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Abstrakt 
Uppsatsen handlar om hur förkolebarn hanterar samspelet i den fria leken. Uppsatsens syfte är 

att genom observationer undersöka hur 4-åringar hanterar samspelet i den fria leken på 

förskolan, samt genom intervjuer ta reda på hur barnen ser på detta. Undersökningen 

genomfördes med hjälp av semi-strukturerade intervjuer, samt ostrukturerade och 

osystematiska observationer. Dessa utfördes på två olika förskolor, en i norra Sverige och en i 

södra. Vår studie genomsyras av de tre sociala lekreglerna, samförstånd, ömsesidighet och 

turtagande. Resultatet visar att samspel kan ta sig uttryck på många olika sätt och att det är en 

viktig del i barnens vardag. Det visade sig även att det finns ett, vad vi har valt att kalla för 

självvalt utanförskap, där barnen väljer att inte delta i leken och samspelet.  

 

Nyckelord 
Samspel, fri lek, kamrater, förskola 
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Inledning 
Vi föds som sociala varelser och vår förmåga att samspela och samverka med andra 

människor utvecklas ända in i vuxenlivet. Detta bygger på att vi själva är aktiva deltagare. För 

att utveckla förmågan behöver barn få delta i leken och samvaron med andra barn (Erixon, 

Lindgren, Sundblad & Torro, 2007). För de flesta barn är förskolan den plats där de får de 

första erfarenheterna av ett eget socialt liv utanför familjen. Det är där de får sina första 

erfarenheter av vänskap och av att ingå i en grupp med jämnåriga. Vägen in i gemenskapen är 

dock inte alltid spikrak och kan innebära en del svårigheter som måste övervinnas (Folkman 

& Svedin, 2003). 

 

Det finns många böcker skrivna om lek och dess positiva inverkan på barnets utveckling. Man 

har kommit fram till att en stor del av barnets sociala kompetens utvecklas inom lekens ramar 

(Erixon, m.fl. 2007, Granberg 2003, Knutsdotter Olofsson 2003). Detta gör att de barn som 

inte riktigt har förmågan att leka riskerar att få svårt med den sociala samvaron, både på 

förskolan och i framtiden.  

 
”Den som tar sina sociala brister med till skolan blir ofta ett sårbart barn. När de jämnåriga har 

många års erfarenhet av att leka tillsammans, vara någons kompis och ha lek att se fram emot blir 

klyftan mellan dem svår att överbrygga.” (Folkman, Svedin, 2003, Barn som inte leker, s 15).  

 

Pape (2001) påvisar att barn som inte lärt sig behärska det sociala samspelet ofta får problem 

med detta även i vuxenlivet. Det kan innebära att man utvecklar ett antisocialt beteende, som i 

sin tur kan leda till att man lättare hamnar i kriminalitet. Pape ser tydliga tendenser till ett mer 

antisocialt beteende i vårt samhälle (a.a.). Vi tror att om man inte har förmågan att leka kan 

även andra delar i tillvaron bli lidande. Erixon m.fl. (2007) och Knutsdotter Olofsson (2003) 

menar att språkets utveckling är beroende av samspelet med omgivningen. Brist på samspel 

med andra borde därför göra att språkutvecklingen hämmas. Våra erfarenheter från arbete i 

förskolan är att även de motoriska färdigheterna kan bli lidande. Enligt Granberg (2003) lär 

sig barn att kontrollera den egna kroppen i leken. De rör sig hela tiden när de leker och tränar 

många olika rörelser och även balans och styrka.  

 

Vi har börjat fundera kring hur barns samspel ser ut. Vad händer i leken? Får alla vara med 

och på lika villkor? Hur bemöter barnen varandra? Har alla barn förmågan att leka och 

därmed förmåga att utveckla sin sociala kompetens eller behöver vissa barn hjälp med detta? 

Intresset för detta ämne har gradvis vuxit fram under utbildningen, samt arbete och vfu på 

olika förskolor. Vi tycker oss se att barn som inte klarar av att ta kontakt med andra ofta 

hamnar utanför leken. Utanförskapet blir som en ond spiral, där brister i utvecklingen kan 

leda till utanförskap, samtidigt som utanförskapet i sig kan hindra barnets utveckling. Det 

blev således intressant för oss att undersöka hur barn gör när de samspelar med varandra och 

vad som egentligen händer i leken.  

 

Vårt huvudsakliga forskningsproblem är: Hur fungerar det sociala samspelet i kamrat-

relationer i förskolan? 
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Bakgrund 
Vi kommer i bakgrunden att inleda med att berätta lite kort om hur man såg på lek förr och 

hur förskoleverksamheten har sett ut, samt presentera läroplanens syn på lek och samspel för 

att skapa en bild av hur man ser på lek idag. Sedan kommer flera avsnitt som behandlar leken 

ur olika synvinklar, vad lek är, om leken är meningsfull och varför det är viktigt med lek. Vi 

kommer även att komma in på vilka förutsättningar som krävs för att man ska kunna leka och 

lite kort om vad pedagogerna kan ha för roll i leken. Med pedagoger menar vi den personal 

som arbetar i förskolan, såsom barnskötare och förskollärare. Att leken får så stort utrymme 

beror på att det huvudsakligen är i leken som samspelet sker, samt att förmåga till samspel går 

hand i hand med lekförmågan. Efter avsnitten om leken kommer vi att ge en beskrivning av 

vad samspel är och hur det kan se ut, samt redogöra för samtalsklimatets betydelse. Vi 

kommer att inleda samspelsavsnittet med att försöka ge en definition av begreppet social 

kompetens, då detta är ett begrepp som återkommer i uppsatsen och för att vi anser att social 

kompetens är en viktig del av samspelet. Vi redogör sedan för begreppet kamratkulturer, detta 

för att försöka ge en bild av hur barns kamratrelationer kan se ut enligt tidigare forskning och 

skapa en förståelse för vad som händer i relationer mellan barn. Avslutningsvis kommer en 

beskrivning av det sociokulturella perspektivet. Vi har valt det perspektivet för att det bygger 

på samspel och kommuniktion mellan människor och att man lär av varandra, samt för att det 

främst är det perspektivet vi har på lek och lärande i dagens förskola och skola.  

Synen på lek förr 

Under denna rubrik kommer vi att inrikta oss på hur synen på leken har utvecklats sen början 

av 1900-talet. Johansson (1992) anser att leken är en viktig del i barnens vardag och att den 

har en positiv påverkan på barnens sociala utveckling. Det är i dagens samhälle en 

självklarhet. Han berättar dock att det inte var förrän de första förskolorna växte fram som 

filantropiska rörelser kring förra sekelskiftet som leken kom att ses som en viktig del i 

barnens vardag. Pedagogiken var inspirerad av Friedrich Fröbel och hans syn på leken som fri 

från påverkan och krav från den vuxne där lek och arbete sågs som åtskilda aktiviteter. Hans 

främsta kännetecken är de lekgåvor som han utvecklade och som kom att användas som 

pedagogiskt utformat material. I Sverige var intresset för fröbelpedagogiken till en början 

mycket begränsat detta för att hans tankar och idéer var en stor nyhet för alla. För att kunna få 

ekonomiska bidrag till verksamheter som inte endast innefattade arbete och fostran utan även 

innehöll inslag av lek (som på den tiden ansågs vara något annat) uppstod ett stort behov av 

att påvisa lekens nytta och effektivitet i verksamheten. 

 

Löfdahl (2004) berättar att i den svenska förskolan har leken länge haft en framträdande 

position. När leken blev nyttig fick den också legitimitet som verksamhet i förskolan. Från 

1930-talet och framåt, när de utvecklingspsykologiska teorierna kom att dominera förskolans 

teoretiska grund, har leken haft dubbla funktioner. För det första sågs den som ett medel 

varigenom barn kan utvecklas både kognitivt och socialt, men också som ett redskap vilket 

genom pedagoger kan observera och bedöma barns utveckling. I arbetsplaner och i 

Pedagogiska program för förskolan (Socialstyrelsen, refererad i Löfdahl 2004) betraktades lek 

som en aktivitet där barn kunde tränas i socialt samspel. 
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Fröbeltraditionen är fortfarande verksam i den svenska förskolan. Johansson (1992) menar att 

arbetssätt och innehåll under åren har förändrats, men att de dagliga rutinerna som husliga 

sysselsättningar, den fria leken, samlingar och utelek står på dagordningen i förskolan även i 

nutid. 

Läroplanens syn på lek och samspel 

Enligt Läroplan för förskolan, Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet 2006), ska förskolan arbeta 

för att barnen ska utveckla sin förmåga till ansvarskänsla och social handlingsberedskap, såväl 

som förmåga till empati och omtanke om andra, liksom öppenhet och respekt för skillnader i 

människors uppfattningar och levnadssätt. Förskolan ska också stödja barnens behov av att få 

reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor med andra. Det ska finnas en öppenhet för 

skilda uppfattningar och förskolan ska uppmuntra att de förs fram.  

 

Förskolans uppdrag är vidare att lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska 

vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Personalens förmåga att förstå och samspela med 

barnet är viktig, så att även barn med svårigheter kan få ett bra stöd och en positiv vistelse. 

Alla barn ska få uppleva tillfredsställelsen av att göra framsteg, övervinna svårigheter och få 

känna sig som en tillgång i gruppen. Förskolan är en social och kulturell mötesplats som ska 

förbereda barnen för ett liv i ett samhälle som blir alltmer internationaliserat. Förskolan ska 

vara en trygg miljö, som samtidigt utmanar barnen och lockar till lek och aktivitet. I förskolan 

ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet 

med både barngruppen och det enskilda barnet. Förmåga att kunna kommunicera, söka ny 

kunskap och kunna samarbeta är nödvändigt i ett samhälle där allt förändras snabbt och vi 

ständigt matas med information. Förskolan ska vara en levande social och kulturell miljö som 

utvecklar barnens sociala och kommunikativa kompetens (Utbildningsdepartementet 2006).  

 

Leken är viktig för barns utveckling och lärande och ska enligt läroplanen medvetet användas 

för att gynna dessa. I lekens olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och 

förmåga till symboliskt tänkande. I leken utvecklas också förmågan att samarbeta och lösa 

problem. I den gestaltande leken får barnet uttrycka och bearbeta känslor och upplevelser. 

Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande, skapande och 

genom att iaktta, samtala och reflektera. Barngruppen ska ses som en viktig del i utvecklingen 

och lärandet. Barn lär både av varandra och i samspelet mellan vuxen och barn (Utbildnings-

departementet 2006). Här ser vi tydligt hur förskolans läroplan präglas av ett sociokulturellt 

perspektiv. Det sociokulturella perspektivet är något som vi återkommer till senare. Det står 

även i läroplanen att alla som arbetar i förskolan ska stimulera barns samspel, samt lära dem 

att hantera konflikter och att respektera varandra (Utbildningsdepartementet 2006).  

Leken 

Vi har funderat kring vad som menas med begreppet lek. Åm (1993) ställer i sin studie frågan 

om det är möjligt att kunna ge en definition av begreppet. Hon menar att det uppstår problem 

om vi försöker att hitta just ett kännetecken, detta på grund utav att det är många olika 

aktiviteter som täcks av begreppet lek. Lek kan t ex vara några barn som hoppar hopprep, 

några som klättrar i ett träd eller två stycken som ligger ner på marken och ”låtsasslåss”. 

Därför menar Åm att lek är ett sammansatt begrepp. Det finns många olika former av lek och 

då är det inte helt oförståeligt att själva begreppets mening och innehåll varierar beroende på 

vilken slags form av lek det handlar om just för stunden. Vi kommer i följande avsnitt att 

fortsätta med att beskriva leken mer ingående.  
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Lek förekommer hos alla de högre stående djuren. De leker med sitt byte och skojbråkar med 

varandra, men att låtsas vara någon annan är det bara människan som gör (Knutsdotter 

Olofsson 2003). Granberg (2003) anser att för småbarn är lek ett naturligt tillstånd. Hon 

hävdar att barn leker hela tiden, att lek är mer än det vi först tänker på när vi hör ordet. Leken 

är det mest betydelsefulla för barns utveckling och lärande under hela förskoleåldern. Det 

börjar med lekar på skötbordet och i spjälsängen, fortsätter med titt-ut-lekar och härmlekar 

tillsammans med andra och övergår sedan i dockvagnsrally, kuddlekar, kojbyggen och 

trehjulingsrace, hopp i vattenpölar och undersökande av saker de hittar. Knutsdotter Olofsson 

(2003) hävdar att alla barn är födda med en förmåga att leka, men att man måste leka med 

barnet för att lekförmågan ska utvecklas. De flesta människor fortsätter sedan att leka hela 

livet.  

