller egen erfarenhet med någon annan. Barnet börjar inse att det 
den känner kan andra också känna och det leder till att samspelet når ett djupare plan. Detta till 
skillnad från de förra domänerna där samspelet skedde på ett mer fysiskt plan.  
 
Barnet har fortfarande inget talspråk utan det handlar nu om att möta barnet utifrån vad det ut-
trycker genom kroppsspråk, läten och ansiktsuttryck och ge respons. Detta skall dock inte ske via 
imitation utan genom variation, att den vuxne använder nya uttryckssätt i mötet med barnet. 
 
Den fjärde domänen heter domän för känslan av ett verbalt själv och börjar vid cirka 15 månaders 
ålder. Nu kan barnet med hjälp av ord dela erfarenheter och känslor på ett nytt sätt med andra 
människor. På så vis hjälper språket barnet att samspela med andra under nya former. Detta är 
enligt Stern (1991) inte bara till barnets fördel utan det kan innebära en nackdel då de andra  
domänerna som varit tidigare kan bli åsidosatta. Nu fokuserar man mer på orden som sägs än hur 
barnet uttrycker känslor genom kroppen. Barnet kan nu hålla kvar händelser som det varit med 
om i minnet och utföra eller imitera denna händelse vid ett senare tillfälle.  
 
I denna domän kan barnet se något som någon annan gör och skapa sig en bild av detta för att 
senare återskapa den händelsen själv. För att barnet skall kunna utföra detta krävs att denna hän-
delse, representation, finns inkodad i långtidsminnet och som barnet kan plocka fram. Utifrån 
denna domän utvecklas den narrativa förmågan, vilket innebär att barnet verbalt kan berätta om 
sina erfarenheter i mer sammansatta berättelser som följer en röd tråd.  
 
Stern (2003) menar att barns olika samspelserfarenheter bildar så kallade RIG, en representation 
av interaktion som har generaliserats för barnet. Detta innebär att när barnet har upplevt en viss 
typ av samspel lagras det som ett minne. När barnet upplever något liknande igen skapas ett RIG. 
När barnet har ett RIG för hur ett visst samspel äger rum och hamnar i ett nytt samspel aktiveras 
det RIG som barnet redan har. Med hjälp av det får barnet ett redskap av hur det skall handla i 
den specifika situationen. Genom den nya erfarenheten skapas ett nytt RIG. Stern (2003) poäng-
terar att den person som barnet samspelar med har sina egna RIGs. Detta påverkar hur samspelet 
fungerar mellan barn och vuxen.  
 
Brodin och Hylander (1998) har skrivit om hur Sterns teori kan vara av vikt och ligga till grund 
för pedagogers arbete med barn på förskolan. Enligt författarna handlar det om att kunna skapa 
en kontakt och en relation till varje enskilt barn, kunna läsa av barnets känslor, hur de känner sig. 
Det är inte bara orden som sägs som skall tolkas, det gäller även att kunna tolka de icke-verbala 
uttryck som barnen signalerar. 
 
 

4.3. Vygotskijs teori 
 
Vygotskij skriver om hur samspelet ligger till grund för barns lärande och poängterar att lärandet 
börjar tidigt i barns liv (Lillemyr, 2002). I likhet Vygotskijs teori ser Stern barnet som kompetent. 
Båda anser att ett lärande börjar från och med barnets första dag och fortgår resten av livet. Vy-
gotskij anser också att barnet är socialt kompetent från födseln.  
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Han påpekar att, om föräldrar till exempel möter barns gråt, vilket är ett uttryck för barns försök 
att kommunicera. Det ger barnen kunskap i hur man samspelar. Strandberg (2006) tolkar att Vy-
gotskij menar att i samspelet med vuxna får barn referenser av hur man skall vara tillsammans 
med andra. Om ett barn inte har lärt sig detta från början krävs det ett engagemang från de vuxna 
runt omkring för att kunna förändra samspelet. Genom att de vuxna agerar som förebilder och 
påvisar hur man skall vara i relationer med andra människor, möjliggör de en förändring för bar-
net. 
 
Lillemyr (2002) skriver att barns utveckling och lärande är beroende av den kultur som omger 
barnet och av samspelet med människor som finns nära barnet. Detta benämner Vygotskij som 
det sociokulturella. I samspelet med andra människor menar Vygotskij enligt Lillemyr att det 
automatiskt blir ett lärande för barn. Vygotskij menar att barnet kommer att lära sig det som be-
hövs inom dess kultur. Strandberg (2006) skriver att enligt Vygotskij kommer barn som växer 
upp i en kultur där man kommunicerar med hjälp av ord att lära sig på ett annat sätt än barn som 
växer upp i en kultur där man mer kommunicerar med kroppen eller skriften. Lärandet sker inte 
utifrån något speciellt stadie eller någon speciell ålder. Författaren skriver att Vygotskij däremot 
ser relationen som en av de största ingredienserna i barns lärande. Han säger att lärande ger men-
tal utveckling och inte tvärtom.  
 
Vygotskij menar att barnet lär sig först något i ett socialt sammanhang för att sedan göra den nya 
kunskapen till något individuellt. Detta sker genom att barnet imiterar hur någon annan gör eller 
säger, för att slutligen göra det till en del av sig själv. Detta visar sig genom att barnet själv kan 
utföra det utan den andre. Så fort barnet lärt sig något nytt slutar denne att imitera och då har ett 
lärande ägt rum (Strandberg, 2006). Vygotskij benämner detta samspel som den närmaste utveck-
lingszonen och menar att det är här barn tillsammans med en annan person utmanas i sitt lärande. 
I denna zon krävs det någon som har mer kunskaper än barnet och kan hjälpa barnet vidare  
genom att fungera som en stödstruktur och vara en förebild som visar på olika vägar hur man kan 
göra. Genom detta samspel kommer barnet tillsammans med den andre att lyckas nå ytterligare 
ett steg i lärandet (Lillemyr, 2002). 
 
 
4.3.1. Vygotskij och lek 
 
Lek är en arena som kan fungera som den närmaste utvecklingszonen då barn lär sig med hjälp av 
andra barn eller vuxna som är med. Leken är enligt Vygotskij (2003) en värld där barn får utlopp 
för sin fantasi. Vygotskij ser barn i leken som kreativa där de får en möjlighet att skapa. Fantasin 
är dock oskiljaktig från verkligheten och Vygotskij menar att verkligheten ger stoffet till hur  
fantasin utvecklas. Utifrån fantasin skapas en lekvärld. Leken kan handla om att omvandla mat-
erial från verkligheten till något fantasifullt. Det ger leken barn möjlighet att bearbeta och för-
ändra intryck som de har varit med om i deras verkliga liv. Lillemyr (2002) skriver, genom att 
barn kliver in i en annan roll i leken får barn även tillfälle att bearbeta sina egna känslor och  
skapa förståelse för hur någon annan person känner och upplever. På detta sätt blir rolleken av 
betydelse dels för barns utveckling av sin egen självkännedom och dels för utvecklingen av den 
empatiska förmågan.  
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Fastän fantasin är en huvudingrediens räcker inte det för att kalla lek för just lek. Vygotskij  
menar att det finns utmärkande drag för att det som pågår faktiskt är lek. Dessa drag är enligt 
honom att det finns både glädje och regler i den. På detta sätt är leken självmotsägande för även 
fast leken kan ses som fri och ostrukturerad ut för åskådarna finns det dock under ytan, regler 
som styr hur leken skall utvecklas och ta form (Lillemyr, 2002) 
 
Vi har valt att använda oss utav Vygotskijs teori i vår studie därför att den handlar om lek, läran-
de och samspel. 
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5. METOD OCH GENOMFÖRANDE 
 
 

5.1. Metod 
 
Vi har använt oss utav den kvalitativa metoden i vår studie. Kihlström (2006) skriver att enligt 
Starrin kännetecknas den kvalitativa metoden av att forskaren söker efter egenskaper hos olika 
fenomen. Det handlar även om att försöka få en förståelse om olika fenomen. Till skillnad från 
den kvantitativa metoden där forskaren söker efter det som är mätbart.  
 
Då vårt syfte är att ta reda på olika uppfattningar passar den kvalitativa metoden bäst. Då vi inte 
är ute efter att göra mätningar av hur många som har en viss uppfattning valde vi bort den kvanti-
tativa metoden. 
 
 
5.1.1. Inspiration från fenomenografi 
 
I den här uppsatsen har vi delvis utgått från fenomenografin för insamling och analys av data. 
Samtidigt har vi förhållit oss fritt till denna ansats. Vi har därför inga anspråk på att vår under-
sökning skall kunna betraktas som fenomenografisk i egentlig mening. Men eftersom fenomeno-
grafin har inspirerat oss, tycks det påkallat att säga någonting om den. 
 
Inom fenomenografin framhålls att fenomen i vår omvärld kan ha olika betydelse för människor 
vilket bör ge skilda uppfattningar kring samma fenomen. Enligt Larsson (1981 i Larsson, 1986) 
är intervjun den centrala utgångspunkten inom fenomenografin. Det handlar om att forskaren 
skall sträva åt att få fram så många skilda uppfattningar kring det speciella fenomenet för att  
sedan kunna relatera dem till varandra (Uljens, 1989). 
 
Enligt Marton (1981) intar forskaren i kvalitativa undersökningar antingen det  första eller andra 
ordningens perspektiv. Skillnaden mellan dessa är vad forskaren inriktar sin undersökning mot. 
Den första ordningens perspektiv handlar om vad forskaren direkt ser och frågor kring det.  
Marton (1981) skriver om den andra ordningens perspektiv vilket innebär att forskaren är intres-
serad av hur andra uppfattar något. För att tydliggöra detta gör Marton jämförelsen av att första 
ordningens perspektiv innebär att ta reda på vad till exempel en bok eller en teori handlar om. 
Detta till skillnad från den andra ordningens perspektiv där forskaren fokuserar på vad personens 
uppfattningar och tankar om boken eller teorin är. I den andra ordningens perspektiv handlar det 
inte om att få fram svar som är rätt eller fel utan det handlar istället om tankar kring fenomenet 
som studeras. Inom fenomenografin intar forskaren den andra ordningens perspektiv.  
 
Larsson (1986) skriver att inom den fenomenografiska analysen söker forskaren efter likheter och 
skillnader i intervjusvaren. Olika kategorier tar då form utifrån de olika uppfattningarna som upp-
täcks. 
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5.1.2. Intervjuerna 
 
För att kunna få den bästa möjligheten till att ta reda på pedagogers och barns uppfattningar valde 
vi att göra intervjuer. Det gav oss en större möjlighet att kunna ställa följdfrågor än om vi hade 
gjort en enkätundersökning. På det viset kände vi att det blev lättare att får svar på vårt syfte. 
 
Vi valde halvstrukturerade djupintervjuer1 vilket innebar att vi hade en viss fast struktur på frå-
gorna men att vi gav respondenten ett stort utrymme i svaren. Larsson (1986) poängterar vikten 
av att följa strukturen med hjälp av ingångsfrågor. Det är dessa frågor som skall finnas med i alla 
intervjuerna som görs. I våra intervjuer kallar vi ingångsfrågorna för temafrågor.  
 