 
”Man slutar inte leka för att man blir gammal. Man blir gammal för att man slutar leka.”  

(George Bernhard Shaw, citerad i Knutsdotter Olofsson 2003)  

 

Vuxna leker både med barn, ensamma och med varandra. Vi spelar spel, sportar, går på bio, 

teater och åker på nöjesresor. Vi tänker kanske inte på att vi leker, men Granberg menar att det 

är precis det vi gör. Vi har ju också den största leken av dem alla – kärleken. Granberg (2003) 

hävdar att kärleken innehåller alla de sociala regler som lekforskare anser måste finnas för att 

leken ska fungera, såsom samförstånd, turtagande, ömsesidighet och samarbete. Enligt 

Knutsdotter Olofsson (2003) lär sig barn grunderna till de sociala reglerna i den tidiga leken 

med vuxna och dessa finslipas sedan i lek tillsammans med kamraterna. Samförstånd innebär 

att båda är införstådda med att de leker och vad de leker. Ömsesidighet innebär att alla är på 

jämställd nivå oberoende av ålder och styrka. Leken växer fram i ett gemensamt samspel. 

Turtagande betyder att man turas om att bestämma och ta initiativ. Knutsdotter Olofsson 

(2003) menar att man internationellt har kunnat iaktta att moderna barn har svårt med 

turtagande. De vill vara först, störst och bäst och då blir det ingen bra lek. Att lära barn 

turtagande och visa på glädjen i ett jämnt samspel i leken blir därför en viktig uppgift i 

barngruppen anser hon (a.a.). Även Erixon m.fl. (2007) framlägger turtagande som ett viktigt 

begrepp. De beskriver det hela som att en stor del av våra kontakter med andra människor 

bygger på just turtagande. För att komma till den punkten då denna sociala kompetens 

utvecklas krävs det att du samspelar med andra barn menar författarna. Lek med andra barn är 

det viktigaste i processen, som ibland kan vara lång. För vissa barn är den längre, men att leka 

är en frivillig handling, en otroligt lustfylld sådan och därför är det något eftersträvansvärt att 

kämpa för. Erixon m.fl. poängterar vidare att barn har den viljan o drivkraften som behövs för 

att delta i lekandet även om det kan vara en svår process. 

 

En typ av lek som är väldigt vanlig bland den åldersgrupp som ingår i undersökningen är 

rollekar. Granberg (2003) menar att rolleken ger barnen möjlighet att pröva olika roller, 

identiteter och maktförhållanden. Genom att gå in i olika roller kan barnet få en förståelse för 

omvärlden och tillägna sig nya kunskaper, samspelsregler och samhällsnormer. Författaren 

framhåller också att leken kan öka barnets förståelse för andras handlingar och ge dem 

chansen att bearbeta personliga upplevelser och erfarenheter. Under rolleken utvecklas även 

barnets sociala kompetens enligt Granberg. De utvecklar sin samarbetsförmåga, lyhördhet och 

initiativförmåga. Vidare möter de också konflikter och får träna sin förmåga att hantera dessa 

(a.a.). Exempel på rollekar är mamma-pappa-barn, tjuv-polis, tågförare och affärsbiträde.  
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Det här stycket kommer att behandla den fria leken och barns möjlighet till denna. Doverborg 

& Pramling (1995) berättar att leken både idag och historiskt sätt har en mycket stor inverkan 

på förskolans verksamhet. Leken anses vara en viktig arena för barn, detta för att kunna 

utveckla kunskaper och att helt enkelt kunna lära. Det finns många olika former av lek i 

förskolan. Dels finns det den så kallade fria leken och dels den lärarledda leken. Den fria 

leken har haft en stor plats, men författarna berättar vidare att så inte är fallet i skolans värld 

där leken ofta kommer till under barnens raster, eller i lekar som läraren har bestämt och då 

ofta i form av tävlingslekar eller lekar som knyter an till ett visst innehåll. I de nya 

läroplanerna för förskoleklassen och för grundskola framgår det dock tydligt att skolan har ett 

ansvar att se till att barnen får möjligheter till lek inom skolans undervisning (a.a). Fri lek 

betyder inte lek fri från vuxna, det betyder att barnen själva bestämmer vad de vill leka. Barn i 

stora grupper kan långt upp i åldrarna behöva stöd från vuxna när de leker (Knutsdotter 

Olofsson 2003). Att lära sig att leka är en komplicerad process som kräver goda förebilder. 

För barnen blir både de äldre barnen och de vuxna förebilder som kan hjälpa dem in i leken, 

men det är pedagogerna som har det yttersta ansvaret för att barnen lär sig att leka och hur det 

sociala samspelet fungerar, menar Erixon et al. (2007) Det är pedagogens uppgift att stötta om 

ett barn behöver stöd, samt att utveckla leken tillsammans med barnen och erbjuda material 

som uppmuntrar till lek (a.a.). Knutsdotter Olofsson (2003) menar att det är viktigt att 

personalen på förskolan leker med barnen, viktigare än att lära dem att äta och gå på toaletten 

själv, eftersom många barn är så pass små när de börjar på förskolan, ibland bara strax över ett 

år gamla, och förmågan att leka inte kommer av sig själv (a.a.).  

Lek – En meningsfull sysselsättning? 

Enligt Granberg (2003) finns lek överallt, bland fattiga och rika, bland krig och svält, oavsett 

kultur och var i världen man befinner sig. Har man inte tillgång till leksaker så hittar man 

saker som får fungera som leksaker, eller så leker man ändå. Bara fantasin sätter gränser. 

Granberg menar att vuxna ofta kan se lek som en meningslös sysselsättning, något som barn 

ägnar sig åt istället för att göra något viktigare, men lek är att följa, inspireras och kopiera 

varandra. Åm (1993) skriver att det ibland är svårt för de vuxna att förstå när barnen leker. 

Vissa situationer kan krångla till det för de vuxna. En av lekens viktigaste egenskaper är just 

det spontana och oväntade som är helt omöjligt för de vuxna att förutse. Det menar Åm är ett 

av skälen till att leken ibland kan ses som meningslös från de vuxna. Ett exempel på detta 

skriver Åm är när det är dags för samlingsstund på förskolan och efter en stund börjar några 

av barnen skruva och vrida sina kroppar, de börjar pilla på något närliggande material eller på 

en kompis, de gör små ljud eller börjar viska/prata med någon kompis som sitter bredvid. Vi 

tycker detta är intressant eftersom en sådan här situation (som pedagoger ofta ställs inför) är 

ett typiskt exempel på något som vi i första anblicken inte skulle benämna som lek. I den 

stunden har man som pedagog fullt upp med att försöka styra upp det hela så att samlingen 

kan fortsätta och de barnen som ”börjat leka” slutar med det för att inte störa de andra under 

samlingen. 

 

Lind (1995) tar också upp att alla de aktiviteterna som barnen själva väljer att sysselsätta sig 

med är just lek för dem. Lekarna har alltid en stor betydelse för barnen själva menar hon. 

Tyvärr har många vuxna en föreställning om att de kan gå in i leken och göra den än mer 

värdefull genom att styra den mot bestämda mål, men Lind menar att detta agerande inte är 

för barnens skull utan för pedagogerna själva. Författaren menar att anledningen till att de 

agerar på detta sätt är för att de vill göra leken mer målinriktad, detta på grund utav att de 

anser att barnen lättare kan uppnå redan bestämda färdigheter, speciellt intellektuella, på de 

vuxnas villkor. Lind menar att moral och inlärning i lekarna inte ska vara huvudbegreppen, 



Barns lek – En väg till social kompetens?   2009-10-21 

Maria Hansson och Jessica Hagelin 

 

 

10 

 

utan skoj, spektakel, humor och underhållning är det som man inte kan vara utan. Genom 

detta uttrycker barnen livskraft, livslust och en enorm glädje, detta samtidigt som de har en 

oerhörd fantasi, är mycket kreativa och sociala. Lind (1995) poängterar slutligen att just den 

fria leken är något av det mest kreativa som går att uppnå. 

 

Leken bör vara ett ömsesidigt samspel där alla är lika mycket värda och har samma 

inflytande. Granberg (2003) menar att leken bygger på fritt handlande och att man deltar av 

egen fri vilja. Lek är att ge sig hän och uppslukas av leken. När barnet går in i lekens värld 

befinner det sig i en annan verklighet. En verklighet som inte är desto mindre verklig och 

kanske till och med känns mer begriplig för barnet. I leken är fantasi och kreativitet 

sammanflätade. Lek är en personlig upplevelse som ständigt omvandlas och där tid och rum 

kan försvinna. Vuxna gör saker ”för att”. I leken är allt ”som om” och barnet kan gå ut och in 

mellan lek och verklighet utan att tappa tråden eller kontakten med verkligheten. För barnen 

fungerar leken både som bearbetande säkerhetsventil och som källa till kunskap. De bearbetar, 

testar och utforskar sin omgivning och tillägnar sig på så sätt nya erfarenheter och kunskaper. 

Leken kopplar samman fantasi och verklighet och gör världen mer begriplig. (a.a.).  

 

Vi fortsätter behandla det spännande förhållandet mellan fantasi och verklighet en stund till. 

Knutsdotter Olofsson (2003) menar att för att barnen överhuvudtaget ska kunna leka måste de 

kunna förhålla sig till verkligheten på lekens plan. Med detta menar hon att man måste lära sig 

att förstå att allt inte är vad det ser ut att vara. Det gäller att kunna skapa en förståelse för den 

så kallade dubbelheten i tolkningsmöjligheterna, att t ex en käpp är en käpp, men den kan 

också vara en häst. Material kan i barnens värld tranformeras om och bli just det som man i 

leken för stunden behöver, detta med hjälp av barnens oerhörda fantasi. Knutsdotter Olofsson 

berättar att det inte bara är material och leksaker som kan transformeras om till något annat 

för stunden utan även personer, tid, rum och handlingar är sådant som kan få en helt annan 

betydelse i leken än vad som förefaller sig i verkligheten. Då handlar det om att man måste 

förstå att kompisen just för stunden har förvandlats till en riddare och att det är därför som han 

springer runt med en pinne och fäktas och låtsasslåss. Återigen handlar det om att förstå när 

det är på allvar och när det är på lek. Löfdahl (2004) beskriver att de barn som ofta har svårt 

att förstå och tolka just alla dessa transformationer av både personer och material som skapas i 

lekens värld bland barn är de barn som nyss har börjat på förskolan. De kan ha svårt med detta 

när de ser de andra barnen leka.  

Varför leken är så viktig 

Enligt Lillemyr (2002) finns det minst tre anledningar till att barns lek är viktig för den 

pedagogiska verksamheten i förskolan och skolan. En anledning är att vuxna som har tillfälle 

att observera leken lär sig mycket om barn och det som leken är för barn. Man kan se att leken 

utgör en viktig del av barnkulturen. Ett annat skäl till att lek är viktig för den pedagogiska 

verksamheten är att man kan se att barn gör erfarenheter i leken, utforskar, prövar och 

använder fantasin på ett sådant sätt att de lär känna sig själva och utvecklar självtillit. De får 

också övning i att klara av utmaningar och färdigheter i att kommunicera och förhålla sig till 

andra. Barn upplever och lär sig en mängd saker genom leken. Ännu en anledning till lekens 

betydelse är att barn socialiseras genom leken. Samtidigt som den utgör en arena för 

socialisation förbereder den också barnen för utveckling och socialisation. (a.a.). Inom 

förskolepedagogiken har leken länge varit ett av de mest centrala ämnesområdena. Leken är 

en viktig aktivitet för barn och väcker deras engagemang (Fagerli, Lillemyr & Söbstad, 

refererad i Lillemyr 2002). Barns lek säger oss mycket om deras lärande, utveckling och 

socialisation inom olika områden menar Lillemyr.  
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Leken är också viktig för språkutvecklingen hävdar Knutsdotter Olofsson (2003). I rollek med 

andra barn pratar barnen med större variation och ordförråd än de vanligen gör, speciellt om 

en vuxen är närvarande. De måste vara tydliga för att kunna informera varandra om vad som 

händer i leken och barnen pratar därför hela tiden. ”Talspråket och leken är inflätade i 

varandra. Med talspråkets hjälp skapar barnen händelser, miljöer och äventyr.” (Knutsdotter 

Olofsson, 2003, s 45). 