Att ställa dessa och att även ha möjlighet till att ställa eventuella följdfrågor gav intervjuerna 
känslan av en dialog, vilket rekommenderas i den fenomenografiska ansatsen (Marton 1994 i 
Kihlström, 2006). 
 
Då vi skulle intervjua barnen, i åldrarna tre till fem år, valde vi att utgå från en bild2. Att utgå 
ifrån en bild i barnintervjuer är ett sätt att komma fram till hur barn kan uppfatta något i sin om-
värld. (Doverborg och Pramling Samuelsson, 2004). Vi valde ut en bild som låg nära vårt syfte. 
Genom att använda denna bild fick vi en mjukstart och vi trodde även att barnen lättare skulle 
kunna relatera det till sina egna erfarenheter med hjälp av den. Doverborg och Pramling Samuels-
son (2004) skriver om vikten av att en intervju med barn inte ska upplevas som ett förhör utan ha 
formen som ett öppet samtal. Det var vårt mål att barnen skulle känna att de kunde tala fritt. 
 
 
5.1.3. Urval 
 
Vi intervjuade två yrkesgrupper inom samma verksamhet för att vi trodde att det skulle ge en 
mångfald av svar. När vi skriver ordet pedagog i uppsatsen menar vi både barnskötare och för-
skollärare. De kan ha samma barnsyn men olika tankar kring arbetet med barnen. Larsson (1986) 
menar, om man vill ha spridda uppfattningar så måste man rikta sig mot specifika grupper.  
 
Våra intervjupersoner är inte slumpmässigt utvalda. Vi har medvetet valt vilka vi ville intervjua. 
Genom att intervjua pedagoger på fyra olika förskolor minskade vi risken för att de har blivit 
påverkade av varandra. Barnintervjuerna genomfördes på tre olika förskolor. Detta är inget ovan-
ligt enligt Larsson (1986) som lyfter denna problematik det vill säga att pedagoger som arbetar 
ihop kan ha en gemensam syn av samma fenomen. Uljens (1989) skriver att det inom fenomeno-
grafin kan variera mellan 10- 300 intervjuer. Målet är att fånga olika slags uppfattningar. Vi har 
begränsat oss och valt att göra cirka 12 intervjuer med pedagoger och 15 barnintervjuer.  
 
De barn som ingår i intervjuerna går på olika förskolor. Vi lämnade ut föräldramedgivande till 
alla barn som gick på de aktuella avdelningarna. De medgivanden vi fick in utgick vi ifrån när vi 
valde vilka barn som skulle intervjuas. Vi gjorde ett medvetet val då vi riktade in oss på barn 
mellan tre till fem år därför att vår erfarenhet är att barn i dessa åldrarna oftast är mer verbala än 
yngre barn. 
                                                 
1 Bilaga 2 och 5 
2 Bilaga 6 
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5.2. Genomförandet 
 
Vår huvudstudie handlar om pedagogers uppfattningar men vi har också valt att göra en studie av 
barns uppfattningar för vi anser att barnens perspektiv är viktigt att ha med. Vi lade mycket tid på 
hur frågorna skulle utformas. Med hjälp av respons på frågorna av vår handledare och att de  
lästes upp för en pedagog påverkades vår diskussion kring våra frågor. Vi omformulerade en del 
frågor så att vi så småningom kände att de skulle fungera. 
 
I samråd med pedagoger bestämde vi datum för när vi kunde komma till den aktuella förskolan 
och intervjua. När vi gav pedagogerna valet att välja tid och plats märkte vi att det skulle bli ont 
om tid till att hinna med alla inom vår planerade tid. Därför valde vi att göra intervjuerna enskilt. 
Samtliga intervjuer skedde i mindre rum som fanns på förskolorna där vi kunde sitta ostört. Vi 
spelade in alla intervjuerna på band. Tidsmässigt tog intervjuerna med pedagogerna allt ifrån en 
halvtimme till en timme. 
 
I barnintervjuerna gick det inte att planera in en dag och tid för intervju. Då fick vi istället planera 
intervjuerna efter barnens schema och utifrån deras villkor hitta en tidpunkt någon gång under 
dagen. Detta innebar att vi avsatte tillräckligt med tid för att anpassa oss till barnens aktiviteter. 
Höll barnen på med något behövde de inte avbryta det. Vi satt enskilt med ett barn i taget i ett 
rum på förskolan där vi kunde sitta ostört. Rummet vi satt i var välkänt av barnen vilket vi tror 
gav en trygghet. Vi berättade för barnen vad intervjun skulle handla om och hur vi skulle genom-
föra den. Vi inledde intervjun med att visa vår samtalsbild3 och ställde våra frågor kring den för 
att sedan gå vidare med övriga frågor. Vi var öppna för barnens egna frågor. Vid barnintervjuerna 
kommunicerade barnen även med kroppsrörelse och genom att peka på bilden. Då detta skedde 
skrev vi ned det på papper vilket hjälpte oss när vi sedan skrev ut intervjuerna. Barnintervjuerna 
tog ca 15 minuter/barn. 
 
 
5.2.1. Etik 
 
Forskningen måste följa vissa etiska principer. Till hjälp finns Vetenskapsrådet som har utformat 
forskningsetiska principer. Vetenskapsrådet har till uppgift att nationellt ansvara för, stötta och 
utveckla den svenska grundforskningen. Inom organisationen finns det tre ämnesråd; humaniora 
och samhällsvetenskap där forskning inom lärarutbildningen berörs. Medicin, naturvetenskaplig 
forskning och teknikvetenskaplig forskning. Det finns även olika kommittéer, bland annat finns 
det en kommitté för utbildningsvetenskap. Vetenskapsrådet har en övergripande etisk kommitté 
för alla olika vetenskapliga områden. Det finns också en kommitté för respektive vetenskaps-
område Björkdahl-Ordell (2006). 
 
De forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet (2002) har givit ut har som utgångspunkt 
att den forskning som bedrivs skall vara till nytta för samhället och dess medlemmars behov. 
Forskningen skall kunna relatera till viktiga områden i samhället. Forskning som bedrivs skall 
också ha en betydelse för viktiga områden i samhället så att det sker en utveckling. 
 

                                                 
3 Bilaga 6 
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De fyra huvudkraven utgivna av Vetenskapsrådet (2002) som vi tog hänsyn till när vi gjorde vår 
undersökning redogör vi för i en sammanfattning här under: 
 
• Informationskravet; Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte. 
• Samtyckeskravet; Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin med-

verkan. 
• Konfidentialitetskravet; Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges 

största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obe-
höriga inte kan ta del av dem. 

• Nyttjandekravet; Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forsk-
ningsändamål.   

 
De här kraven är till för att ge individen skydd. De gäller i lika hög grad när man som lärare eller 
lärarstuderande tänker genomföra studier i egen förskola eller skolverksamhet Björkdahl-Ordell 
(2006). Vi informerade vårdnadshavare på ett lämpligt sätt vad vi skulle undersöka och hur vi 
hade tänkt genomföra det. Vi lämnade ut ett missivbrev4 till både pedagoger och vårdnadshavare. 
Där hade de möjlighet att ge sitt medgivande eller ej till att vi skulle intervjua barnen. Vi var 
noga med att påpeka att om det var några oklarheter kunde de kontakta oss personligen. 
 
Inför intervjun talade vi om för barnen vad som skulle ske. Alla hade rätt att säga nej eller att 
avbryta intervjun när som helst. Det kan vara så att vårdnadshavaren hade givit tillstånd till inter-
vju men barnet ifråga sa nej, då intervjuade vi inte det barnet. 
 
Det kan uppstå konflikter mellan individens krav och forskningskravet. Kraven är inte absoluta 
utan man får väga dem mot varandra. Inför varje gång ett projekt planeras måste de olika kraven 
diskuteras igenom så att det blir en bra balans. Det får inte förekomma att någon person kommer 
till skada fysiskt eller psykiskt. Ingen skall utsättas för någon form av kränkning. Det är höga 
krav som ställs på forskaren när det gäller individens skydd men för den skull får man inte und-
vika problemställningar som är viktiga att få en lösning på.  
 
 
5.2.2. Tillförlitlighet och giltighet 
 
Som vi tidigare nämnt valde vi intervju som redskap. Vi kände att detta redskap var det mest 
lämpliga för att få svar på vårt syfte. Under utbildningens gång har vi haft möjlighet att träna oss 
på att intervjua, det stärker resultatens tillförlitlighet. Kihlström (2006) säger att det är viktigt för 
tillförlitligheten att intervjuaren är tränad för uppgiften.  
 
Våra intervjuer har spelats in på band. Genom att allt som sägs kommer med på band ökar det 
reliabiliteten. Kihlström (2006) menar att tillförlitligheten förbättras genom att banda intervju-
erna. Man går inte miste om något som sägs, till skillnad mot att man skriver ned svaren. Det är 
lätt att information går förlorad. Egna direkta tolkningar görs av respondentens svar och det är det 
som skrivs ned istället för det som respondenten menade.  
 
                                                 
4 Bilaga 1 och 3 
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Skulle man skriva ned svaren är det mycket man missar. Det som egentligen sägs kanske inte 
kommer med utan det blir intervjuarens direkta tolkning av svaret istället. De egna frågorna kan-
ske inte kommer med. Respondenten kan även uppleva intervjuaren som ointresserad när man 
inte har så mycket ögonkontakt när intervjuaren sitter och skriver. Det är lätt att tappa den röda 
tråden.  
 
För att säkra validiteten, giltigheten i vårt arbete har vi läst in oss mer på det redskap vi använde. 
Vi tog hjälp av vår handledare för att få respons vad gällde frågor som rörde intervjuerna. Det är 
bra om en vetenskapligt skolad person tittar på de undersökningsinstrument som ska användas för 
att kunna ge respons, det förbättrar validiteten (Kihlström 2006). Då vi intervjuade pedagogerna 
och barnen upplevde vi att de förstod våra frågor och att de gav personliga svar.  
 
För oss som skriver arbetet är det klart och tydligt vad texten handlar om, men det gäller också att 
de som läser studien ska finna det lika tydligt. Hur kommunicerbart ett arbete är ses som ett annat 
sätt att påvisa studiens giltighet inom den kvalitativa ramen. Kihlström (2006). 
 
 
5.3. Analys och bearbetning 
 
Efterhand när vi var klara med intervjuerna transkriberade vi dem. Var och en av oss skrev ut de 
intervjuer som den hade genomfört med hjälp av att lyssna på bandinspelningen. Vi skrev ut allt 
som vi hörde på banden vilket innebär att vi har skrivit ut när respondenten tvekade, eller ångrat 
något denne sagt. Detsamma gällde då respondenten pausade och var tyst en stund. Vi har i de 
fall respondenten använde kroppsspråket när de svarade skrivit ner det. Samtidigt som vi satt och 
skrev ut intervjuerna startade en del av analysarbetet och vi kunde, enskilt, se likheter och skill-
nader i respondenternas svar. När var och en hade skrivit ut en intervju skickade vi den via mail 
till de andra i gruppen.  
 
Att få ta del av varandras intervjuer innan vi träffades för att tillsammans börja med analysen var 
bra, det gav oss en insyn i hela det insamlade materialet. Det gjorde att var och en kunde komma 
med tankar och förslag till det fortsatta analysarbetet. 
 