 

Särskilt för barn i övergången mellan förskola och skola är leken en väldigt stor del av livet 

och det sätt de huvudsakligen lär sig på (Lillemyr 2002). I leken behöver barnen inte var 

rädda för att bli bedömda efter hur de uppför sig. Leken fungerar som en ”fri” arena där 

barnen får använda sina kunskaper och sina fulla potentialer. Trots denna frihet menar 

Lillemyr att barnen ofta kan kontrollera aktiviteten och sina handlingar. Författaren menar 

vidare att de här tränar sin självständighet och sin ansvarsförmåga, något som är en viktig 

målsättning i förskola och skola. I leken kan barnen leva ut sina känslor och pröva att leva sig 

in i andras situation. Därmed utvecklas förmågan till empati, vilket enligt Lillemyr är en 

viktig förutsättning för lärandet under de första skolåren (a.a.). Även Williams (2006) menar 

att lek, fantasi och känsla är en grund till utvecklandet av empati. När barnen leker och 

kommunicerar utvecklas ömsesidighet och gemenskap, där de lär sig att dela sin verklighet 

med andras. 

 

Williams (2006) poängterar att ha någon som väntar på en när man kommer på morgonen och 

någon att dela dagens händelser med betyder mycket för att stärka och utveckla barns 

självkänsla. Det gör att barnet känner sig bekräftat och att vardagen känns lustfylld. Vi menar 

att man som vuxen behöver vara uppmärksam på om det finns några barn som inte är en del 

av den kollektiva gemenskapen. Dessa barn kanske inte vågar eller tillåts att ta talutrymme 

eller har fått rollen av att alltid veta minst. De kanske inte har uppfattat koderna som gäller för 

samspelet i gruppen. De barnen kan behöva hjälp att bli delaktiga. Det kan också vara bra att 

göra de andra barnen uppmärksamma på att det finns barn i gruppen som känner så. Williams 

(2006) hävdar att barn utvecklar sin egen kultur i förskolan och skolan och använder sig av 

regler, koder och överenskommelser för att bli delaktiga i gemenskapen.  

 

Detta för oss in på barnets känsla av själv, eftersom det krävs en viss självkänsla för att våga 

prata med andra. I en grupp med många barn behöver man kunna hävda sig själv för att andra 

ska se en och respektera en och för att man ska få det man vill ha. Paradoxalt nog menar 

Folkman och Svedin (2003) att självkänslan stärks av att andra ser en, samtidigt som god 

självkänsla gör att man lättare blir sedd av andra. Författarna menar vidare att vi alla vill bli 

sedda, både de som bråkar och på andra sätt utmärker sig, såväl som de som gömmer sig av 

rädsla eller osäkerhet. Andras blickar blir som spegelbilder, både positiva och negativa. Enligt 

författarna kan de flesta av oss hantera någon enstaka negativ bild, men utan ett förråd av 

positiva bilder tar de negativa bilderna över och skapar en känsla av att inte räcka till, att inte 

kunna eller att inte duga. Alla har vi bra och dåliga dagar, men vissa barn har fastnat i känslan 

av att inte duga och inte kunna och då gäller det för pedagogerna att kunna bemöta barnet på 

ett positivt sätt, med positiva förväntningar och lagom höga krav. Till slut kommer barnet att 

kunna ta till sig den positiva bilden som sin egen. Folkman och Svedin menar att det är där, i 

samspelet med andra, som självbilden tar form och blir synlig (a.a.).  
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Förutsättningar för lek 

Under denna rubrik tar vi upp vilka kunskaper som behövs för att kunna leka och vilka 

förutsättningar som krävs för att skapa en gynnsam lekmiljö. Vi kommer här att påvisa varför 

det inte alltid är helt enkelt att ge sig in i en lek. Knutsdotter Olofsson (2003) berättar att när 

man ska gå in i leken måste man kunna förstå och tolka andras leksignaler och vice versa, att 

själv kunna kommunicera lek genom signaler till andra. Författaren menar att om det finns 

några otydligheter med leksignalerna resulterar det i att det blir svårt för pedagogerna att tolka 

om det är på allvar eller om det är på lek när två barn ligger och brottas med varandra. Det blir 

även svårt för barnet som ska tolka dessa signaler, om det är på allvar som han bråkar med 

mig eller om det handlar om lek. Andra har svårt att uppfatta signalerna. De förstår inte att 

sandhögen är en kaka, som man ska låtsasäta, utan förstör den. Det finns också de som tar det 

hela på allvar och äter sanden på riktigt. För att kunna leka måste man enligt Knutsdotter 

Olofsson (2003) ha upplevt lekens medvetandetillstånd och kunna försätta sig i det. Här kan 

det se mycket olika ut menar hon. En del barn kan försätta sig i detta medvetandetillstånd 

mycket snabbt och har inga som helst problem med det, dessa barn är lekskickliga och kan gå 

in i lek i princip var som helst och när som helst. De barnen som har problem med detta 

behöver mer stimulans för att lära sig det som krävs för att kunna leka. (a.a.). Folkman och 

Svedin (2003) är inne på samma linje och menar att när ett barn förstår att något inte är på 

riktigt, men kan bete sig som om det vore det, har det upptäckt symbolens mening och magi. 

De framhåller vidare att vuxna ibland kan behöva hjälpa barnen genom att bjuda in dem i den 

symboliska lekvärlden, för att visa vad det är att låtsas. 

 

Granberg (2003) hävdar att en av lekens grundförutsättningar är trygghet, något som växer 

fram ur samspelet med omgivningen redan från födseln. För att barnet ska känna sig tryggt 

måste det bli väl omhändertaget och få sina behov tillfredsställda, såsom mat, värme, vila och 

kärlek. Författaren menar vidare att lek grundas på tillit och att den byggs upp under barnets 

första levnadsår (a.a.). Erixon m.fl. (2007) framhåller att för att barn ska bli självständiga och 

kunna röra sig fritt i förskolans lokaler så behöver de känna sig trygga i miljön. Hur väl 

genomtänkt och planerad den fysiska miljön än är så blir det svårt att leva upp till Lpfö 98 om 

barnen inte är trygga i sin sociala miljö menar författarna (a.a.). Det är inte det lättaste att 

skapa en sådan miljö i förskolan att även otrygga barn känner sig trygga, men det är den 

vuxnas ansvar att se till att barnen leker och hur de leker (Knutsdotter Olofsson 2003).  

 

Knutsdotter Olofsson (2003) berättar om den, enligt henne, viktigaste förutsättningen för lek 

vilket är just lekens harmoni. Med lekens harmoni menar hon den harmoni som måste finnas 

för att en lek överhuvudtaget ska kunna fortsätta en längre stund, kunna utvecklas vidare vid 

ett senare tillfälle, och för att kunna bevaras. Detta är oftast inget problem alls när barnen 

leker själva. Svårigheterna med att behålla lekens harmoni startar så fort man blir flera 

stycken som ska ge sig in i leken. Vad beror då detta på? Knutsdotter Olofsson har ställt sig 

denna fråga och hennes teori om det hela är att i leken ingår och skapar barnen samspel med 

varandra och i detta samspel ingår det både min vilja, mina tankar och idéer, men också 

andras viljor, tankar och idéer. I detta samspel ska alla dessa viljor samordnas vilket inte alltid 

ter sig så enkelt. Vissa barn verkar dock kunna leka oerhört bra med varandra och då flyter 

leken på och harmonin behålls. En annan sak som författaren lyfter fram, som också kan göra 

att harmonin i leken störs, är om barnet i fråga måste hålla koll och vara vaksam på andra 

saker som sker runt omkring i miljön. Detta kan exempelvis vara påhopp eller att barnet måste 

hålla koll på vart mamma är så hon inte försvinner (detta är vanligt förekommande vid 

inskolningar), eller andra diverse saker som händer runt omkring barnet. Detta resulterar då i 
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att det blir oerhört svårt för barnet att fokusera på själva leken och dess dynamik. 

Sammanfattningsvis ser vi det som att lekens harmoni störs av maktkamp, övergrepp, 

översitteri och ojämlikhet bland barnen. Det som krävs för att undvika att detta sker är 

trygghet i den aktuella situationen och då i huvudsak att man lär sig och kan hålla de sociala 

lekreglerna.  

 

För de flesta barn innebär förskolan kamrater och gemenskap, men den kan också vara en 

plats för utanförskap och ensamhet. Att leka kan ses som en självklarhet i barnens vardag. 

Alla barn leker och alla barn tycker om att leka, men är det verkligen så enkelt? Erixon m.fl. 

(2007) förklarar att det finns barn som inte leker och barn som faktiskt inte kan leka. Detta 

kan då bero på en rad olika förklaringar till varför barnen inte leker och varför barnet inte kan 

leka. En förklaring som författarna skriver om är att den sociala kompetensen som behövs för 

att kunna leka inte finns hos barnet. I sådana situationer blir det ofta svårt eftersom konflikter 

med de andra barnen lätt uppstår. Enligt författarna förstår barnet helt enkelt inte varför det 

inte fungerar eller vad han eller hon gör för fel. De andra barnen förstår i sin tur heller inte 

varför det alltid blir ”fel” när just det barnet är med och ska leka. Folkman och Svedin (2003) 

beskriver hur det i varje barngrupp finns barn som står bredvid och tittar på när de andra leker 

och väntar på att bli inbjudna, men inte blir det. Vidare berättar de om att vissa barn använder 

leken som maktarena och tvingar sig in i gemenskapen genom att kasta sig över något som de 

andra barnen byggt eller lägga beslag på den finaste leksaken. Sedan finns det barn som bara 

far omkring och inte stannar så länge på samma ställe att ett samspel kan uppstå. Det finns 

också barn som inte tycks veta vad de ska med de andra barnen till och drar sig undan 

gemenskapen. Resultatet av att inte ha förmågan till samlek kan vara att barnet blir hämmat 

socialt (a.a.). 

 

De barn som inte är med och leker blir en utmaning för förskollärarna. Vad är då orsaken till 

att vissa barn inte leker? Knutsdotter Olofssons (2003) teori om detta är att det mycket ofta 

handlar om oro och oförmåga hos barnet som i sin tur resulterar i att barnen inte leker.  En 

annan orsak kan vara att barnet inte förstår lekspråkets koder. Barnet har då svårt att lämna 

verklighetsuppfattningen och ge sig in i lekvärlden som då är en okänd arena som dessutom 

talar ett för barnet främmande språk.  De kan inte tolka det som de andra barnen säger och 

som de ser som en självklarhet. Meningen ”Då var du pappa” kan bli problematisk för barnet i 

fråga då denne inte vet hur man är pappa, vad säger man, hur gör man? I låtsasleken märks 

detta av tydligt då barnen använder t ex en pinne som en korv. För barnet som har svårt med 

att tolka lekspråkets koder betyder den där pinnen ingenting, allra minst en korv. 

Pedagogernas roll i leken 

Sen det blev mer accepterat för pedagogen att ingripa och delta i barns lek har det blivit än 

mer viktigt att diskutera hur vuxenrollen ska se ut. Det är särskilt viktigt när det gäller de barn 

som närmar sig skolstarten, eftersom övergången till skolan innebär en mer aktiv och styrande 

vuxenroll (Lillemyr 2002). Det är oundvikligt att pedagogens grundsyn och uppfattning om 

barn och lek kommer att påverka hur hon går in i leken. Därför behöver lärare och 

förskollärare ha grundlig kunskap om barns lek och respekt för leken som ”barnets värld”.  

 

Wandin och Ås (2007) beskriver olika sätt på hur leken kan användas för att kunna locka fram 

samspel mellan barn. Det första de fokuserar på är pedagogernas viktiga roll och deras 

inflytande i verksamheten. Att avsätta tid och att bestämma en plats för när och var leken ska 

ske menar författarna är en bra planering eftersom det då enligt dem blir mer fokus och lättare 

för pedagogerna att endast fokusera på just leken och vara en hjälpande och stöttande hand. 
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Pedagogernas ansvar är också att tillrättalägga miljön så den passar alla barnen som är olika 

individer med olika förutsättningar. Vissa behöver en miljö med mer lugn, ro och avskildhet 

vilket är något som sällan finns på förskolor i dagens läge då det oftast är mycket barn och 

hög ljudnivå. Författarna berättar vidare att pedagogerna ibland kan behöva lägga fram olika 

material som verkar inbjudande till fantasi och som sedan kan utvecklas till lek. Detta trots att 

barn mycket ofta är duktiga på att transformera om eget material de hittar på förskolan. Ibland 

kan det behövas lite hjälp på traven och det är på pedagogernas fulla ansvar att ordna detta 

anser Wandin och Ås (2007). En annan sak som de menar är viktig är att man som vuxen visar 

respekt för barnens lek, att man tar den på allvar och försöker göra så att leken och harmonin i 

leken behålls även om barnen måste gå ”ut ur lekens värld” för att det exempelvis är dags för 

mellanmål. Det tredje och sista som författarna skriver om är att det är oerhört viktigt att leka 

tillsammans. Det de menar här är att de vuxna i verksamheten deltar i leken och visar hur man 

kan göra, speciellt för de barn som tydligt behöver en klar modell för hur man gör när man 

leker. Detta för att barnet ska tränas och stimuleras i samspelet med andra barn. Ibland kan det 

enligt författarna även krävas av pedagogerna att de tillsammans spelar upp en liten 

leksekvens, vilket innebär att de visar för barnet vad man kan leka, samt hur man kan gå 

tillväga. Varför det kan vara bra är för att om barnet lär sig leka denna sekvens med en vuxen 

kan det förhoppningsvis senare också leka tillsammans med ett annat barn (a.a.). Både Erixon 

m.fl. (2007) och Knutsdotter Olofsson (2003) är tydligt överens med Wandin och Ås (2007) 

om att huvudansvaret alltid ligger hos pedagogerna så att allt sker i ett socialt sammanhang 

och att barnen får verktyg för att förstå hur man leker, men de anser även att de äldre barnen 

på förskolan kan vara förebilder som finns där och hjälper till att lotsa de yngre barnen in i 

lekens ibland komplicerade värld.  

 

Vi tolkar det som att det är viktigt att tänka på att pedagogens roll ska vara stödjande och att 

pedagogen ansvarar för den röda tråden och turtagandet i leken. I pedagogens ansvar ingår 

även att tillsammans med barnen utveckla leken och erbjuda material som stimulerar barnet 

(Erixon, m.fl. 2007). Även Knutsdotter Olofsson (2003) skriver om pedagogernas roll i 

barnets utveckling av det sociala samspelet. Hon menar att barn som befinner sig i stora 

grupper ofta kan behöva de vuxnas stöd när de leker. Hon är noga med att poängtera att det 

inte handlar om att de vuxna ska styra barnens lek utan det handlar om att deras roll ska vara 

hjälpande så att barnen i sin tur kan utveckla vidare det som de från början tänkt sig när de 

började leken. Detta kallar författaren för lekpedagogik och kan sammanfattningsvis beskrivas 

som att man tillsammans möter barnen på deras egna nivåer i leken och finns där för dem med 

en hjälpande hand för att göra deras lek mer utvecklad och mer utvecklande (a.a.). 

Samspel och social kompetens 

Innan vi går in på begreppet samspel så kommer vi att försöka definiera vad social kompetens 

är, då detta är ett centralt begrepp i sammanhanget. Enligt Pape (2001) är vi kompetenta inom 

ett område om vi har specifika kunskaper och färdigheter som har betydelse för det området. 

Kompetens kan ses som de personliga egenskaper som uppskattas av andra, menar författaren. 

Enligt Lillemyr (refererad i Pape, 2001) betyder kompetens förmågan att klara av att göra vad 

som krävs. Varje gång vi möter utmaningar i livet visar vi antingen kompetens eller brist på 

kompetens, beroende på hur vi tacklar utmaningarna. Det är bra att vara medveten om att 

kompetens ofta hänger samman med förväntningar. När det gäller barn bör vi ta hänsyn till 

vad som är rimligt att förvänta sig utifrån barnets mognad och utveckling. Lillemyr (refererad 

i Pape, 2001) hävdar vidare att kompetens inte är medfött och inte heller något som kommer 

som en följd av mognad. Sommer (1997) menar i sin tur att det inte heller är något man bara 

skaffar sig. Den måste dessutom både underhållas och förbättras. 
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Social kompetens hänvisar till en speciell del av personens kompetens. Pape (2001) menar att 

det handlar om kunskaper, färdigheter, värderingar och motivation som behövs för att kunna 

samspela med andra människor. Man skulle kunna säga att social kompetens handlar om 

konsten att umgås med andra. Enligt Pape kan denna kompetens se väldigt olika ut beroende 

på vilken kontext man befinner sig i. Vi skulle säga att det handlar om att kunna ”tala till 

bönder på bönders vis”, som det gamla talesättet säger. Pape (2001) menar vidare att brister i 

barns sociala kompetens i vissa fall kan ha ett direkt samband med den miljö barnet är en del 

av. Det kan alltså vara miljön eller det sociala klimatet som är problemet, inte barnet i sig. När 

man talar om social kompetens är det omöjligt att bortse från leken menar författaren, 

eftersom lek har en central ställning i barns sociala liv. Att vara med och leka kräver god 

förmåga att umgås med andra och samtidigt bidrar leken till att den förmågan stärks. Därför 

skulle man kunna betrakta leken både som ett mål och ett medel i arbetet med social 

kompetens. (a.a.).  

 

Social kompetens utvecklas samtidigt som barn lär och utvecklas, inte som något fristående 

(Williams 2006). För att betraktas som socialt kompetent skall barnet enligt Howes (refererad 

i Michélsen, 2005) kunna leka ömsesidiga lekar med andra barn, såsom tittut och ge och ta. 

För att barnet ska betraktas som socialt kompetent i tvåårsåldern krävs förmågan att leka 

gemensamma låtsaslekar. Att upprätta och delta i vänskapsrelationer ser hon också som ett 

uttryck för social kompetens. Howes finner också i sin studie att barn med erfarenheter av 

tidiga kamratkontakter oftast har positiva kamratrelationer även senare. Dock tycks inte tidiga 

erfarenheter av syskon ha samma effekt. Williams (2006) hävdar att det för barn i dagens 

samhälle krävs kompetenser som innebär att man på ett självständigt sätt, i samarbete med 

andra, ska kunna sätta igång och genomföra saker. Enligt Pape (2001) är egenskaperna 

självhävdelse, empati, positivt socialt beteende, självkontroll, samt lekglädje och humor en 

viktig del i detta.  

 

Enligt Williams (2006) finns det få studier som beskriver hur och vad små barn upp till tre år 

lär av varandra. Utvecklingspsykologiska teorier förespråkade tidigare att små barn inte kan 

samspela med andra och inte kan ta ett annat barns perspektiv. Senare forskning har dock 

påvisat att barnet samspelar med omgivningen redan från födseln. Williams hävdar vidare att 

små barn även kan ta andras perspektiv och att de redan innan de är två år kan samordna 

handlingar med varandra (a.a.). Även Lillemyr (2002) och Erixon, m.fl. (2007) lyfter fram 

den nyare tidens forskning som tydligt har visat att barnet redan från födseln går in i sociala 

samspel och att det sociala tidigt är en motivation för barnet. Vi utvecklar vår kompetens och 

vår förmåga att kunna samspela med alla de andra människor vi stöter på genom livet, från 

barndomen upp till vuxenlivet, så vi är alla aktiva deltagare i samspelet med andra (a.a.). 

Erixon, m.fl. (2007) menar därför att det är viktigt att stimulansen och träningen startar så 

tidigt som möjligt i ett barns liv genom att barnet deltar i samvaron och i leken med de andra 

barnen. Vi vet idag att spädbarnet är mer kompetent än man tidigare trott och att miljön, 

omvärlden har stor betydelse. Risken finns dock att det skapas en övertro på barnets 

kompetens och möjligheter och att barnet utsätts för sociala och intellektuella stimulanser som 

går långt utöver dess trots allt begränsade förmåga (a.a.). 
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Sommer (1997) kallar den sociala kompetensen för samvarokompetens och menar att det 

krävs en mängd sociala färdigheter för att kunna delta i barngruppen. Han menar att barnen 

direkt kan nekas att vara med om de inte kan samarbeta eller inte förstår reglerna i leken. Man 

måste dessutom ha inlevelseförmåga och kunna ta självständiga initiativ, samtidigt som man 

ska klara att anpassa sig till de övriga som deltar i leken. Han menar därför att barngruppen är 

en plats för viktig träning och utveckling av den sociala och kommunikativa kompetensen. 

Barnen kommer tillsammans överens om vad som ska lekas, men för att leken ska fortsätta att 

utvecklas och vara spännande krävs det barn som kan förädla lekens tema. Då gäller det att 

våga och kunna komma med egna idéer och förslag och att dessa är tillräckligt intressanta för 

de andra barnen. På detta sätt kan man bli socialt accepterad. Att vara kreativ och komma med 

många olika förslag ger ofta högre status i gruppen än om man bara hakar på och anpassar sig 

efter de andra. Man behöver också ha förmågan att byta roller snabbt och på ett smidigt sätt, 

för att raskt kunna föra leken vidare (a.a.).  

Samspel 

Vi kommer nu att komma in på hur samspel kan se ut. Samspel mellan människor innebär 

både positiva och negativa erfarenheter och utmaningar, beroende på ur vems perspektiv man 

betraktar samspelet. Michélsen (2005) lyfter fram kreativitet, samförstånd och bejakande som 

det mest kännetecknande för samspelet mellan barnen. Att ta plats i lek som redan pågår är 

bland det svåraste som finns och kräver både mod och taktfullhet. För att bli accepterad av de 

andra måste man kunna ansluta sig utan att störa den pågående leken (Folkman & Svedin 

2003). 

 

Livet i förskolan innebär att dela leksaker, utrymme, upplevelser och de vuxnas uppmärksam-

het med andra barn. Att behöva dela kan ses som ett gemensamhetsskapande men också som 

en social utmaning. En utmaning som skapar möjlighet till samspel, men också krav på 

samspel mellan barnen (Michélsen 2005). Att vara tillsammans med sina kompisar är viktigt i 

barns värld eftersom det som barn anser är väsentliga kunskaper kanske inte alltid är något 

som vi vuxna tar notis om. Williams (2006) menar att både stora och små barn tycker om att 

lära av andra barn och att kamrater därför har stor betydelse för barns lärande och utveckling. 

Folkman och Svedin (2003) menar dock att det kan vara mer komplicerat att vara tillsammans 

med andra barn än att vara tillsammans med vuxna, som oftast är mer följsamma. I lek med 

barn ställs andra krav, som att kunna samsas och dela med sig, veta när det är på låtsas och när 

det är på riktigt. Komma överens om vad man leker och hur leken ska lekas. Man behöver 

också förstå innebörden av de sociala lekreglerna, samt förstå hur andra tänker och känner (se 

Knutsdotter ovan). Här läggs grunden till den sociala kompetensen. I lek övas förmågan att ta 

hänsyn till andras viljor och uppfattningar, men det handlar också om att lära sig att tåla 

motgångar. Man måste kunna stå ut med att inte alltid få som man vill. Barn som inte lekt 

med jämnåriga har gått miste om många tillfällen att öva sig i att kompromissa och att se ur 

andras perspektiv (Folkman & Svedin 2003).  

 

Knutsdotter Olofsson (2003) beskriver leken som den naturligaste formen för barn att vara 

tillsammans på. Lek med andra ger social kompetens. I leken tar de självmant på sig 

restriktioner och följer lekens regler. När barn tar andras roller lär de inlevelse och att se på 

livet utifrån en annans perspektiv, både emotionellt och intellektuellt. De lär sig och utvecklar 

empati och medkänsla, som är själva grunden. De sociala lekreglerna som tidigare nämnts 

tränas också i den mänskliga samvaron med andra barn. Det är de vuxnas fulla ansvar att se 

till att alla barn får leka, för leken är naturens egen finurliga pedagogik. 
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Michélsen (2005) har i sina studier tittat på hur samspel uppstår och kommit fram till att 

aktiva barn ofta väcker intresse och lust till samspel. Med aktiva barn menar hon barn som är i 

livlig rörelse, t ex som hoppar, springer eller låter högt. Även en leksak som används av ett 

barn kan locka till samspel. Hon menar att initiativ till lek och samspel inte alls lika ofta riktas 

mot passiva barn och barn utan leksaker i händerna. Rörlighet och föränderlighet hos ett barn 

tycks enligt Michélsen (a.a.) uppfattas som en inbjudan till kontakt av de andra barnen. Ibland 

är samspelet dämpat och ibland är det glatt och entusiastiskt, men när något oväntat inträffar 

tycks detta öka engagemanget i samspelet. Skratt och plötsliga eller tokiga händelser tycks ha 

en positiv effekt och håller lusten och intresset vid liv. Men när samvaron av någon anledning 

inte längre är bejakande försvinner intresset och glädjen i att göra något tillsammans och 

samspelet upphör. Ibland kan vuxnas ingripande få barnen att tappa lusten. Det kan vara svårt 

att veta hur man skall ingripa för att det skall gynna barnens samspel. Ett ljud, ett litet kryp på 

golvet, någon som kommer in i rummet eller andra barn som pratar i rummet bredvid kan 

plötsligt väcka större intresse. Ibland kan barnen tröttna ändå. Leken kanske inte är tillräckligt 

intressant för att hålla samspelet igång och det hela rinner ut i sanden. Torstenson-Ed (1994, 

1997) har däremot funnit att barn behöver vuxna som hjälpare, men också för att skapa 

möjligheter och struktur. Initiativ till hjälpen tas ofta av barnen själva, menar Torstenson-Ed. 