För att garantera att vi inte hamnade för långt ifrån vårt syfte återkom vi hela tiden till syftet i 
våra diskussioner. Vi valde att göra separata analyser med barnens och pedagogernas intervjuer, 
då vi ansåg att det kommande resultatet skulle bli lättare att studera om det var på detta vis. Vi 
började med att analysera intervjuerna med pedagogerna och gjorde sedan likadant med barnens. 
Det gemensamma analysarbetet påbörjades genom att vi tillsammans gick igenom vad vi hade 
funnit i intervjuerna och som var aktuellt för vår studie. Vi hade redan bestämt oss för att studera 
fenomenen lek och samspel. Analysarbetet ledde också till att vi kunde utkristallisera några fler 
fenomen vilka vi valde att ha med i resultatet. Vi sökte sedan efter alla uttryck som respondenter-
na hade gjort som kunde relateras till det specifika fenomenet. Sedan började vi söka efter likhe-
ter och skillnader i uttrycken. På detta sätt kunde vi urskilja och skapa kategorier där liknande 
uppfattningarna kring fenomenet bildade en grupp, det blev en så kallad beskrivningskategori. 
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Då vi har hämtat inspiration från fenomenografin innebär det också att vi har utgått från  
fenomenografins analysarbete. Vi har inte fokuserat på personerna som vi har intervjuat utan vi 
har bara koncentrerat oss på de uttryck och uppfattningar som kommit fram i intervjuerna. Vi har 
också, i enlighet med fenomenografin, lyckats att få fram kategorier av skilda uppfattningarna. 
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6. RESULTAT 
 
Vi presenterar huvudstudien först för att vi vill synliggöra pedagogernas uppfattningar först och 
främst. Detta resultat är mer djupgående och är av större mängd. Efter detta följer resultatet av 
barnintervjuerna som är med för att kontrastera huvudstudien. Resultatet visar att det finns olika 
uppfattningar kring ett och samma fenomen, vilket har gett oss olika kategorier.  
 
 

6.1. Intervjuer med pedagoger 
 
6.1.1. Lek 
Under denna rubrik presenteras pedagogernas syn på vad lek är. Vi kunde genom analysarbetet 
urskilja två kategorier. Pedagogerna ser leken som ett socialt och lärande verktyg. 
 
6.1.1.2. Leken i en social kontext 
 
Pedagogerna menar att en social lek symboliseras av att barnen tar initiativ till att leka med andra 
barn. Pedagogerna säger också för att det ska kunna bli en gemensam lek behövs det en fung-
erande kommunikation. Det handlar om att kunna ge och ta, visa hänsyn till andra och samarbeta 
och att kunna visa empati och turtagning. Pedagogerna menar med att den sociala leken är ett 
verktyg för barnen där de kan bearbeta upplevelser, sådant som hänt hemma eller på förskolan.  
 
Tillsammans med andra anser pedagogerna att barnen få möjlighet att reflektera över sig själv 
och sina känslor. Pedagogerna uttrycker att alla barn kommer till förskolan med sina erfarenheter 
av livet och leken ger barn möjlighet till att bearbeta händelser och upplevelser de har varit med 
om. Lek är bearbetning av sina erfarenheter, ett fält där allt é tillåtet att prova, lyckas, miss-
lyckas, komma på nya lösningar, avsluta när som helst, inga regler inom situationstecken, finns 
regler i leken men dom går jättebra att ändra på precis för stunden som det passar en (Anna, 
pedagog). Ett barn som har negativa samspelserfarenheter i lek kan i mötet med ett annat barn, 
som har positiva erfarenheter, utveckla sitt samspelsmönster i en mer positiv riktning. Detta blir 
utveckling av tidigare erfarenheter och på detta sätt kan barn hjälpa varandra i leken. 
 
6.1.1.3. Leken i en lärande kontext 
 
Leken ses som lustfylld med en lärandepotential där pedagoger genom ett lekfullt sätt lockar  
barnen över tröskeln mot ett nytt lärande. Enligt pedagogerna ökar leken möjligheterna till att ett 
lärande ska kunna äga rum där nyfikenheten och kreativiteten får utlopp i olika former.  
 
Pedagogerna uppfattar leken som en värdefull del i barns tillvaro och likställer den med ett arbete 
där glädje och fantasi är huvudingredienser, där barn får skapa och konstruera med hjälp av olika 
material. Leken handlar mycket mer om än att bara leka det är också ett pedagogiskt verktyg där 
pedagoger kan tillföra nya tankar för att utmana barnens lek eller ge barnen ytterligare material 
för lekens utveckling. 
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Genom pedagogens medvetenhet och känsla för barnet kan ett lärande ske genom att denne kan 
tillföra något som stimulerar barnet att gå vidare i sitt lärande. Det handlar dels om ett praktiskt 
lärande exempelvis genom att konstruerar en sak och det handlar även om att lära sig för att kla-
rar av livet, genom att lära känna sig själv och hur man känner. Jag väger in turtagning, …jag 
väger in konfliktlösning….jag väger in det som man behöver lära sig för å kunna klara livet  
(Diana, pedagog). Detta visar att leken är unik lärande situation där allt lärande fysiskt och  
psykiskt vägs in.   
 
 
6.1.2. Samspelet 
Här redovisar vi hur pedagogerna uppfattar begreppet samspel. Pedagogerna ser kommunikatio-
nen som en viktigt del i samspelet. Här nämns det verbala och icke-verbala.   
 
6.1.2.1. Det verbala samspelet 
 
Att kunna uttrycka sig med hjälp av ordet ger, enligt pedagogerna, samspelet en annan dimension 
då ordet har företräde i kommunikationen. /…/ som dom gärna säger jag vill inte vara med, han 
säger att jag får vara med eller hon säger att jag inte får vara med och dom stänger dörren. (Ma-
lin, pedagog). Detta sker genom ett maktutövande där barn som är verbala hamnar högre upp i 
hierarkin än barn som inte har ett lika utvecklat språk. På detta vis ges barn en högre rang, en 
ledarroll i leken. Ja, det det är ju så att det finns vissa barn som har svårt och som, som är vana 
att kanske bestämma eller som som, som hörs mer än andra. (Tilda, pedagog). 
 
Pedagogerna säger att det handlar om en verbal kommunikation där barn har som mål att få igång 
en lek, då de frågar, erbjuder och ger plats till nya barn i leken. Medan leken är igång pågår  
diverse förhandlingar som påverkar samspelets riktning. Det handlar om att få uttrycka tankar 
och idéer om hur leken skall vara samtidigt som det rör sig om att ta hänsyn till vad de andra ut-
trycker.  
 
Pedagoger uttrycker att i en situation kan det verka som att det inte sker ett samspel då några barn 
sitter med skilda sysselsättningar bredvid varandra, men genom närmare granskning av situa-
tionen kan det förstås att ett verbalt samspel äger rum. /…/ alltså om man kollar på barn ibland 
när de leker så kan ju vissa barn ser ut som att dom leker tillsammans och har ett samspel, men 
att dom kanske bara sitter bredvid varandra och gör olika saker och pratar lite med varandra 
ibland. (Karina, pedagog) Detta visar att ett samspel inte alltid behöver ramarna av en gemensam 
aktivitet, utan att dialogen i sig ger ramen i just det samspelet.  
 
6.1.2.2. Det icke-verbala samspelet 
 
I denna kategori talar pedagogerna om att ett samspel utan ord finns. Medvetet eller omedvetet 
visar barn med sitt kroppsspråk vad de tänker och känner. Genom att vara öppen för andra barns 
kroppsspråk, kunna lyssna och vänta på sin tur och med hjälp av blickar, gester och miner skapar 
barnen ett samspel.  
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Det kan förekomma att ett barn bjuds in i samspel med hjälp av en artefakt, ett föremål. Utan 
ibland kan man ju se ibland att de sitter bara vid och dricker kaffe vid bordet så ser man, så sitter 
det två barn så kommer en och sitter så kan man se ett barn som ställer en kopp där. Varsågod - 
Du bjuds in. Alltså utan ord. ( Inger, pedagog). På detta sätt blir det tydligt att barn får igång ett 
samspel, även utan ord, genom att använda sitt kroppsspråk och med hjälp av föremål kan det bli 
ett samspel.   
 
Pedagogerna anser att det icke - verbala samspelet också handlar om känslor. Att barn som sam-
spelar med varandra känner att de är deltagare i den gemensamma leken som pågår och att alla är 
med på samma villkor. Pedagogerna menar att få bekräftelse i sig själv, känna sig behövd och att 
känna en tillhörighet, är möjligt utan ord. Likaså att få en förståelse för andras känslor.   
 
De menar också i hänsynstagandet till varandra kan ett barn stå tillbaka, backa, till fördel för ett 
annat barn Det är ju inte att…att en alltid får bestämma och den andra…gör som den säger bara 
för att vara med. Utan samspel är ju att alla ska må så bra som möjligt utifrån sin roll...... 
 (Diana, pedagog) Detta påvisar att det kan ske en växelverkan i samspelet där ett barn som har 
större kunskap kan stå tillbaka för ett barn som inte är på samma nivå. Likaså kan ett barn som 
har mindre kunskap inta en iakttagares roll och studera det barn som kan mer i situationen. 
 
 
6.1.3. Hur märker pedagoger att det är problem i samspelet 
Här tar vi upp hur pedagogernas uppfattningar av hur de märker att barnens samspel inte funge-
rar. Två skilda sätt framkom, hur pedagogerna kan höra och kan se att barnen inte är nöjda i sam-
spelet. 
 
6.1.3.1. Auditivt  
 
Pedagogerna säger att när samspelet inte fungerar är det vanligt att det är kommunikativa pro-
blem genom att barnen inte möter varandra i det pågående samtalet. Detta leder till att dialogen 
trappas upp genom att barnen höjer sina röster. När det blir en mer aggressiv ton i barnens dis-
kussion uppfattar pedagoger ofta att det är problem i samspelet.  
 
Utåtagerande kan vara ett beteende som förekommer när barn inte är nöjda i samspelet. När detta 
sker behöver inte orden som uttrycks ha samband med det samtal som var den utlösande faktorn 
utan ord som rör det personliga planet mer används. /…/ dem hotar varandra med, att man aldrig 
ska vara kompis aldrig komma hem till någon och så där,/…/ (Stina, pedagog). Barnen handlar i 
affekt där orden som sägs blir en symbol för barnets inre känslor. Då är orden som sägs lösryckta 
ur sitt sammanhang och barnet handlar utifrån sina känslor.  
 
Den som inte kan samspela eller vet hur den ska göra med sin roll i leken vill, enligt peda-
gogerna, gärna inta den roll som har högst status i leken för att kunna styra aktiviteten helt och 
hållet.  
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Ja, ja det händer ju ofta att om nån frågar får jag va med, ja då får du va lillebror, det brukar 
ju va dom här mindre eftertraktade roller som lillebror eller… dom stora rollerna är ju uppta-
gen så de é klart det är ingen som vill ge med sig, ja men då får du va pappa va de är ingen 
som säger så, så får barnet den, kanske, lilla rollen om den har svårigheter att samspela. 
(Anna, pedagog) 

 
Detta visar att när barn förhandlar om roller kan det vara ett tecken på att det är ett problem i 
samspelet. Det kräver att pedagogerna är lyhörda för vad som sägs.  
 
Pedagogerna säger att ibland kan barnen även vända sig direkt till dem och beskriva vad som har 
hänt i en viss situation och hur de känner sig. Det blir en direktkontakt mellan dem där peda-
gogerna lyssnar övervägande på orden.  
 
 
6.1.3.2. Visuellt 
 
Pedagogerna säger att oavsett om barn använder det verbala språket eller inte signalerar barn med 
hjälp av kroppsspråk och handlingar att samspelet inte fungerar. Det kan ta sig uttryck i att  
barnen reagerar rent fysiskt, genom att ta till händerna och knuffa varandra. I situationer där ett 
barn vill komma med i de andra barnens samspel men av någon anledning inte lyckas med det 
kan denna reagera rent fysiskt. Barnet rusar då rätt in i leken och tar för sig utan att ta hänsyn till 
de andra.  
 
Barnen kan även uppfattas som ”virvelvindar” då de tar sig in i ett samspel för en kort stund för 
att sedan gå vidare till nästa. Dessa korta nedslag kan upplevas som störande för de andra barnen 
som har ett gemensamt sampel. /.../ kasta kastrullerna bara för att få uppmärksamhet, här är jag, 
jag vill leka men jag vet inte riktigt hur (Anna, pedagog). För att förstärka sina känslor kan före-
mål bli ett medel som uttrycker barnets sinnesstämning när de inte vet hur de ska uttrycka sig 
med ord.   
 
Pedagogerna anser att det inte behöver vara ett utåtagerande sätt som symboliserar ett icke-
fungerande samspel. Det kan också te sig genom ett mer undandragande beteende som att barnet 
drar sig undan samspelet och ofta väljer att göra något på egen hand, avskilt från de andra. När 
det händer något i en samspelssituation som påverkar samspelet negativt, kan enligt pedagogerna, 
en reaktion vara att barn väljer att ställa sig utanför samspelet och får rollen som iakttagare. 
 
Även ur ett visuellt perspektiv, menar pedagogerna, att det blir synligt att barnen söker sig till de 
vuxna när samspelet inte fungerar. Till skillnad från att barnen uttrycker sig verbalt är det hur 
barnen uppfattas icke-verbalt av pedagogerna. Detta får spegla deras känslotillstånd. /…/sen kan 
det vara jätte många barn som bara söker oss vuxna, man har en hand i sin hela tiden/…/ (Stina, 
pedagog). Som citatet visar uppfattas barn som håller sig nära pedagogen som ytterligare ett teck-
en på ett samspel som inte fungerar.  
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6.1.4. Barnsyn 
Pedagogernas uppfattningar skiljer sig vad det gäller det som kan ligga till grund till att det blir 
svårt att samspela. Det kan röra sig om orsaker som ligger utanför förskolan och innanför försko-
lans väggar samtidigt som det också handlar om barnens känslotillstånd. 
 
6.1.4.1. Orsaker till att barn kan få svårt att samspela i lek ligger utanför förskolan 
 
Pedagoger anser att varje barn som kommer till förskolan har sina erfarenheter av att fungerar 
med olika människor. Beroende på vilka erfarenheter barnen har av att vara tillsammans med 
andra påverkar det deras tid på förskolan.  
 

Och vi har ju 18 barn i gruppen, vi har 18 olika familjer. Det är ju bara här de får samma bud-
skap. Sen dom det kan ju bero på vad dom har för träning. Hur långt dom har kommit i sin 
utveckling. Hur har dom hemma har dom några syskon som är vana vid att leka med. Leker 
dom med andra på fritiden. Eh hur e familjebilden hemma. Dom kanske är många så dom 
får.. (Diana, pedagog). 

 
Det blir synligt att familjeförhållandena har betydelse för hur samspelet ter sig. Det kan handla 
om vilken sammansättning familjen har, hemmiljön och hur barnets uttryck och känslor har blivit 
bemötta, bekräftade av omsorgspersonerna. Det kan också röra sig om gränssättning, att kunna 
sätta ramar som ger barnet trygghet, att vara en förebild för barnet och kunna visa på olika vägar. 
Det handlar likväl, enligt pedagogerna, om att vara tydlig med vad som är acceptabelt eller inte. 
Ytterligare en faktor i hemmiljön som kan påverka är envägskommunikation, exempelvis nämner 
en pedagog media och datorn, och att det tar mer tid av barnens vardag än tvåvägskommunika-
tion mellan barnen och dess föräldrar. 
 
En uppfattning som visade sig var att barnen idag lever en mer stressad tillvaro än förr med mer 
intryck överallt, som de inte hinner bearbeta. /…/ hela livet, allt ska gå så fort, finns få stunder 
för eftertanke, ska hända hela tiden någonting, hinner inte bearbeta det som de har varit med om 
så mycket. (Anna, pedagog)   Detta tyder på att barn idag har för mycket sysselsättningar och 
stimulans runtomkring sig som påverkar deras inre negativt. 
 
Barns beteende beskrivs som ärftligt, något som de ärvt från sina föräldrar. I studien nämns tem-
perament och personlighet. Enligt pedagoger är det möjligt att barnens föräldrar har haft ett bete-
ende som har gjort det svårt för dem att samspela i barndomen, som i sin tur ärvs av barnet i  
fråga. Pedagoger uttrycker också att hur föräldrar samspelar med barnen hemma påverkar hur 
samspelet fungerar på förskolan. Till exempel kan det påverkas negativt om föräldrar inte  
bekräftar, stöttar barnen och inte ger tydliga ramar. Ja att man har man kan ha föräldrar som inte 
förstår att ett barn blir tryggt av en ram, Man har föräldrar som inte är trygga i sin egen föräld-
raroll. Alltså nu menar jag inte att de är några sämre föräldrar men de ser inte barnets behov av 
ramen (Inger, pedagog). Citatet visar att pedagogerna ser ett samband mellan hem och förskola 
när det gäller barnets sätt att vara tillsammans med andra.   
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6.1.4.2. Orsaker till att det kan bli svårt att samspela i lek finns inom förskolan 
 
Huruvida kommunikationen i förskolan fungerar kan enligt pedagogerna påverka barnens sam-
spel. Det handlar om vilket språk som används och hur barn uttrycker sig, samtidigt som det 
handlar om att kunna ta in vad den andre förmedlar.  
 
Hela miljön påverkar samspelet. Alltså sen, det kan vara materiella orsaker också. Att det blir 
oense i leken. Att det kanske finns för lite material /…/ eller det kanske finns fel material så att 
det lätt blir konflikter. (Ebba, pedagog). Enligt pedagogerna handlar det om alltifrån deras bemö-
tande av barnen och vad det finns för lekmaterial till vilka konstellationer barnen ingår i och hur 
den  
fysiska miljön ser ut. Hur materialet passar ihop med barngruppen är också, enligt pedagogerna, 
en avgörande faktor, det kan vara för mycket eller för lite. Om miljön är mer anpassad efter vad 
de vuxna tycker passa barnen och om lekmaterialet inte väcker lusten att leka, anser pedagogerna, 
att detta inte ger barnen någon positiv känsla inombords. Det kan skapa konflikter i samspelet.  
 
Pedagogerna anser att då det rör ledarrollen i lek bland barnen kan det bli problem genom att  
någon hela tiden vill bestämma eller att många vill ha en roll som är mest eftertraktad. Detsamma 
gäller när barnen inte vill dela med sig av det lekmaterial som finns. Det handlar också om att 
kunna ge plats för andra och att kunna dela något ihop med dem. Enligt pedagogerna kan det bli 
svårt att få igång ett samspel i lek om barnen inte kan det.   
 
Pedagogerna ger exempel på olika saker som de gör vilket kan påverka barnens samspel negativt. 
De nämner dels att arbetslagets sammanhållning och att de är överens om vad som är tillåtet eller 
inte påverkar. De nämner också att om inte pedagogerna sänder ut samma budskap och istället 
ger olika signaler till barnen kan det, enligt pedagogerna, leda till att barnen blir oroliga och 
otrygga i samspelet. Och sen är det ju vilket budskap /…/ vi sänder ut,, alla - sänder alla frök-
narna samma budskap? (Diana, pedagog) Citatet visar att det krävs att arbetslaget har ett gemen-
samt förhållningssätt.   
 
6.1.4.3. Barns känslotillstånd kan vara orsak till att det blir svårt att samspel i lek 
 
Barnens dagsform, hur barnen mår för dagen och vilken tidpunkt på dagen det är speglar, enligt 
pedagogerna, deras känslomässiga tillstånd. Likaså har förkylningar en nedsättande effekt. Det 
beror på jätte, jättemycket. Hur mår dom just den dan. Det kan bero på att dom e e övertrötta 
eller har en infektion i kroppen. Och det kan bero på att dom är inne i en period en 6 årsperiod 
tex. (Diana, pedagog). Ett barn som är trött kan reagera på ett mer negativt sätt i ett samspel i 
jämförelse med en situation där barnet tvärtom hade varit piggt. Då hade samspelet fungerat  
bättre. Pedagogerna säger också att ålder och utvecklingsfaser har ett samband med barnets käns-
lotillstånd och mognad.  
 
Pedagogerna uttrycker att om barn inte kan läsa av andra barns känslotillstånd blir det konflikter 
och bråk. Och han eh…han brötar in och läser inte av de andra barnens känslor å, å, vad de sä-
ger. Utan han brötar in och det ska lekas då som han vill /…/(Annika, pedagog).  
Detta visar att barnen inte alltid kan läsa av andra barns känslouttryck.  
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6.1.5. Pedagogens roll i arbetet med barn som behöver hjälp i samspelet 
Pedagogerna ser leken som en möjlighet där de genom att vara förebilder för barnen kan öka 
möjligheterna till lärande samtidigt som pedagogerna aktivt lär ut hur man är mot varandra. 
 
6.1.5.1. Att skapa möjligheter till lärande 
 
Pedagogerna anser att om ett barn har svårt att samspela i lek kan det påverka lärandet negativt. 
De säger att om ett barn har fullt upp med sig själv och med annat, som till exempel att de mår 
dåligt och inte har en bra självkänsla kan det leda till att de inte är mottagliga till att lära sig något 
nytt.  
 

/…/så det handlar ju mycket om att vi vuxna hjälper och vara väldigt närvarande och kunna 
hjälpa till att tolka situationen nästan innan den händer å kunna sätta ord på barnets tankar 
nästan/…/åt båda håll, å kunna förklara för varandra, hur känner jag, hur tycker jag, va vill 
jag. (Petra, pedagog). 

 
Det är tydligt att pedagogerna ser många möjligheter till att kunna hjälpa barn som har svårt att 
samspela i leken, att synliggöra vad barnen behöver känslomässigt, ett förhållningssätt som inne-
bär en närhet till barnet, både fysiskt och psykisk. 
 