De vuxna behövs även för att rädda barnen ur situationer där samspelet med kompisarna inte 

fungerar, eller när man inte får delta. Vidare har hon funnit att barnen anser att det är de vuxna 

som bestämmer, men att de ändå upplever att de har ett visst inflytande och att de blir 

lyssnade på. Detta gäller främst inflytande över aktiviteter och liknande. Däremot verkar 

barnen känna sig mer hämmade när det gäller beslut över sig själva och sina egna aktiviteter, 

att få bestämma vad man ska göra och var och när (a.a.).  

 

Vilket samspels- och samtalsklimat som utvecklas i en barngrupp hänger enligt Williams 

(2006) ihop med de attityder som finns hos de människor som finns runt omkring barnen. 

Därför blir det en viktig uppgift för läraren att göra barn uppmärksamma på att det i gruppen 

kan finnas en mångfald av idéer och tankar kring samma fenomen. Det handlar om att skapa 

ett klimat där alla får möjlighet att prata och diskutera och att alla vet hur de ska gå tillväga 

när de vill säga något. Den vuxne bör veta hur barns samarbete fungerar och lära barnen att 

samarbeta på ett bra sätt. Med språk och kommunikation förmedlas förväntningar mellan barn 

och mellan barn och lärare. I alla barngrupper utvecklas samtalsmönster. Vissa barn blir tysta 

när de vistas i en störrre grupp, andra är mer aktiva och tar för sig i samtalet med kamrater 

och vuxna. Att använda sig av relationen mellan barn som en tillgång i skolans undervisning 

är inte något som har varit självklart genom tiderna. Den traditionella synen på undervisning 

har enligt Williams (2006) under många år varit att kunskap är något de vuxna har och ska 

överföra till barnen, även kallat förmedlingspedagogik. Grunden för utveckling var barnets 

eget sätt att lösa uppgifter. Att samarbeta med en kamrat eller ställa frågor och föra 

diskussioner om olika problem uppfattades som att man fuskade.  

Kamratkulturer  

Ett sätt att se på barns samspel är att se det som kamratkulturer. Begreppet kamratkulturer 

utvecklades av Corsaro på 1970-talet och har kommit att bli ett viktigt kännetecken för barns 

specifika och individuella sätt att utveckla gemensam kunskap inom den grupp de befinner sig 

i. Barns lekar i förskolan är en del av de specifika kamratkulturer som barn utvecklar när de 

får tillfälle att vara tillsammans (Corsaro 2005). Enligt Corsaro skapar vardagliga 

kommunikationer problem, förvirring och osäkerhet. Det är inte alltid lätt att tolka det andra 

vill och att få din och min vilja att gå ihop. Detta reproduceras sedan i de aktiviteter som 

skapar kamratkulturer. Han menar att fokus ligger på barns inställning och deras roller i den 
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kulturella produktionen och reproduktionen av kamratkulturer istället för barns privata 

internalisering av vuxnas färdigheter och kunskaper. Kamratkulturer är ett teoretiskt begrepp 

som enligt Löfdahl (2007) kan hjälpa till att beskriva och förstå vad som händer i barns 

relationer med varandra, när barn möts och är tillsammans i förskolan. Att vara förskolebarn 

innebär att man är del av en specifik kamratkultur som innehåller kunskaper både om den 

egna och om kamraternas sociala statusposition, om vem som kan vara med och leka, vem 

som bestämmer i leken, hur man ska bete sig mot varandra osv. Löfdahl menar att för att 

kunna förstå barns kamratkulturer bör man ha fokus på interaktionerna och dynamiken mellan 

barnen snarare än det individuella barnet. Kamratkulturer är uppbyggda av handlingar och 

interaktioner mellan barnen. Själva innehållet i barns kamratkulturer kan förstås genom hur 

och vad som förhandlas var (a.a). 

 

I kamratkulturen har barnen olika roller och olika status, något som även kan leda till 

konflikter. Löfdahl (2004) berättar att i leken får barn möjlighet att kontrollera och handskas 

med problem och lösa konflikter gemensamt med sina kamrater. Barn har en mycket stor 

kunskap om så kallade statusförhållanden och roller, liksom att organisera och kunna 

upprätthålla kamratinteraktiva händelser. Barn med högstatusroller ägnar mycket tid åt att 

upprätthålla makten och åt att hela tiden ha kontroll över de som innehar lågstatusrollerna i 

barngruppen. Yttranden som disciplinerar leken ger också varaktighet åt leken. När barnen 

hjälper till och styr varandras rollbeteenden så varar leken längre stunder. Corsaro (2005) 

menar att det finns två mönster i leken där det ena är en önskan om att få delta och det andra 

är att skydda sin lek till det yttersta. Resultatet av hans studier visar att barn värnar om sin lek, 

den är oerhört viktig för dem. Detta tar sig i uttryck på det sättet att de avvisar presumtiva 

lekkamrater med hänvisning till att de redan är för många barn i leken. Detta menar Corsaro 

innebär att barnen har en stor social kompetens och en stor medvetenhet om att de redan är så 

många i leken och att fler barns tillträde skulle innebära att harmonin i leken rubbas och då i 

värsta fall att leken förstörs. Barnen värnar då alltså mer om själva kamratrelationen och det 

interaktiva rummet, än om material och det fysiska rummet. 

 

Det viktigaste i barns gemensamma lekar är enligt Löfdahl (2004) de spännande och fiktiva 

handlingarna och möjligheten att interagera med andra barn och vuxna. Det är i 

konstruerandet av gemensamma kamratkulturer som leken blir ett uttryck för menings-

skapande och förståelse. Hon poängterar också att kontexten spelar en mycket viktig roll, 

förskolans fysiska miljö har stor betydelse för att kunna möjliggöra ett rikt och varierat 

innehåll i barns gemensamma lekar, men framförallt betonar hon att sociala relationer och 

kommunikation har stor betydelse för innehållet i leken. Även de roller och deras karaktärer 

som finns i en lek har betydelse för vilket innehåll som kan utvecklas i leken. Det 

handlingsutrymme som finns i en lek är nära kopplat till rollen och framförallt dess karaktär. 

När barnen förhandlar om en rolls karaktär är det också en förhandling om de positioner som 

förknippas med rollen (a.a). 

 

En annan intressant aspekt som Löfdahl (2007) tar upp är att maktförhållanden är ett centralt 

innehåll som barn utsätts för och prövar på att använda själva, i lekar där barn leker vuxna 

som bestämmer över barn, och där de överdriver och driver med vuxenrollerna. I lekarna 

prövar de även förbjudna saker som att vara elaka och bråkiga och tvärtom, att vara tysta och 

snälla. Barnens lekar är nog den synligaste aktiviteten i deras kamratkulturer och troligen 

också den aktivitet där det gemensamma framträder tydligast. Barn leker tillsammans, de 

förhandlar om innehåll, roller, platser med sina kamrater i barngruppen och till stor del 

uppfattar vi vuxna detta som positiva och utvecklande aktiviteter. Så länge barn leker och är 
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glada tänker vi oss också att leken är något positivt och trevligt, och för det mesta är det 

självfallet så. Det finns också en annan sida av leken, menar Löfdahl, den att leken vid sidan 

av de positiva aspekterna också innehåller inslag av just makt, positionering och ledsamheter. 

Leken kan till och med vara en obehaglig upplevelse för barnen när de kämpar med att skaffa 

sig en position. Lek är inte endast ”på skoj”, lek innehåller också uteslutningar och relations-

skapande kulturer. Leken är den arena där barn kan skapa och upprätthålla positioner i sina 

kamratkulturer. Dessa positioner påverkar också barnen i deras utveckling av attityder, normer 

och värderingar om såväl rättvisa och jämlikhet som hur vi bemöter andra människor (a.a.). 

Det sociokulturella perspektivet 

För att få en djupare kunskap om hur samspel mellan barn uppstår och hur dess utveckling går 

till presenteras här den judisk-vitryske pedagogen och psykologen Lev Vygotskij. Han var en 

av skaparna till det sociokulturella perspektivet (även kallad socialkonstruktivism) när det 

handlar om kunskapsutvecklingen, något som han själv benämner som den kulturhistoriska 

teorin. Enligt Säljö (2000) ligger fokus i det sociokulturella perspektivet på samspelet mellan 

indidvid och kollektiv. Med kollektiv menar han t ex ett samhälle eller en kultur som 

individen ingår i. Författaren menar att man ser omgivningen och samspelet mellan olika 

människor som helt och hållet avgörande för individens utveckling och prestation. Denna 

kunskapsutveckling sker inte isolerat hos den enskilde individen utan sker mellan individer i 

samspel. En annan utgångspunkt är hur individen eller gruppen tillägnar sig och använder sig 

av fysiska och kognitiva (språkliga och intellektuella) redskap. Säljö (2000) menar att miljön 

och omgivningen har stor betydelse för lärandet. En aktiv och dynamisk miljö påverkar 

eleven och inspirerar eleven till att aktivt söka kunskap. Därför är det viktigt att läraren kan 

planera och organisera miljön som barnen befinner sig i.  

 

Vygotskijs (1995) teori om lek och fantasi innebär att erfarenheter och känslor kan tolkas 

genom fantasin. Fantasin ses som ett sätt att kunna tolka verkligheten samt göra den både 

hanterbar och rikare. De intryck vi ständigt utsätts för utgörs av helheter, men i den s.k. 

fantasiprocessen delas helheten upp i bitar. Vygotskij menar att det är förmågan att kunna 

urskilja enskilda drag ur alla dessa intryck som har betydelse för människans skapande. Barn 

har en tendens till att ofta förvandla dessa enskilda drag och de överdriver dem ofta med 

förminskningar eller förstoringar. I den andra processen som Vygotskij kallar för 

associationen sker en förening av urskilda och förvandlade delar. Det går till så att man 

kombinerar de enskilda delarna, de sätts samman och gestaltas då i lekhandlingar (a.a.).  

 

Leken är för barnet den viktigaste formen för lärande (Vygotskij 1995). Genom den utvecklar 

barnet medvetande om den egna världen. I leken uppstår det känslor, tankar och viljor och 

dessa tre begrepp bildar tillsammans en helhet i leken. När barnet leker visar det sin fantasi 

som tar sig i uttryck i handlingar. När barn leker tolkar de världen genom deras perspektiv, så 

som de ser och uppfattar den. Det förs ständiga reflektioner hos barnen, de försöker förstå vad 

som händer och under denna process så utvecklar barnet kunskap. En felaktig uppfattning är 

att leken inte har något syfte, men lek är en målmedveten aktivitet för barnet. Vygotskij 

(1981) anser inte att leken är den dominerande typen av barnaktivitet, men däremot en 

ledande faktor i utvecklingen. Här vill vi poängtera att Granberg (2003) är av motsatt 

uppfattning. Hon hävdar att barn leker hela tiden och att leken är det mest naturliga tillstånd 

som de kan befinna sig i. Hon delar dock Vygotskijs uppfattning om att den viktigaste 

aspekten i barns utveckling är leken.  
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Vygotskij (refererad i Säljö 2000) föreställer sig två nivåer för barnets utveckling. Den första 

är barnets aktuella utvecklingsnivå, det som barnet klarar av att göra självständigt. Den andra 

nivån är en nivå där barnet klarar att göra saker med hjälp eller vägledning av vuxna eller 

andra barn, saker som barnet senare kommer kunna göra på egen hand. Detta är zonen för 

barnets närmaste utveckling, eller den proximala utvecklingszonen, som Vygotskij kallar den 

(a.a.). Vygotskij (1981) har en tanke om att leken skapar barnets potentiella utvecklingszon 

och att barnet alltid i leken befinner sig över sin medelålder. I leken kan barnet sträcka sig 

över sin aktuella nivå och flytta över det som ligger i den proximala utvecklingszonen till den 

aktuella utvecklingsnivån Barnet tar sig mestadels fram genom lekaktiviteter och endast 

därför skulle man kunna betrakta leken som en ledande aktivitet som bestämmer barnets 

utveckling, anser han.  