Pedagogerna säger att de tycker det är viktigt att vara nära barnen, genom att de är med i leken. 
Alla säger att de är med i leken. De skapar också lek tillfällen, vilket gör att barn som har lägre 
status i barngruppen blir mer attraktiv.  Pedagogen arbetar medvetet med att förstärka barnets 
positiva sidor. De säger att de har en tanke att det skall bli synligt för de andra barnen att detta 
barn har kvalitéer som kan berika en gemensam lek barnen emellan.  Och jag, och jag följde upp 
leken och sen ofta satte jag mig med honom ensam då och gjorde något som var spännande och 
så så kom det andra barn och ville vara med. Så att man hjälper honom in då och visar vägar då 
(Annika, pedagog). Genom att pedagogen gör på detta sätt försöker de skapa nyfikenhet hos de 
andra barnen som gör att de söker kontakt för att få igång en gemensam lek. Det vill säga genom 
att de gör barnet attraktiv.     
 
Pedagogerna säger att de hjälper barnen genom att sätta ord på vad de känner och på vad barnen 
vill ha sagt. Nej, alltså hjälpa barnen och sätta ord på va dom känner och vad dom tycker å  
kunna lära sig att lyssna på den andre, vad den känner och vad den tycker å hur ska vi göra för 
att liksom tillsammans, båda ska tycka att de e bra å gå vidare i leken/…/ (Petra, pedagog). Detta 
visar hur vuxna stöttar barnen i deras kommunikation och hjälper dem att nå gemensamma mål i 
leken.  
 
Barnen blir också, enligt pedagogerna, uppmuntrade till att hjälpa varandra när det blir problem i 
samspelet i leken. Pedagogerna poängterar att barnen blir positivt bekräftade i sådana situationer. 
Det skall kännas bra för alla inblandade. I de fall där pedagogerna känner att samspelet påverkar 
ett barn negativt, då barnet inte kan hantera den specifika situationen känslomässigt, säger peda-
gogerna att de väljer att ta barnet åt sidan för att undvika att barnet inte skall behöva känna ett 
känslomässigt kaos inom sig.  
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6.1.5.2. Att lära ut 
 
Genom att vara en förebild för barnen säger sig pedagogerna lära ut hur man är mot varandra 
för att få samspelet att fungera. Verktyg som används för att påvisa olika vägar hur empati och 
förståelse för varandra kan skapas är att de vuxna är delaktiga i leken. De visar med handling 
och ord hur man beter sig och hur man kan lösa problem som uppstår genom att alla får  
komma till tals och ge sin syn på det hela. Pedagoger använder sig också av rollspel och  
dockor som en annan väg för att uppnå ett förändrat beteende. Samtidigt som pedagogerna 
arbetar med dessa verktyg menar de att de tydliggör ramarna, reglerna, som skall gälla alla 
som är på förskolan. Yttre strukturer skapar inre trygghet hos barnen. 
 

 
eh, ja barnen kan ju faktiskt också göra det. De lyssnar ju av oss vuxna. Såsom vi gör det gör 
barnen. Och ju fler barn som eh man smittar av detta på desto större blir vi som kan påverka 
det barnet som kanske inte har så lätt då att komma in i gruppen. Alltså va, det är ett öppet 
klimat. Det blir, man hör ofta barnen på förskolan nu säga - ja men, ja men vi vill leka det 
här nu. Kan du tänka dig att vara det. Nej säger den jag kan vara det. Alltså man hör det i 
deras samtal med varandra. Att klimatet helt enkelt alltså Vi påverkar barnen och barnen på-
verkar varandra.(Annika, pedagog). 

 
Citatet visar att pedagogen tror att det kan ske en förändring från ett negativt beteende till ett 
positivt just för att de vuxna genom sitt förhållningssätt visar vägar hur man ska vara mot var-
andra för att det ska bli ett fungerande samspel. 
 
 
6.1.6. Framtiden 
 
Barn som har svårt att samspela i lek och inte blir hjälpta tillräckligt riskerar, enligt peda-
gogerna, att fastna i ett negativt samspelsmönster, där deras behov inte har blivit tillgodosedda 
helt och hållet. Får barnen inte en bekräftelse av att de är värdefulla blir konsekvensen en 
otrygghet hos dem. Barnen får också en sämre självkänsla som ger en känsla av ett utan-
förskap i många olika sammanhang.  
 

Ja man kan ju höra det med barn som som flyttar till skolan så hör man att det fortsätter ju 
där att det det är inte riktat här bara utan det är ju i samspelet med andra människor. 
Inte…eh jag kan inte säga speciellt att jag har pratat med föräldrar om det men jag kan tän-
ka mig idrottsledare - så fort man är fler människor så tror jag att då blir dessa, dessa som 
har svårt att hantera sin känslor eh att hitta andra redskap än att bli arga. Att dom det blir 
liksom. Det kan hända var som helst där det är samspel. (Tilda, pedagog). 

 
Detta visar att negativa känslor blir ett kaos inom barnen, de har fullt upp med sig själv och 
sitt inre. Det leder till att barnen går miste om viktiga lärandetillfällen som de behöver för att 
kunna fungera i de sammanhang barnen ingår i just nu och i framtiden. Så så jag ser inte lik-
som att det här barnet är så och kommer alltid att va så. Utan jag ser liksom här är min möj-
lighet att hjälpa och få dem att bli goa glada individer som/…/Som tror på sin egen. Så ser jag 
det. Så ser jag hela livet. Vi lär oss hela tiden. (Inger, pedagog). Citatet visar att pedagoger 
kan möjliggöra en mer positiv framtidsutveckling för barnen genom att medvetet arbeta med 
att stötta och hjälpa dem i samspelet i leken med andra barn.  
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Pedagogernas samstämmiga uttalande visar att de anser att det kan ta tid men att det aldrig är 
för sent att ändra ett negativt beteende. 
 
 

6.2. Intervjuer med barn  
 
6.2.1. Barns tolkning av en samtalsbild 
 
Barn kan läsa av känslor, det behöver inte vara en fysisk person utan en bild kan förmedla det. 
En blir ledsen och går hem. Två spelar fotboll o han får inte va med. (Kajsa, 5 år). Barnen i 
vår studie ser att bilden signalerar ett visst känslomässigt tillstånd, en mus som är ledsen och 
känner ett utanförskap för att han inte får vara med de andra i leken. De fångade situationen 
helt, vad som hände på bilden och var tydliga i sin uppfattning. Detta verkar vara något som 
barnen känner igen från sin livsvärld. Att ofrivilligt stå utanför kan, enligt barnen, ge en känsla 
av ledsnad.  
 
6.2.2. Lek 
Här redovisar vi barnens syn på lek. De säger att lek för dem är att använda sig av olika mate-
rial. Lek symboliserar också lek med kamrater, någon man tycker om. 
 
6.2.2.1. Lek med objekt 
 
I denna kategori säger barnen att lek är detsamma som att använda sig av de leksaker som för-
skolan erbjuder. Liksom då har man ett per grej, ett sånt eller ett sånt eller ett sånt( pekar på 
leksaker i rummet) och bilar och sånt och sånt. Bilar och leka med sånt alltså i dockvrån och 
där vi har polisen (säger något otydligt) legorummet med kritor. (Patrik, 5 år). Barnen är klara 
över vilka leksaker de kopplar ihop med lek, liksom Patrik i citatet ovan, och de är inte tvek-
samma i sina svar. Leken sker både individuellt och i grupp. Barnen nämner att de dels  
använder sig av var sitt objekt och de ger förslag på att leka med en docka, med en gubbe, med 
en bil eller pärla en pärlplatta som de har för sig själva. Dessa leksaker använder de sig även 
av i en gemensam lek då det sker ett samspel med andra barn när två barn leker med likadana 
leksaker. Barnen likställer även lek med att de i grupp leker med en och samma leksak och ger 
exempel på att spela fotboll.  
 
6.2.2.2. Samhörighet och känslor 
 
Barnen uttrycker att lek är att vara tillsammans med en kamrat och att göra något skoj ihop. 
De gör olika val av lekkamrat. Några känner att det finns barn som är lättare att leka med då 
de kommer överens i leken. Det är även lättare att leka med någon de tycker om, någon som 
de ser som sin bästis. Jag brukar nog leka med nån annan/…/en bästis, tror jag (Daniel, fem 
år). Detta visar att barnen  kan skilja på de barn som de ser som en nära vän eller de barn som 
inte betyder lika mycket för dem. Några av barnen säger att det finns barn som är svåra att 
leka med och väljer därför bort dem då det inte känns bra i leken. Orsaker till att barn väljer 
bort ett annat barn är att det har varit konflikter vid andra tillfällen, som har gjort det svårt att 
leka ihop.  
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Barnen ger exempel på situationer: de väljer bort barn som gapar mycket, barn som anses bli 
arga ofta, barn som busar och slåss vilket förstör leken och när barnen vill leka två och två. 
Ålder är ett annat exempel på när barnen gör sina val av kamrater, de  
uttrycker att det är lättare att leka med barn som är i samma ålder. 
 
 
6.2.3. Pedagogens roll i lek 
Här framkommer hur barnen ser pedagogernas roll i lek. Om pedagogerna är med i leken eller 
inte och hur barnen uppfattar att pedagogerna hjälper dem när det blir problem. 
 
6.2.3.1. Att inte vara en lekdeltagare 
 
Barnen i studien beskriver pedagogers deltagande i lek som liten. Flera av barnen ser inte att 
pedagogen är med och leker. De erfarenheter barnen har utav pedagogerna på förskolan är att 
de vuxna inte kan leka eller som barnen uttrycker det, de vuxna vet inte vad som är nödvändig 
att kunna eller vad de kan göra för att en lek ska bli rolig. Det blir också synligt att vissa barn 
har uppfattningen av att vuxna väljer bort att leka. Dom bara inte leka. Dom vill inte leka nå-
gon gång (Mats, fem år).  De vuxna har andra sysslor som de måste göra, till exempel att svara 
i telefon. Några barn väljer samtidigt bort de vuxnas deltagande i lek. För jag vill inte - jag 
tycker inte om det /…/ För att barn leker mycket bättre (Alva, fyra år). Citatet visar att barnen 
anser att vuxna inte har den lekkompetens som de anser vara nödvändig för leken. 
 
6.2.3.2. Att vara en lekdeltagare 
 
En del barn har även uttryckt att pedagogerna är med och leker. I vissa fall har pedagogerna en 
aktiv roll i leken, till exempel doktor eller en roll i en mamma-pappa-barn lek. I andra fall sä-
ger barnen att pedagogen är med i leken men utan att ha tagit någon speciell roll. Barnen be-
skriver dem som någon som finns till hands ifall barnen skulle behöva hjälp, en lekare som 
finns vid sidan om.  
 
Barnen ser att pedagogerna kan leka, samtidigt som de säger att de gör det vuxna emellan och 
inte med barnen.. Dom leker inte nånting, i såfall leker dom med Karina (pedagog)/…/dom 
leker med sej själva. (Ebba 3 år). Citatet visar att barnen uppfattar att pedagogerna kan vara 
deltagare i andra lekar än de barnen ingår i och ses därför som lekare. 
 
Det framkom att vissa pedagoger tog initiativ till lek och då handlar det om organiserade 
grupplekar till exempel de små kycklingarna och tagen. Några av barnen säger att de tycker 
det är roligt när pedagogerna är med i lek och de vill att de ska var med mer i leken överlag på 
förskolan. 
 