 

Enligt Vygotskij (1981) kommer det barnen gör i leken från idéer och tankar, snarare än från 

de saker de har omkring sig. Han menar att tänkandet är separerat från objekten. En käpp kan 

i leken bli någonting annat, t ex en häst. Sådana lekar med imaginära situationer (vad vi idag 

kallar rollek) är omöjliga för barn under tre år enligt Vygotskij. Här vill vi förtydliga att det i 

rolleken inte bara är föremål som får nya roller, utan även barnen. I barnens värld används 

ofta verkliga händelser som bearbetas i leken. Vygotskij finner det intressant att barnet utgår 

ifrån en imaginär situation, när den ligger så nära en verklig situation. Här kan det som barnet 

inte fokuserar på i vardagen bli en beteenderegel i leken. Leken handlar mer om att plocka 

fram upplevda saker ur minnet än om att fantisera ihop händelser. För att den imaginära leken 

ska fungera behövs det regler, som hittas på allteftersom, för utan regler skulle leken inte bli 

intressant. Genom att skapa imaginära situationer utvecklas barnens förmåga till abstrakt 

tänkande. Vygotskijs uppfattning är att utvecklingen av regler leder till handling, som gör att 

leken kan fortgå. Han menar även att reglerna gör det möjligt att skilja på arbete och lek, 

något som barnet oundvikligen kommer att behöva lära sig när det kommer upp i skolåldern 

(a.a.).   

 

Det känns för oss naturligt att utgå från detta perspektiv eftersom vi i vår undersökning 

kommer att titta på samspel mellan barnen. Vi kommer i diskussionen att knyta an till det 

sociokulturella perspektivet och sätta det i relation till det som framkommer i resultatet. De 

begrepp som vi framförallt kommer att använda oss av är den proximala utvecklingszonen, 

fantasi och imaginära lekar. Anledningen till att vi valde dessa är att de känns mest centrala i 

vår undersökning.  
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Syfte 
Uppsatsens syfte är att genom observationer undersöka hur 4-åringar hanterar samspelet i 

den fria leken på förskolan, samt genom intervjuer ta reda på hur barnen ser på detta.  

 

Funderingar som dyker upp i våra tankar kring barns samspel är: Vad händer i leken? Får alla 

vara med och på lika villkor? Hur bemöter barnen varandra? Har alla barn förmågan att leka 

och därmed förmåga att utveckla sin sociala kompetens eller behöver vissa barn hjälp med 

detta? 

Metod 
För att få svar på våra frågor valde vi att använda oss av ostrukturerade och osystematiska 

observationer och semistrukturerade intervjuer som metod. Vi valde att använda oss av båda 

metoderna för att dels få fram barnens tankar, men samtidigt kunna få en bild av hur det 

faktiskt ser ut. Vi anser att de två metoderna kompletterar och stärker varandra och resultatet. 

Vid semi-strukturerade intervjuer har intervjuaren i förväg bestämt ett antal ämnen och frågor 

som ska besvaras, men är samtidigt beredd på att vara flexibel vad gäller ordningen på vad 

som tas upp under intervjuerna och kan lägga till följdfrågor. Frågorna är öppna och hela 

intervjun bygger på att låta den intervjuade utveckla sina svar (Denscombe 2000). Enligt 

Denscombe finns det undersökningar som visar att människor svarar olika beroende på hur de 

uppfattar den som intervjuar dem. Det som påverkar mest enligt Denscombe är kön, ålder och 

etniskt ursprung och vad dessa faktorer har för betydelse för den som intervjuas. Vid 

ostrukturerade och osystematiska observationer används ett löpande protokoll, där man med 

ord försöker anteckna allt man ser.  

Barnintervjuer 

Doverborg och Pramling (2000) har i sin bok Att förstå barns tankar beskrivit vad man 

behöver tänka på när man ska intervjua barn. Som vid alla intervjuer är frågorna och hur de är 

formulerade av stor betydelse för vad man får ut av intervjun, men något som är minst lika 

viktigt när man intervjuar barn är att skapa en kontakt med barnet menar författarna. Får man 

inte kontakt med barnet så kommer inte intervjun att leda någonstans. Barnet måste känna ett 

förtroende för den som intervjuar och ett slags samhörighet för att det ska vilja dela med sig 

av sina tankar. Annat som författarna tycker är viktigt att tänka på är att man får prata ostört. 

Det gäller att hitta en lugn plats som är fri från sådant som kan distrahera och avleda barnets 

intresse, såsom kompisar, personal som springer in och ut, febril aktivitet utanför fönstret och 

störande ljud. Samtidigt måste barnet känna sig trygg i intervjusituationen och bör därför inte 

tas för långt bort ifrån kompisar och den miljö som det är van att vistas i. Det är också viktigt 

att se till att eventuellt material som ska användas vid intervjun finns på plats och att eventuell 

inspelningsutrustning fungerar. Intervjuaren bör vara bekant med utrustning och material, för 

att undvika onödiga störningar under intervjun. Doverborg och Pramling menar vidare att för 

att skapa en bra kontakt är det ett måste att sitta mitt emot varandra och att ha möjlighet till 

ögonkontakt och att det därför en fördel att inte behöva titta alltför mycket i sina papper. 

Alltför mycket stirrande i papperen kan även störa flödet i intervjun, precis som flitigt 

antecknande kan göra. Därför är det en stor fördel att spela in intervjuerna med hjälp av 

bandspelare menar Doverborg och Pramling. På detta sätt riskerar man inte att missa väsentlig 

information. Att hinna anteckna allt som sägs är i princip omöjligt och gör också att det blir 

svårt att koncentrera sig på intervjun och behålla kontakten med den som intervjuas. Tidpunkt 
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för intervjun är en annan sak som är bra att ta i beaktning. Ett barn som är trött, hungrig eller 

som blivit avbruten mitt i en spännande lek är svårt att intressera för en intervju. Det är också 

viktigt att ha gott om tid så att ingen av parterna behöver känna sig stressad. Dock ska man 

komma ihåg att barn, och då speciellt yngre barn, sällan har ork att sitta särskilt länge (a.a.). 

Alla dessa bitar försökte vi ha i åtanke när vi genomförde intervjuerna. Inspelnings-

utrustningen testades innan den användes och plats och tidpunkt för intervjuerna valdes med 

omsorg. Vi var också noga med att formulera öppna frågor, för att kunna få fram så mycket 

information som möjligt. Som Doverborg och Pramling (2000) påpekar så är det i princip 

omöjligt att hinna anteckna allt som sägs vid intervjun, vilket vi också vet av erfarenhet. Det 

är det största skälet till att vi valde att använda bandspelare. Med bandspelare kan man vara i 

det närmaste säker på att man inte missar någon information och man kan därmed lägga fullt 

fokus på genomförandet av intervjun. Detta tror vi är extra viktigt när man intervjuar barn, 

eftersom barn lätt tappar intresset och inte orkar koncentrera sig så länge.  

Observation 

Observation däremot handlar enligt Stukát (2005) om ögats direkta observation av händelser 

som inträffar. Han menar att observation kan vara bra att använda sig utav vid de tillfällen då 

man vill ta reda på vad människor faktiskt gör. Det handlar alltså inte bara om vad människor 

säger att de gör. Hans förklaring till detta är att man under exempelvis en intervju inte alltid 

kan vara helt säker på att personen i fråga svarar helt sanningsenligt på de frågor man ställer. 

Observationer är då en bra metod att använda sig utav som komplement för att stärka det man 

fick fram under intervjun. Författaren menar vidare att man under observationer får kunskap 

som är direkt hämtad ur sitt sammanhang till skillnad mot intervjuer. Det material man får 

fram under observationerna är ofta ett stabilt underlag att göra sina vidare analyser och 

tolkningar på i och med att man vet vad man sett. Detta till skillnad mot intervjuer som 

nämndes ovan där den intervjuade kan ge ”falska svar” för att det exempelvis ska låta bra, 

men som i praktiken kan se annorlunda ut. Detta framgår då under analyserna av 

observationsunderlaget. Stukát berättar dock att det som med allt annat även finns nackdelar 

med observationsmetoder, vilket kan vara att det under observationer är svårare att observera 

känslor och tankar hos individer. Observationer kan delas in i olika kategorier. Det mest 

vanliga är att föra löpande protokoll som går till på det sättet att man kontinuerligt observerar 

och skriver ner med egna ord vad som händer och sker. Detta sätt att observera brukar enligt 

författaren kallas för mer ostrukturerade och osystematiska observationer. Man använder sig 

då inte av något speciellt schema som man vanligtvis gör vid den mer strukturerade 

metodiken (a.a.).  

Urval 

Förskolorna valdes ut med utgångspunkten i redan tidigare etablerad kontakt. Detta på grund 

utav den grundtrygghet som det automatiskt för med sig. Båda förskolorna är placerade ute på 

landet med ca en mil in till närmaste stad. För undersökningen valdes 4-åringarna på 

förskolorna ut. Varför urvalet föll på denna åldersgrupp var för det första för att de skulle ha 

ett någorlunda utvecklat språk, vilket underlättar genomförandet av intervjuerna. Den andra 

anledningen är att de i den åldern har börjat leka rollekar, men ännu inte vuxit ifrån vissa 

typer av lekar. Vi upplever att den spontana leken avtar något när barnen når fem- till 

sexårsåldern. Trots att vår undersökning inte innefattar något genusperspektiv så ville vi ha en 

någorlunda jämn könsfördelning, eftersom vi tror att flickor och pojkar leker på lite olika sätt 

och därmed också har olika uppfattningar om lek och samspel. På den ena förskolan fanns 

endast fem stycken fyraåringar, varav tre flickor och två pojkar, så där behövde inget urval 
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göras. På den andra förskolan fanns det fler fyraåringar och urvalet gjordes då i samråd med 

en av pedagogerna. Deltagandet måste dock bygga på frivillighet, vilket resulterade i att det 

på denna förskola blev fyra flickor och en pojke. Allt som allt deltog sju flickor och tre pojkar.  

 

Genomförande 

Vid intervjuerna användes bandspelare. Några anteckningar gjordes i direkt anslutning till 

intervjuerna. Intervjuerna gjordes på avskilda platser på förskolorna för att undvika störande 

moment. På den ena förskolan gavs barnen möjligheten att titta i en bok medan intervjuerna 

genomfördes. Tanken med detta var först och främst att skapa trygghet och att underlätta för 

barnen att hålla fokus under intervjuerna. Anledningen till att detta inte gjordes på den andra 

förskolan var av rädsla för att det skulle bli ett störande moment vid inspelningen. Barnen 

informerades om att intervjun skulle komma att spelas in och fick ge sitt medgivande till 

detta. Varje intervju pågick mellan fem och tio minuter.  

 

Observationerna dokumenterades med papper och penna under den fria leken i utemiljön på 

förskolan och pågick under ca 75 minuter. Vid observationerna deltog även andra barn från 

förskolan och skolan, men fokus låg på fyraåringarna.  

Forskningsetik 

Vi har under vår undersökning med tanke på de etiska aspekterna följt de regler och riktlinjer 

som Vetenskapsrådet (2002) har fastställt, detta för att vara säkra på att vi inte missat något av 

de viktiga kraven som krävs för att undersökningen ska gå rätt tillväga. Vetenskapsrådet har 

fastställt fyra stycken krav för så kallat individskydd som gäller vid forskning och 

undersökningar. Dessa fyra krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets-

kravet och nyttjandekravet. Vi kommer således att kort redogöra för dessa krav samt vad vi i 

vår undersökning har gjort med tanke på dessa fyra krav. 

 

Informationskravet innebär att man som forskare skall ge information om det syfte som 

forskningen har till alla de personer som kommer att ingå i undersökningen. De skall även 

informeras om att deltagandet är frivilligt och därmed ha möjlighet att inte ställa upp som 

undersökningsdeltagare. När det gäller vår undersökning informerades alla föräldrar på 

förskolan genom ett fastställt informationsblad (bilaga 3) där det tydligt framgick vad vi 

skulle undersöka, vilka metoder vi skulle använda oss utav, samt att de hade möjligheten att 

inte låta deras barn vara undersökningsdeltagare, genom att informera oss om att de inte 

accepterade detta.  