6.2.3.3. Att med hjälp av ord hjälpa barn att samspela i lek 
 
När det handlar om hur pedagoger hjälper barn till samspel så är det övervägande verbalt då 
uttrycket ”alla får vara med” ofta används. Några av barnen säger att de vänder sig till peda-
gogerna för att få hjälp och att de ska säga till de andra barnen att han/hon ska få vara med i 
leken, vilket barnen uttrycker i intervjuerna.  
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Några av barnen säger att pedagogerna också hjälper till om det blivit bråk och då får de bar-
nen som varit inblandade berätta vad som hände. En del av barnen uttrycker även att pedago-
gerna stoppar andra barn att komma in i en pågående lek. Mm Att om jag får inte vara med om 
jag leker med (säger flickans namn igen) och nån vill vara med då säger vi nej då säger dom 
till fröken (något otydligt typ då sa dom) Då säger dom innan fick dom ju inte var med er så 
dom får leka själva. (Kajsa, 5 år). Detta visar att pedagogen använder sig av en förhandlings-
teknik, där konsekvensen av ett handlade blir tydligt. Pedagogens syfte är troligtvis att hjälpa 
barnet till en förståelse av den andres beteende och känslor. 
 
6.2.3.4. Att icke-verbalt hjälpa barn att samspela i lek 
 
Vissa av barnen säger att pedagogerna visar med hjälp av ansiktsuttryck att markera när det är 
något som de inte tycker är ok i leken. På så vis hjälper de barnen. Se allvarlig ut…/…/Ja jag 
tror det för dom så, så dom förstår riktigt/…/För det, Att dom ska första att at han nu får va 
med då. (Patrik, 5 år). Genom att använda sitt kroppsspråk signalerar pedagogen till barnen 
hur denne vill att barnen ska handla i en viss situation. 
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7. DISKUSSION 
 
 

7.1. Metoddiskussion 
 
Vi valde att hämta inspiration från den fenomenografiska ansatsen, vilket visade sig vara mest 
användbart i förhållande till vårt syfte. Från början valde vi att vi skulle observera barnen och 
intervjua pedagogerna, men efter handledning valde vi att enbart använda intervju som verktyg 
och istället rikta mot dessa två målgrupperna, det var ett krav att vi skulle ha två empiriska  
studier då vi är tre personer som skriver ihop. I barnintervjuerna var det mer fördelaktigt att vara 
en och en, då vi tror att det skapar en större trygghet hos barnet att inte vara för många vuxna, på 
detta sätt kan också intervjun lättare får formen av ett samtal, vilket är ett inslag i fenomeno-
grafin. Att vara fler vuxna tror vi skulle ha påverkat vårt resultat av barnintervjuerna negativt, det 
skulle bli mer torftigt. Vårt val av genomförandet av barnintervjuerna fungerade bra. Barnen för-
stod våra frågor och kunde diskutera kring samtalsbilden. Vi var medvetna om att barnens svar på 
frågorna kunde bli något som barnen förväntade sig att vi ville veta. Genom att använda en bild 
tror vi att det underlättar ett samtal med barn oavsett ålder.  
 
Intervjuerna med pedagogerna fungerade väl. De förstod frågorna och hade mycket att säga. 
Ibland behövdes följdfrågor för att få ett förtydligande. 
 
Att vara två personer närvarande vid en intervju skulle öka reliabiliteten, trots detta var vi säkra 
på att vara en och en skulle räcka för att få ett tillförlitligt resultat. Vi var noga med att läsa  
igenom varandras intervjusvar för att minska risken att något väsentligt skulle förbises i intervju-
erna, detta gav oss en bra grund i det kommande analysarbetet.       
 
 

7.2. Resultatdiskussion 
 
7.2.1. Barn som har svårt att samspela 
 
I inledningen står det om Joel och hur han trots kunskap om lekkoder och leksignaler ändå inte 
ville dela samspel med någon annan i lek. Vår förförståelse om detta fenomen, barn som har svårt 
att samspela, var att det var relativt vanligt förekommande. I intervjuerna blev det synligt att  
pedagogerna uppfattade fenomenet tydligt då de enkelt kunde beskriva hur de ansåg att barn som 
har svårt att samspela i lek beter sig, pedagogerna gav alla exempel på barn som de har mött i sin 
verksamhet. 
 
Hur märker då pedagogerna att det är problem i samspelet? Det handlar om att pedagogerna är 
känsliga för det som sker, de kan läsa av situationer som uppstår mellan barnen. Barnen handlar 
rent fysiskt, kastar föremål, gapar och skriker, tar till händerna och knuffas till exempel. Sam-
tidigt finns det barn som drar sig undan gemenskapen med andra barn, Folkman (1998) benämner 
detta som ett utåtagerande och inåtvänt beteende när barnen handlar på detta sätt. Folkman (1998) 
skriver att barn som upplevs som inåtvända, många gånger får en roll som har låg status, de 
gånger de är med i leken.  
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I vårt resultat framkom det inte att detta var en uppfattning som pedagogerna hade, då de inte 
nämner detta rätt ut, utan istället lyfter att i förhandlingen om rollerna erbjuds de en roll med 
mindre status.  
 
Barn kan handla i affekt genom att de låter sina känslor tar överhanden när det uppstår situationer 
som påverkar dem negativt och då inte orden räcker till. Stern (2003) menar att i den fjärde  
domänen som heter känslan av ett verbalt själv, är risken att orden som sägs har företräde framför 
kroppsspråket, vilket skulle kunna innebära att pedagogerna bara lyssnar på barnens utsagor.  
Pedagogerna i vår studie har en uppfattning att barn visar med hela kroppen när det är problem, 
det påvisar att det verbala inte alltid har företräde.  
 
I takt med utvecklingen i dagens samhälle förändras villkoren för barnens lek, ett vanligt samtals-
ämne är medias påverkan. Resultatet visar att envägskommunikationen tar överhand då det blir 
mer utav datorer och tv i barnens vardag. Barnen får i denna kommunikation inte den bekräftelse 
och det känsloutbyte som samspel med andra ger, vilket i sin tur påverkar de samspelserfaren-
heter, RIGs, barnen har och de nya de skapar i envägskommunikationen. På sikt kan detta leda till 
en brist i att känna sig själv och hur man samspelar med andra.  
 
Barnen är inga oskrivna blad, de kommer till förskolan med sin egen ryggsäck (Öhman, 2006). 
Arv och hemmiljö ses av pedagogerna som orsaker till att barnen får svårt att samspela i lek även 
det samspelsmönster, RIGs som föräldrar har representerat i sig överförs omedvetet till barnen. 
Sett ur denna synvinkel beror barnens samspel mycket på vad de har med sig i sin ryggsäck. Det-
ta är inget oväntat resultat då vi erfarit att denna uppfattning ofta väger tungt i samhället överlag. 
Detta kan tyda på att man inte har granskat sig själv och sin verksamhet i första hand utan letar 
fel och  
brister någon annanstans, till exempel inom familjen. En positiv överraskning i vårt resultat är att 
några av pedagogerna har en  medvetenhet om att förskolans miljö kan påverka barnens samspel i 
lek. Det handlar om den fysiska miljöns utformning och hur klimatet är mellan barn - barn och 
barn - vuxna. Detta visar att en del av pedagogerna har reflekterat över sin verksamhet.  
 
Både Stern (2003) och Vygotskij (i Lillemyr, 2002) framhåller den vuxnes betydelse i samspelet 
med barn, båda ser barnet som kompetent där det i samspelet med en vuxen får erfarenheter av 
hur samspel går till. Om ett barn har negativa erfarenheter av hur samspel skall gå till är det enligt 
både Stern och Vygotskij möjligt att förändra dessa genom engagerade vuxna som finns omkring 
barnet. Pedagogerna, i vår studie, anser att det är viktigt att vara nära barnen för att kunna hjälpa 
och stötta vilket innebär att de tar rollen som den viktiga personen som Stern och Vygotskij talar 
om. Att vara så här nära barnen ger pedagogerna möjlighet att visa på olika vägar hur man kan få 
samspelet att fungera, då barnen har svårt att samspela i lek.  
 
Om ett barn får en negativ stämpel på sig, att det barnet upplevs av de andra att den inte är en bra 
kamrat eller inte kan leka, kan det medföra en känsla av frustration och uppgivenhet och att  
barnet väljs bort allt som oftast. Oavsett vad det kan bero på missar barnet möjligheter till att  
bearbeta negativa upplevelser som Bachrudin (2001) skriver om. Pedagogerna i vår studie säger 
att genom att vara en närvarande pedagog som rent fysiskt är med barnet i olika situationer, ska-
pas ett lektillfälle. Det ger en delad upplevelse där pedagogen medvetet förstärker barnets  
positiva sidor. Genom detta arbete finns en tanke om att det skall bli synligt för de andra barnen 
att detta barn har kvalitéer som kan berika en gemensam lek barnen emellan.  
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Det kan skapa en nyfikenhet hos de andra barnen som gör att de söker kontakt. I och med detta 
får barnet merpositiva erfarenheter av hur en lek kan fungera, de dåliga erfarenheterna byts ut 
mot dessa nya erfarenheter av lek som barnet får i samspel med pedagoger. Detta gör att tidigare 
RIGs (Stern, 2003) som barnet har formas om, detta kommer att påverka framtida samspel. 
 
Uttalandet att alla som vill får vara med i en och samma lek verkar finnas outtalat, den finns i 
luften på de flesta förskolorna i vår studie och används för att minska risken att något barn 
hamnar utanför leken. Tanken är god men det kan bli fel genom att barn kan tvingas leka ihop 
med andra barn som de själva inte skulle ha valt, vilket kan göra att det blir svårt att samspela. 
Tullgren (2004) påpekar just detta, pedagogers bristande förståelse för barnens aktiviteter och 
att de inte visar respekt för barnens lek. Det blir också tydligt i resultatet att pedagogerna fak-
tiskt kan respektera en pågående lek och inte tar in ett annat barn i den. Barn som har svårt att 
samspela i lek kan påverka en fungerande lek negativt om de får tillträde till denna lek, vilket 
kan vara en förklaring till att pedagoger väljer att säga nej till ett barn som vill in i en pågåen-
de lek. 
 
Det kan även handla om att pedagoger ser att barnen i den pågående leken tar del av varandras 
erfarenheter och stimulerar varandra, vilket ger barnen möjligheter till att lära sig något nytt, 
det vill säga leken blir den närmaste utvecklingszonen (Lillemyr, 2002).  
 
 
7.2.2. Att möjliggöra lärande och social utveckling genom lek 
 
Leken har stor betydelse för hur barns lärande och sociala utveckling sker. I vårt resultat blev det 
synligt att pedagogerna ser leken som en arena där ett lärande blir möjligt. Detta stämmer överens 
med Lindqvist studie (1996) där pedagoger ser leken som ett lärandetillfälle. I vår studie fram-
kom det att pedagogerna anser att om inte barn får kunskap om hur man leker kommer deras 
framtid att påverkas negativt. I lek lär sig barn olika färdigheter så som att hantera konflikter och 
att kunna göra ställningstaganden. Det handlar om att barnen får ta del av samspelets grunder till 
exempel turtagning och hur man är mot andra. Det handlar också om att få erfara känslor av att 
vara betydelsefull. Detta visar på att pedagogerna i vår studie inte ser leken som lösryckt utan 
sätter in den i ett större perspektiv. De ser lekens många möjligheter. 
 