 

Samtyckeskravet handlar om att undersökningsdeltagarna har rätten att själva kunna 

bestämma över sin medverkan i forskningen. Om deltagarna är under 15 år gamla skall 

samtycke inhämtas från vårdnadshavare. Deltagarna skall även kunna avbryta sin medverkan i 

exempelvis intervjuer om de själva känner för det. Eftersom vår undersökning innefattar så 

pass små barn som förskolebarn var det för oss självklart att informationen skulle gå till 

vårdnadshavare om barnens deltagande i undersökningen. På den ena förskolan där det fanns 

många fyraåringar var det några pojkar som själva informerade om att de inte ville delta i 

intervjuerna, vilket de då inte behövde. 
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Det tredje kravet, konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas personuppgifter och allt det 

material man samlat in under forskningens gång förvaras på så sätt att ingen obehörig kan komma 

att ta del av det. Om det framkommer etiskt känsliga uppgifter om en eller flera deltagare kan det 

vara stor idé att skriva under ett papper om tystnadsplikt. De personuppgifter som vi fick fram i 

vår undersökning var barnens förnamn, kön och deras ålder. Inga andra personuppgifter som 

etnisk bakgrund eller andra personliga egenskaper kom att bli aktuella. Deras namn skyddas på så 

sätt i undersökningen genom att vi använt oss utav fingerade namn i resultatet. Förskolornas namn 

kommer heller inte nämnas vid namn, vilket även informerades om i brevet till föräldrarna. Inga 

etiskt känsliga uppgifter samlades in hos något av de deltagande barnen, vilket innebar att inget 

tystnadspliktspapper skrevs under.  

 

Det sista kravet, nyttjandekravet, handlar om att allt det material man samlat på sig i 

undersökningen endast är insamlat för forskningsändamål och således inte kommer användas för 

kommersiellt bruk eller för andra ändamål som inte rör forskningen. Detta anser vi är en 

självklarhet och det kommer därför endast användas i vår forskning och inte på något annat sätt. 

Att studera barns perspektiv 

Beekman (refererad i Johansson 2003) poängterar att en forskare som vill studera barns 

perspektiv måste försöka lära känna barnen och bli accepterad av dem. Utan engagemang och 

intresse är det svårt att få tillträde till barns livsvärldar. Johansson (2003) menar att samtal 

med barn måste ske på barnens villkor. Det gäller också för forskaren att komma ner på 

barnets nivå och försöka se det barnet ser och förstå deras sätt att vara menar författaren. Att 

utforska barns perspektiv kräver en känslighet och respekt för barns integritet och framförallt 

tid, om man vill lära känna barnen och vinna deras förtroende. Johansson hävdar att man även 

behöver gott om tid för att analysera det man upptäcker och att man samtidigt behöver 

granska sina egna förgivettaganden och sin egen förståelse. Hon menar vidare att man får 

fundera över om detta hindrar eller bidrar till möten med barns perspektiv (a.a.). 

 

Johansson (2003) tycker att det är viktigt att komma ihåg att barn befinner sig i en 

underordnad position och inte har kunskap om vad forskning innebär på samma sätt som en 

vuxen har. De har heller inte samma möjligheter att hävda sin integritet, utan det är ofta de 

vuxna som gett sitt tillstånd till att barnen deltar i forskningen. Studeras riktigt små barn kan 

det vara svårt att be om deras samtycke för att delta. Därför menar Johansson att det är viktigt 

att visa respekt för barnen och förvissa sig om att man inte stör eller tränger sig på eller 

kränker barnens integritet. Det kräver att man är extra lyhörd både under datainsamlingen och 

när resultatet sammanställs och publiceras. Författaren menar att det är forskarens ansvar att 

barns perspektiv kommer till uttryck och att detta görs på ett varsamt och respektfullt sätt 

gentemot barnen. Detta kräver enligt Johansson en kunskap om barn, hur man närmar sig 

dem, samt hur man samtalar med dem. Man behöver också vara medveten om hur forskning-

en kan möjliggöra eller hindra huruvida man kommer nära barnen. Johansson (2003) menar 

vidare att barns perspektiv är en komplex sammansättning av olika erfarenheter som har sin 

grund i den livsvärld barn lever i. Hon ser det som att livsvärlden dels är en erfarenhetsvärld 

för barnet, men även en värld som är social, delad med andra och ständigt i rörelse, där man 

på samma gång befinner sig i det förflutna, i nuet och i framtiden (a.a.). Bengtsson och Öhlén 

(refererade i Johansson 2003) menar att det vid forskning kring barns livsvärld är nödvändigt 

med en variation i insamlingsmetoderna eftersom livsvärlden är så komplex. Vi tror att 

författarna har en poäng i att barnens livsvärldar består av olika delar och att barnen samtidigt 

kan befinna sig i både nutid, förfluten tid och framtid. Därmed tror vi det kan vara bra att 

använda sig av flera olika metoder för att kunna upptäcka alla delar av livsvärlden.  
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Metoddiskussion 

För observationens del så var valet av förskola inte av så stor betydelse, däremot anser vi att 

det var viktigt under intervjuerna. För oss var det viktigt att skapa en bra kontakt med barnen 

så att intervjuerna skulle kunna bli så bra som möjligt. Detta eftersom grunden för en bra 

barnintervju är att man lyckats etablera en bra kontakt med barnet. Det är viktigt att barnet 

känner sig tryggt i situationen. Vi upplever även att det gör situationen tryggare för 

intervjuaren. Vi vet dock av egen erfarenhet att det kan vara svårt att göra bra barnintervjuer, 

även om barnen vet vem du är. En risk med förskola 1 var det låga antalet barn i önskad ålder, 

vilket hade kunnat ställa till problem om något barn inte hade velat delta. Vår uppfattning är 

att detta scenario kunde undvikas på grund av den goda relationen till barnen. Man brukar 

vanligtvis rekommendera att undersökningen görs på för forskaren okända förskolor, men i 

vår undersökning ser vi alltså en poäng med att använda redan bekanta förskolor. På förskola 

2 var dock barnen på den utvalda avdelningen nya bekantskaper, vilket också ledde till att alla 

barn inte var lika villiga att bli intervjuade. Eftersom deltagandet baserades på frivillighet, 

resulterade urvalet på denna förskola i fyra stycken flickor och endast en pojke. Det hade varit 

intressant att få fler pojkars synvinkel, då vi tror att flickor och pojkar resonerar och leker 

olika och därför hade vi velat ha båda sidor av myntet. Tyvärr ville ingen av de andra pojkarna 

delta i en intervju.  

 

Vad gäller observationerna så försvårades genomförandet av observationen på förskola 1 på 

grund utav det begränsade antalet barn, eftersom det krävde att alla de utvalda barnen måste 

vara på förskolan samtidigt. På förskola 2 blev istället det stora antalet barn en försvårande 

omständighet, eftersom det medförde att det blev mycket att hålla koll på. Det hade 

förmodligen varit bra att genomföra intervjuerna först, så att man sedan kunde ha fokus på 

just de barnen under observationen.  

 

Vi tror att det var bra att använda både intervju och observation, eftersom vi i intervjuerna 

kunde få fram vad barnen egentligen tänker, samtidigt som vi i observationerna kunde få en 

mer objektiv bild över hur det faktiskt förhöll sig. Som Stukát (2005) nämner så kan man i 

observationen se vad personerna gör, istället för vad de säger att de gör.  

 

Johansson (2003) beskriver dilemmat när man forskar kring barn, att det ofta är de vuxna som 

ger sitt medgivande över barnens huvuden. Vi försökte ha detta i åtanke och var noga med att 

inte tvinga någon att delta. Vi bad om barnens medgivande vid inspelningen och föklarade 

vad inspelningen innebar. Ett barn fick även lyssna på en del av inspelningen, för att vara 

säker på att det kändes bra.  

 

Vårt resultat baseras på kvalitativa data, vilket innebär att man studerar beteendemönster och 

människors uppfattningar kring olika fenomen. Kvalitativa data kräver att forskaren gör en 

tolkning. Resultatet kan därför aldrig bli helt objektivt och måste ses som forskarens tolkning 

av verkligheten. Vad gäller validiteten i arbetet så ökar den tack vare att vi valt att använda 

oss av flera metoder, eftersom det ger en möjlighet att se saker ur olika perspektiv och att få 

sina resultat bekräftade (Denscombe 2000). Reliabiliteten syftar till hur tillförlitligt resultatet 

och de valda metoderna är. Vid kvalitativa undersökningar minskar tillförlitligheten på grund 

av att man studerar människors beteende, tankar och uppfattningar. De data man får fram 

skiljer sig från individ till individ, beroende på vem forskaren är samt hur de som deltar i 

undersökningen förhåller sig till forskarens identitet (a.a.).  
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Resultat 
Undersökningen gjordes på en förskola som är placerad i norra Sverige, i utkanten av en 

medelstor stad och en förskola som är placerad på landsbygden intill en medelstor stad i södra 

Sverige. Vi gjorde under vår undersökning totalt tio stycken intervjuer, fem var, med ett barn i 

taget. Vi gjorde även var sin observation. Vi kommer att redogöra för en förskola i taget under 

varje rubrik och sedan sammanställa några slutsatser samt svara på våra frågeställningar.  

 

Härmed kommer sex huvudpunkter presenteras. Vi kommer till en början att gå in på hur 

samspel tog sig uttryck under observationerna som gjordes, samt vad som framkom under 

intervjuerna. Vi kommer sedan att redovisa vad som framkommit kring de tre sociala 

lekreglerna – samförstånd, ömsesidighet och turtagande. Ett annat ämne som vi kommer att 

komma in på är utanförskap, där vi kommer att belysa två olika delar av utanförskapet som 

uppdagades vid undersökningen, dels det självvalda, men också det icke självvalda. Efter 

detta kommer vi att behandla konflikter och harmonin och slutligen gå in på vad pedagogerna 

har för roll.  

 

På förskolan i norra Sverige presenteras här två stycken pojkar med namnen Kevin och 

Adrian. De kommer i undersökningen få sällskap av tre stycken flickor med namnen Kajsa, 

Lisa och Isabelle. Eftersom huvudfokus var att inrikta oss på förskolans fyraåringar är det de 

som i huvudsak kommer figurera i undersökningen, men även Anna och Maria som är sex år 

kommer att vara med. På den andra förskolan finns betydligt fler fyraåringar och för att det 

inte ska bli rörigt presenteras här bara de intervjuade barnen med namn i texten. De kommer 

att benämnas som Klara, Johanna, Ebba, Frida och Olle. Dock benämns inte alltid alla barn 

vid namn, men deras tankar och åsikter redovisas ändå i resultatet. Alla namn som figurerar i 

undersökningen är fingerade.  

Samspel 

Förskola 1 

Samspel är något som ständigt sker mellan barnen på förskolan. De för ständiga dialoger med 

varandra om saker som rör leken.  

 
Kevin och Adrian har sedan de gick ut lekt med varandra (förutom en stunds avbrott i och med en 

konflikt som uppstod dem emellan). Kevin kommer på att han vill köra med en liten leksakstraktor 

istället för att leka polis och tjuv, leken som de lyckats hålla igång under en mycket lång stund. 

Han går och hämtar en traktor och börjar sedan snabbt köra med den på ”bilbanan” som gjorts i 

gruset på planen. Samma ställe där han nyligen tillsammans med Adrian kört med de stora 

cyklarna och bilarna. Adrian upptäcker snabbt att Kevin bytt lek och kliver då snabbt av sin cykel 

och säger ”jag vill också ha en sån traktor som du har”. Kevin ger honom då förslaget att gå och 

leta på en likadan traktor, vilket han snabbt gör och återgår sedan till leken som Kevin nyss 

påbörjat. 

 

I barns samspel utvecklas empati och omtanke om varandra. Detta ter sig tydligt i denna 

sekvens som inträffar på fotbollsplanen där Adrian fastnat med sin fot på sin cykel när han 

skulle kliva av. Kevin har kört en bit före honom och stannar till slut och vänder sig om för att 

kolla vart Adrian tog vägen. Han ser Adrian på håll och att något har inträffat. Barnens dialog:  

 
Kevin: ”Vad är det frågan om Adrian?” 