Kommunikationen är en av de viktigaste byggstenar i ett samspel. Leken ger barnen tillfällen till 
att lära sig hur kommunikationen kan ske. Pedagogerna menar att det är viktigt att arbeta med 
kommunikationen med barnen. Genom att göra det hjälper de barnen att sätta ord på sina känslor 
och vad barnen vill förmedla. Enligt pedagogerna kan de stötta barnen i deras kommunikation 
vilket hjälper dem att nå gemensamma mål i leken. De säger sig även uppmuntra barnen till att 
hjälpa varandra. Det framkommer tydligt att pedagogerna bekräftar barnen positivt i sådana situa-
tioner, det handlar om att det skall kännas bra för alla inblandade. Knutsdotter Olofsson (2002) 
skriver att då barn inte har det verbala språket kan de använda leken som en kommunikator där 
barnens handlingar representerar deras intentioner, vad de vill förmedla. Resultatet visar vikten 
av en fungerande kommunikation där det behövs en sändare och en mottagare för att man skall få 
igång ett samspel. Denna kommunikation sker inte enbart verbalt utan det ickeverbala kropps-
språket har betydelse. Genom att barn använder sig utav dessa uttrycksmedel strävar de emot ett 
gemensamt mål.  
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Vi känner att det är bra att pedagogerna arbetar med detta för att det ger barnen en positiv känsla 
inombords då de får känna sig sedda. Det visar också att pedagogerna har en tilltro till barnen 
förmåga att kunna förmedla sig till andra. 
 
I leken kan barnen lära sig att reflektera över sina egna känslor och möta den andres känslo-
uttryck. Barnen i vår studie visade sig ha erfarenheter av olika känslor vilket visade sig då vi  
använde en samtalsbild i intervjuerna. För att kunna utvecklas socialt måste man ha en med-
vetenhet om sitt själv. Det handlar om att ha en insikt i sina egna känslor, vilket Stern (2003)  
poängterar. Han menar att då man har insikt om sitt själv och den andres själv ges grunderna till 
ett fungerande samspel.  
 
 
7.2.3. Lek och samspel ur skilda perspektiv 
 
Förskolan inbjuder till lek då verksamheten erbjuder olika lekmaterial som barnen använder i sin 
lek. Det kan handla om att barn använder varsitt objekt, docka eller pärlplatta som de har för sig 
själva, samtidigt kan det ske ett samspel med andra barn. Det behöver inte vara att två barn leker 
med samma leksak för att det skall bli en lek utan leken tar form utifrån objektet. Det kan också 
röra sig om en delad gemenskap utifrån ett objekt då föremålet i sig lockar till lek, då till exempel 
en fotboll blir symbolen för en aktivitet då deltagarna är med på grund av objektet i sig. 
 
Lek har ingen enhetlig betydelse, pedagoger och barn ser på den på olika sätt. Lindqvist (1996) 
skriver om att pedagoger ser leken ur ett lärande perspektiv vilket överrensstämmer med vårt 
resultat där pedagogerna beskriver leken som ett lärande med många dimensioner, det handlar om 
att barnen lär sig hur man kommunicerar med andra för att kunna få ett fungerande samspel, sam-
tidigt sker en socialisering som är nödvändig för att barnen skall fungera i samhället överlag  
vilket också Lillemyr (2002) skriver. Detta är i linje med Vygotskijs teori där ett lärande sker hela 
tiden i samspel med andra och leken blir ett forum där kreativitet och fantasi får flöda på ett lust-
fyllt sätt (Lillemyr, 2002).  
 
Lek är enligt barnen detsamma som att ha roligt, det behöver inte innebära att barnen delar en lek 
eller lekmaterial med någon annan, utan lek är också något som barnen kan göra enskilt. Barnen 
säger att leken finns i många former, lek kan vara mycket. Hjort (1996) säger att barn inte ser 
några gränser i leken. De använder sig utav sina erfarenheter och fantasi där barnen får tillfälle att 
inta en annan roll och förvandla föremål gränslöst. Saker i barns omgivning är livlösa tills ett 
barn eller en vuxen besjälar dem, laddar dem med känslor, barn kan läsa av dessa känslor, det 
behöver inte vara en fysisk person utan en bild kan förmedla det, vilket kom fram i vårt resultat. 
Detta skriver också Stern (2003) om, han menar att barn tidigt i livet kan sätta känslor i relation 
till olika föremål. Det innebär att barnen väljer leksaker som väcker positiva känslor, det blir  
favoritleksaker.  
 
I vår studie framkom det att barnen gör medvetna val när de bestämmer sig för vem de vill leka 
med och väljer bort de barn de känner att det är svårt att leka med. Det verkar som att barnen 
tycker det är lättare att samspela med vissa barn. Vi tror att det är med dem som har likadana 
samspelserfarenheter. Det blir ett delat samspel och samförstånd mellan barnen vilket  
Knutsdotter Olofsson (2002) benämner som en av lekreglerna.  
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Detta kan också hänvisas till det som Stern (2003) skriver om. Han menar att ett samspel som 
barnen har varit med om innan och som har givit positiva eller negativa erfarenheter benämns 
enligt Stern (2003) som RIGs och utifrån dessa erfarenheter väljer barn lekkamrater som har lik-
artade RIGs.  
 
7.2.4. Pedagogen i lek? 
 
Barnen och pedagogerna har olika uppfattningar om hur mycket pedagogerna är med barnen och 
leker. Barnen i vår studie uppfattade pedagogernas deltagande i deras lekar som liten och i de fall 
de var med hade de oftast rollen som någon äldre person i leken som till exempel en mormor. 
Barnen ser inte de vuxna som jämlika då de inte är på samma nivå i leken vilket  
säger emot Sheridan och Pramling Samuelsson (2001), som skriver att pedagoger och barn kan 
vara med i leken på lika villkor. Under vår utbildning har vi, som vi nämnde i inledningen, fått ta 
del av leken i olika former och vi har fått en förståelse hur viktigt det är att pedagogen är med i 
leken bland annat för att kunna stimulera barnen till lärande och utveckling och för att få en när-
het till varje enskilt barn, vilket skulle kunna öka möjligheterna för pedagogen, i samspel med 
barnen, att utveckla barnets känsla för självet (Stern, 2003). Vygotskij (2003) menar också att 
pedagogens deltagande i lek är viktig för barnets lärande. Därför ställer vi oss lite frågande när 
barnen har en uppfattning av att pedagogerna inte är lekare och kan inte låta bli att undra varför?  
 
Det kan finnas många andledningar, det kan vara att barnen inte har så stora erfarenheter av vux-
na som leker, att barnen är uppslukade av leken och inte märker att den vuxna är med eller att 
pedagogerna väljer bort leken. 
 
Pedagogerna ser sig överlag som lekare, de är med i barnens lek och i de fall de inte är med i den 
håller de sig nära för att ha insyn i leken och se till att det inte händer något negativt i den. Detta 
ger pedagogerna möjlighet till att läsa av leken, hur den fungerar, samtidigt som de kan hjälpa 
barn att läsa av varandras känslotillstånd och på så vis skydda ett pågående samspel från plötsli-
ga utbrott. Det är intressant att se skillnaden i hur barnen och pedagogerna uppfattar feno-menet 
deltagande i lek på olika sätt. Det verkar som att pedagogerna oftast har ett syfte när de är med i 
en lek, där pedagogerna vill hjälpa barnen i samspelet, stimulera barnens empatiska förmåga, 
stötta och inspirera, det kan vara anledningen till att de ser sig som lekare. Det ligger i vår yrkes-
roll att ha dessa delar i tankarna när vi arbetar med barnen men vi får inte tappa bort lusten och 
viljan att kunna gå in i en lek här och nu tillsammans med barnen och kunna hänge oss i leken 
utifrån barnens villkor utan att vara för styrd av planerade moment. På detta sätt skapas en miljö 
där barnens fantasi och kreativitet får spira, som enligt Vygotskij (2003) är så viktig för barnen i 
deras fortsatta utveckling och lärande. 
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7.3. Didaktiska konsekvenser 
 
En klar slutsats är att pedagogerna anser sig kunna hjälpa barn som har svårt att samspela i lek. 
För att få ytterligare input för att kunna göra det behöver pedagoger få möjlighet att ta del av ny 
forskning, vidareutbildning och att arbetslaget får tid till reflektion och att möta kollegor från 
andra förskolor för att utbyta erfarenheter.  
Följande är förslag som vi i vår studie har kommit fram till, vilket vi anser är av vikt att diskutera 
för alla som är verksamma inom förskolan och skolan.   
 
 
7.3.1. Olika syn på lek 
 
Pedagogers syn på leken är att den skall leda till något i framtiden, till skillnad från barn som ser 
leken i form av en rolig aktivitet, som sker här och nu. På förskolan är det viktigt att pedagoger 
arbetar med barnen, det vill säga, att vara en medupptäckare som delar barns upplevelser. Det är 
svårt att komma ifrån att barn och pedagoger har olika syn på leken men att dessa skilda synsätt 
kan mötas för att skapa en god miljö där alla kan mötas på lika villkor. Det handlar dels om att 
pedagoger skall kunna uppleva leken som en glädjefull aktivitet där allt annat sätts åt sidan för att 
låta fantasin och kreativiteten flöda. Vårt förslag är att arbetslaget strukturerar upp olika ansvars-
områden i verksamheten. På det viset kan det alltid finnas en pedagog som är tillgänglig till barns 
lek samtidigt som det finns pedagoger som styr upp resten av verksamheten, till exempel håller 
ordning på måltiderna. Genom en sådan arbetsfördelning skulle de lättare kunna se leken på  
barnens sätt och upptäcka om något barn har svårt att samspela med andra barn i lek. Det handlar 
också om att pedagoger kan visa på för barn olika sätt att synliggöra hur lärande och den sociala 
utvecklingen påverkas av leken. Genom dokumentation och att pedagoger sätter ord på vad barn 
gör kan pedagoger påvisa hur något har utvecklats.  
 
 
7.3.2. Konsekvenser av att pedagoger inte är med i lek 
 
I dagens samhälle behöver barn mer än någonsin vuxna som ger dem trygghet, visar engagemang 
i barns livsvärld. Om de vuxna uteblir från leken är risken stor att barn går miste om tillfällen att 
lära känna sitt själv och bli bekräftad, detta kan leda till en negativ självbild som på sikt kan få 
förödande konsekvenser genom att barn hamnar i situationer som de själva inte kan klara ut. En 
tydlig slutsats i studien är att en övervägande del av barnen inte ser pedagogerna som lekare. Var-
för är det så och hur kan det förändras? Det är viktigt att pedagoger reflekterar mer över sin roll 
och sitt deltagande i barns lek. Detta kan göras genom att pedagoger observerar varandra för att 
synliggöra deras deltagande i leken. I vår utbildning har vi fått möjlighet till att skriva yrkes-
dagbok, där vi har fått möjlighet till att reflektera över saker vi varit med om. Att skrivs  
yrkesdagbok är ett bra sätt för pedagoger att reflektera över hur de ser på leken, hur mycket de 
leker samtidigt som de kan fråga sig varför det är på detta sätt. Pedagoger från olika förskolor kan 
också träffas och byta erfarenheter och tankar med varandra. Då kan yrkesdagboken ligga till 
grund för hur de samtalen tar form. 
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7.3.3. Att inta ett barnperspektiv 
 
För att på ett bra sätt kunna möta barn i deras tillvaro och för att kunna uttala sig om hur barn 
upplever sin värld, är vår slutsats, att det inte går att göra om man inte intar ett barnperspektiv. 
Detta visas genom att pedagoger visar ett genuint intresse för barn och deras uppfattningar, att det 
förs en dialog och att inte bara se barnen utan också att höra dem. Det krävs att arbetslaget har en 
gemensam barnsyn och att de tar sig tid att lyssna. Då vi utförde intervjuer med barnen i vår stu-
die upptäckte vi att de var ganska ovana inför själva situationen. Genom att pedagoger arbetar 
med att ställa frågor till barn visar de ett intresse för deras synpunkter och perspektiv. Om peda-
goger samtalar med barn och samtidigt spelar in det kan de även synliggöra för barnen hur de 
tänkte kring en viss situation. Ett förslag är att pedagoger använder sig av videokamera då de 
samtalar med barn, i intervjuform eller samtidigt när barnen utför en handling. Då kan det bli en 
del av portfolioarbetet där peda-goger, med hjälp av inspelningar, kan synliggöra barns lärande 
för dem på ett konkret sätt. 
 
 
7.4. Förslag till fortsatt forskning 
 
Det första förslaget vi har är att det måste komma ytterligare vetenskaplig forskning kring peda-
gogers uppfattningar kring barn som har svårt att samspela i lek. Vi upptäckte då vi sökte aktuell 
forskning att det var svårt att hitta det. Däremot har det gjorts många examensarbeten, det vill 
säga uppsatser som inte är vetenskapliga studier, inom olika lärarutbildningar där studien har 
fokuserat på just pedagogers uppfattningar kring svårigheter i lek.  Vår studie visar att det finns 
ett brett underlag för vidare forskning i detta ämne då pedagoger har tydliga uppfattningar om hur 
de arbetar kring det. Att forska mer kring detta skulle möjliggöra att pedagoger skulle få en större 
vidd för att kunna bemöta dessa barn. Genom att pedagoger får ta del av forskningsresultat, där 
andra pedagoger fått uttala sig kring detta fenomen, tror vi att de får större möjligheter till att 
kunna hjälpa barnen inom deras verksamhet.  
 
Vi ser att vår studie kan utvidgas. En eventuell fortsättning skulle kunna vara att använda obser-
vation som ytterligare ett verktyg. Där skulle forskaren kunna synliggöra hur samspel mellan 
pedagoger och barn sker, likaså samspel mellan barn - barn. I vårt resultat blev det tydligt att bar-
nen och pedagogerna inte hade samma uppfattning av pedagogernas deltagande i lek. Obser-
vationer kring detta skulle ge en tydlig bild av hur det kan se ut ute på förskolor. Att genomföra 
en etnografisk studie tror vi hade gett ett mer gediget resultat. 
 
 
7.5. Övrigt 
 
Vi vill slutligen passa på att tacka alla barnen och pedagogerna som har ställt upp och deltagit i 
vår studie. Vi vill också tacka vår handledare Peter Erlandson för gedigen handledning under 
denna resans gång.  
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Bilaga 1 
 

 
      
   
     
 
 
 
En kvalitativ studie om pedagogers uppfattningar av barn som har svårt att samspela med 
andra barn i leken. Meningen är också att få reda på barns uppfattningar och tankar kring 
samspel i lek. 
 
 
Bästa pedagog 
 
Vi är tre lärarestudenter som läser vår sista termin med inriktning mot förskolan och sko-
lans yngre åldrar. Vi har under vår utbildning, genom kontakt med olika barngrupper, sett 
att barn samspelar väldigt olika när de leker. Det här har fångat vårt intresse inför vårt 
kommande examensarbete. 
 
Genom vår undersökning hoppas vi att vi som blivande pedagoger får mer ”kött på be-
nen” inför vårt yrkesliv. Vår förhoppning är att examensarbetet ska öppna upp fler möj-
ligheter till att kunna hjälpa barn att leka tillsammans. Detta kommer vi att intervjua pe-
dagogerna om. Vi vill gärna få med barnens egna perspektiv, deras tankar kring lek och 
samspel i deras vardag på förskolan. Därför skulle vi vilja intervjua ert/era barn.   
 
Vår förhoppning är att examensarbetet ska öppna upp fler möjligheter till att kunna bidra 
till att hjälpa barn att leka tillsammans. Vi vill gärna ta del av era uppfattningar kring 
detta och hur ni hanterar sådana situationer. Därför vill vi få möjlighet till att intervjua er.  
 
I vårt examensarbete garanterar vi er anonymitet då vi inte kommer att nämna era riktiga 
namn, vilken förskola ni arbetar på eller vilken stad den ligger i.  
 
Då vi vet att det kan vara svårt för er att avsätta tid hade det varit bra om ni kunde komma 
med förslag på tillfällen då ni kan. Intervjun beräknas till att ta max ca 45 minuter. Vi 
kontaktar er personligen inom 1 vecka för att komma överens om en tid. Att delta i denna 
undersökning är självklart frivilligt och då vi ringer kan ni meddela om ni inte vill delta-
ga. 
Vill ni veta något mer kring vårt examensarbete eller har övriga frågor är det bara att höra 
av er till någon av oss. 
Med vänliga hälsningar: 
Erik     Katharina    Malin Jeanette 
Berggard   Johansson      Andersson 
xxxxxxxxxx    xxxxxxxxxx    xxxxxxxxxx 
xxxxxxx   xxxxxxx    xxxxxx

 



Bilaga 2 
Intervjufrågor till pedagogerna       
 
Vår huvudfråga är: 
 
Om jag säger barn som har svårt att samspela med andra barn när de leker hur resonerar 
kring det? 
 
 
Tema fråga 1 
 
Vad väger du in i begreppet lek? 
 

1. Hur ser du på din roll i leken? 
*Är du med i leken? 
*Hur leker du? 
 

2. Vad är samspel för dig när det gäller lek? 
                   *Är det när barn ska få igång en lek? 
   *Ge exempel 
   *Är det när barnen är igång i leken? 

  
 
Tema fråga 2 
 
När det gäller samspels svårigheter i lek, hur resonerar du då kring det? 
 

1. Kan du beskriva och ge exempel i din verksamhet? 
*Hur gör barnen? 

2. Vad tror du det beror på att barnen gör som de gör? 
2.b Varför tror du att en sådan situation uppstår? 
3. Upplever du att det finns vissa som oftare har samspel svårigheter i lek än andra? 
4. Vad kan det vara för orsaker till att det blir svårt för barn att samspela i lek? 
5. Vad kan mer spela in som orsak? 
6. Tror du dessa barn har svårt att samspela med andra barn på andra ställen än för-

skolan?  
 
 
 
Tema fråga 3 
 
På vilket sätt tror du barn påverkas om de har svårt att samspela med andra barn? 
 

1.     Hur i så fall, kan du ge några exempel? 
*Lärandet?  
*Sociala livet? 



Tema fråga 4 
 
Hur hjälper ni barnen när de har svårt att samspela i lek?  
 

1. Hur hjälper barnen varandra? 
*Ge exempel? 

2. Vad gör du som pedagog i sådana situationer? 
*Ge exempel? 

3. Vad skulle du vilja göra, om du hade fria händer? 
 
 
Tema fråga 5 
 
Dessa barn som har svårt att samspela med andra, har ni sett hur/vad de leker istället?  
 

1. Kan du utveckla lite? 
*ge exempel?



 
Bilaga 3 

     
      

 
 
 
 
 
 
En kvalitativ studie om pedagogers uppfattningar av barn som har svårt att samspela med 
andra barn i leken. Meningen är också att få reda på barns uppfattningar och tankar kring 
samspel i lek. 
 
Bäste Förälder 
 
Vi är tre lärarestudenter som läser vår sista termin med inriktning mot förskolan och sko-
lans yngre åldrar. Vi har under vår utbildning, genom kontakt med olika barngrupper, sett 
att barn samspelar väldigt olika när de leker. Det här har fångat vårt intresse inför vårt 
kommande examensarbete.  
 
Genom vår undersökning hoppas vi att vi som blivande pedagoger får mer ”kött på be-
nen” inför vårt yrkesliv. Vår förhoppning är att examensarbetet ska öppna upp fler möj-
ligheter till att kunna bidra till att hjälpa barn att leka tillsammans. Detta kommer vi att 
intervjua pedagogerna om. Vi vill gärna få med barnens egna perspektiv, deras tankar 
kring lek och samspel i deras vardag på förskolan. Därför skulle vi vilja intervjua ert/era 
barn.   
 
Då examensarbetet är en offentlig handling så är det viktigt att poängtera att i vårt exa-
mensarbete garanterar vi barnens anonymitet. Vi kommer inte att nämna deras riktiga 
namn, vilken förskola de är på eller vilken stad den ligger i.  
 
Intervjun beräknas till att ta max ca 10- 15 minuter. Vi lämnar ut en blankett där ni kan 
ge ert godkännande eller inte till intervju. Vi skulle uppskatta om ni kunde lämna in den-
na snarast möjligt till behörig personal. Vi kommer att utföra intervjuerna v. 41- 45  
 
Vill ni veta något mer kring vårt examensarbete eller har övriga frågor är det bara att höra 
av er till någon av oss. 
 
Med vänliga hälsningar: 
 
Erik     Katharina    Malin Jeanette 
Berggard   Johansson      Andersson 
xxxxxxxxxx               xxxxxxxxxx    xxxxxxxxxx 
xxxxxx   xxxxxx    xxxxx

 



Bilaga 4 
 
FÖRÄLDRAMEDGIVANDE       
 
 

□ JA, jag/vi tillåter att mitt/vårt barn 
 
 

□ NEJ, jag/vi tillåter INTE att mitt/vårt barn 
 
 
…………………………………………………………………………………………… 
(Barnets namn) 
 
blir observerat eller intervjuat av lärarstudenter. 
 
 
………………… 
Datum 
 
…………………………………………………………………Tel: ……………………… 
 
(Målsmans underskrift)



Bilaga 5 
 
Intervjufrågor till barnen        
 
Tema fråga 1 
 
Vad händer här på bilden? 
       *Varför tror du att han är ledsen? 
       *Det verkar inte som att han får vara med, hur kommer det sig, tror du? 
       *Hur skulle han kunna göra för att få vara med? 
       *Hur skulle fröken kunna hjälpa Marius? 
       *Hur skulle de andra mössen göra, tycker du? 
 
Tema fråga 2 
 
Vad brukar du göra på förskolan? 
      *Vad gör man när man leker, tycker du? 
      *Vem brukar du leka med? 
      *Brukar de vuxna vara med och leka? Hur? 
      *Skulle du vilja att de vuxna var med och lekte mer? 
 
Om någon vill leka med dig och du inte vill, hur gör du då? 
      * Finns det barn här på förskolan som du tycker är lättare att leka med? Berätta 
      *Hur kommer det sig att det är så, tror du? 
      *Finns det några barn som du tycker det är svårt att leka med? Berätta 
      *Hur kommer det sig? 
      
Men om du vill leka med någon men inte får, hur gör du då? 
     *Skulle de vuxna kunna hjälpa? Berätta 



Bilaga 6 
Samtals bild 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