Adrian: ” Jag har fastnat” (med bekymmersam röst) 

Kevin: ” Ska jag hjälpa dig?” 
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Adrian: ”Jaa!” 

 

Kevin kör fram till Adrian och trycker till på hans fot så den lossnar från cykeln och så 

konstaterar han att: ”såå, nu kan du köra igen”. 

 

Under intervjuerna framgick det tydligt att barnen anser att varför man leker är för att man 

tycker det är roligt, och att ”det är mycket roligare att leka och ha kul än att bråka och grina” 

som Kajsa uttryckte det. Ett annat svar som en av pojkarna gav var för att man ska leka på 

förskolan. Han berättade även att man kan leka hemma, men att det då inte finns lika många 

kompisar tillgängliga. 

 

Under intervjuerna svarade barnen att de viktigaste förutsättningarna för att vara en bra 

kompis var att man är tvungen att vara snäll mot varandra. Två av barnen besvarade frågan 

med ett namn på en kompis. Efter en följdfråga på varför just han/hon var en bra kompis kom 

det fram att det var för att de var snälla och för att de tycker om just honom eller henne. En 

flicka svarade även att ”man ska säga snälla ord till varandra och inte bråka för om man gör 

det är man dum och ingen bra kompis och då får man heller inte vara med och leka”. En av 

pojkarna svarade även att man kan leka en speciell sorts lek för då är man en bra kompis. Om 

man nu vill ha en kompis var barnens svar att man exempelvis kan köpa en och att man kan 

leka med varandra, för då blir man kompisar. Återigen kom ”att vara snäll” upp som en viktig 

aspekt om man vill ha en kompis. En av flickorna uttryckte sig på följande sätt: ” Om man 

säger fula ord då kan man inte vara kompisar, då måste man gå ifrån varandra” eller som en 

av pojkarna poängterade: ”Är man dum så finns det inga kompisar”. 

De tre lekreglerna 

Under intervjuerna angående turtagande i lekarna blev svaren lite olika. Det var antingen 

någon kompis som bestämde, en själv, eller så var det ingen som bestämde. Ett annat svar var 

att om man leker själv så får man bestämma, men leker man med flera är det en annan som 

bestämmer. En av pojkarna gav svaret att det handlade om vilken sorts lek man leker: ” leker 

vi tävlingsleken med bilarna så bestämmer inte jag, men leker vi mamma, pappa, barn då 

bestämmer jag”. Det som bestäms är vad man ska leka för något. Ibland finns det även någon 

som bestämmer vilken roll man ska ha i leken. Den flickan som svarade att hon bestämde 

själv gav på frågan varför det är hon som bestämmer svaret att det är ”för att jag är mycket 

större än Tove (tre år), därför bestämmer jag”. 

 

När det gäller observationerna framgick det inga större förhandlingar om vem som skulle ha 

vilken roll i leken eller vad som skulle lekas. Under polis- och tjuvleken som Kajsa, Adrian 

och Kevin under en stund lekte byttes rollerna med jämna mellanrum. Det gick till på det 

sättet att någon av de tre som ingick i leken efter en stund sa till de andra att: ”nu byter vi, nu 

är jag polis!”. I detta fall och i just denna stund var det ingen av de andra som protesterade 

utan de bytte då snabbt så att leken kunde fortgå.  

 

Under mamma-pappa-barnleken uppe i skogen med Kajsa, Anna och Maria både hörs och 

syns det vilka det är som styr turtagandet i leken. De två äldre tjejerna är de som tar mest 

initiativ och talar om hur det ska se ut där de bor, och de fördelar ut arbetsuppgifter till 

varandra och till Kajsa. Rollerna fördelades dock på eget initiativ från alla tre. Där var det 

ingen som bestämde hur det skulle se ut eller vem som skulle vara vad. 
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Vad det gäller samförstånd och ömsesidighet var alla barnen införstådda med att de lekte samt 

vilken lek som pågick. De valde oftast att leka med någon runt samma ålder. Detta stärktes 

även under intervjuerna som nämndes ovan, att de allra minsta barnen inte får vara med dem 

och leka på grund utav att de är för små och där med inte klarar av att leka de lekar som just 

fyraåringarna leker. Eller som en av pojkarna svarade, att man inte kan vara för stor heller för 

att kunna delta i deras lekar.  

Samspel 

Förskola 2 

En bra kompis ska vara snäll och glad och någon man kan göra saker tillsammans med, tycker 

barnen. Barnen verkar inte ha funderat så mycket över hur man gör för att bli kompis med 

någon. Det är något man bara blir. Svaren blir lite olika, men påminner om varandra. Man går 

helt enkelt fram till kompisen och börjar prata med den, eller så ”tar” man bara en kompis, 

som en pojke uttrycker det. Klara, fyra år, som ofta hamnar utanför leken svarar att man 

frågar om man vill leka med någon, vilket är lite förvånande. Hon vet alltså hur hon ska göra, 

men gör det inte ändå. Johanna, fyra år, har sin nalle med sig under intervjun och det visar sig 

att även nalle vill vara med och prata emellanåt. Johanna förställer då rösten, samtidigt som 

nalle får liv och börjar röra på sig. Så här resonerar Johanna och hennes nalle kring det här 

med kompisar: 

 
Intervjuaren: Hur tycker du att en bra kompis ska vara då? 

Johanna: Det vet jag, vet vet jag! (nalle sträcker upp en tass och svarar ivrigt med pipig röst) När 

man är snäll så är man en bra kompis.  

Intervjuaren: När man är snäll är man en bra kompis... 

Johanna: Mm (nalleröst). 

Intervjuaren: Hur gör man när man vill ha en kompis då? 

Johanna: Då bara skaffar man en kompis (svarar med självklarhet och återgår till sin vanliga röst).  

Intervjuaren: Hur gör man då? 

Johanna: Då letar man efter en kompis bara. 

Intervjuaren: Och vad gör man om man hittar en kompis? 

Johanna: Då tar man hand om den.  

 

Johannas avslutande svar tyder på empati. Hon visar att hon har förstått att det är viktigt att ta 

hand om sina kompisar och att hon kan leva upp till det hon själv säger, att man ska vara snäll 

för att vara en bra kompis.  

De tre lekreglerna 

Ett exempel på samförstånd är när en man kommer cyklande på gångvägen bredvid 

skogsdungen och drar barnens uppmärksamhet till sig. Barnen är då helt överens om att leken 

måste upphöra en stund och går i samförstånd dit och pratar med mannen en stund. Sedan 

fortsätter rolleken där den slutade. Alla deltagare är därmed införstådda med att de leker, när 

de leker och vad de leker.  

 

Ett annat exempel är när en grupp barn börjar leka apor. Det är inte helt tydligt hur leken 

uppstår, men troligen har miljön i skogen inspirerat dem och leken vuxit fram i ett gemensamt 

samspel. Här finner vi alltså även lekregel nummer två – ömsesidighet. De barn som kommer 

gående åt ”apornas” håll får snabbt höra att bara apor får vara där. Det kan vara ett sätt att 

hindra att det blir för många barn på samma ställe, eller en förhoppning att de barn man inte 

vill leka med ska vända och gå därifrån. ”Men jag är apa”, säger en pojke och då får han 

komma in i ”apskogen”. Fler apbarn kommer och man pratar om hur man ska leka.  
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Plötsligt blir en pojke jättekissnödig och man kan återigen se hur barnen i samförstånd stoppar 

leken för att lösa det som stör lekens harmoni innan man fortsätter leka. Barnen återgår sedan 

till att göra apläten i samförstånd.  

 

Vid observationen upptäcks även ett tillfälle där samförstånd saknas, vilket kan förtydliga 

samförståndets roll i leken. Det är två flickor som leker med varandra. De verkar hela tiden 

hålla sams, men ser ut att leka olika lekar fast de leker tillsammans. Överenskommelsen om 

vad man leker saknas. Detta gör att det snart blir svårt att fortsätta leken och barnen söker då 

kontakt med pedagogerna.  

 

Så här kan ömsesidighet ta sig uttryck:  
 

Tre flickor börjar leka mamma-pappa-barn (rollek) och försöker få med mig i leken. En kille 

kommer och ryter att han är ett monster. Han får sedan vara med i leken. Han och en av tjejerna 

börjar laga mat med spadar och hinkar. 

 

Här ser man hur leken växer fram i ett samspel mellan barnen och att ålder och styrka 

inte har någon betydelse. Pojken accepteras snabbt trots sitt intrång i leken och även 

observatören, som är vuxen, får ett erbjudande om att delta.  

 

I följande exempel kan man se hur alla de tre lekreglerna framträder.  

 
Några barn leker en rollek, som utspelar sig i deras ”hus”. Leken avslutas genom att en flicka 

bestämmer att det är en bomb i huset. De andra barnen hakar snabbt på (samförstånd) och de går 

iväg för att hitta ett annat hus. En pedagog får vara brandflicka (barnens ordval) och släcka elden. 

En ny formation av barn uppstår och därmed också en diskussion om hur leken ska fortgå. En 

flicka och en av pojke vill båda bestämma. Till slut lämnar de diskussionen och börjar leka ändå. 

En annan pojke kommer på att de ju inte ätit mat än, som för att få dem på andra tankar, och leken 

är snart i full gång. En diskussion uppstår igen om hur man ska bygga ”huset”.  

 

I slutet av den här sekvensen kan man se hur två barn är oense om vem som ska bestämma 

och att de då har svårt med turtagandet. På något sätt blir de dock överens om att de inte är 

överens och man lyckas återuppta leken ändå. Sedan blir det en annan pojkes tur att bestämma 

och han för då leken vidare genom att ta initiativ till ”middag”. Barnen turas senare om att 

bestämma hur huset ska byggas.  

 

När barnen får frågan om vem som betämmer i leken, så svarar de lite olika. Klara säger att 

det är hon själv som bestämmer, medan Johanna menar att det är killarna som alltid vill 

bestämma. Olle svarar att det är kompisarna som bestämmer. Inget av barnen säger något om 

att man turas om att bestämma. Kanske är det inget de reflekterar särskilt mycket över. Tre av 

barnen säger också att det är fröken som bestämmer när de leker.  

Utanförskap – självvalt och icke självvalt 

Förskola 1 

I undersökningen som gjordes framkom det tydligt att det både finns självvalt och icke 

självvalt utanförskap. Under alla de fem intervjuerna framgår det att alla någon gång inte fått 

vara med och leka. Några av dem berättar att de då blivit ledsna, medans andra har en mer 

avslappnad inställning till det hela vilket de utrycker genom att säga ”då leker jag bara med 

någon annan”. För att lyfta fram hur utanförskap kan ta sig uttryck presenteras här Lisa som 

är ny i barngruppen. Under intervjun med Lisa framkom det inga tydliga tendenser till att hon 

kände sig utstött av de andra barnen. Hon berättade dock att det hänt att hon inte fått vara med 
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och leka och att hon vid de tillfällena antingen gått till sin lillebror, som hon poängterar är 

hennes bästa kompis, eller så har hon gått till någon annan kompis för att se om de vill leka. 

Lisa har en tydlig inställning och kunskap om att alla barn får vara med och leka. Hon säger 

under intervjun: ”vill man leka, så får man det, alltid”. Om man vill vara med och leka ger 

hon förslaget att man kan följa med de andra barnen på det som de sysselsätter sig med. Hon 

säger tydligt: ”det får jag göra”. 

 

Under observationen gav Lisa ett osäkert intryck till samspelet med de andra barnen. Det 

första Lisa gör när hon kommer ut är att ställa sig bredvid en av pedagogerna, utan att säga 

något. Pedagogen frågar henne snabbt vad hon vill göra, varpå Lisa svarar att hon vill vara 

”här” (pekar på grusplanen där de flesta barnen för tillfället är samlade).  

 
Efter en kort stund går hon fram till en skottkärra som står tom och hon närmar sig Kevin fyra år 

som sitter still på en cykel. Lisa försöker att få kontakt med Kevin genom att titta honom i ögonen. 

Hon börjar sedan springa runt honom samtidigt som hon hela tiden tittar på honom. Varken Lisa 

eller Kevin säger något till varandra. Han börjar efter någon minut att cykla iväg, bort från Lisa 

som springer efter. Hon får ingen respons alls av Kevin som ständigt cyklar åt ett annat håll. Hon 

ger upp. På vägen tillbaks över grusplanen sitter Kajsa fyra år och gräver med en spade i gruset. 

Lisa tar tillfället i akt att återigen försöka sig på att få leka med en kompis. Hon agerar på samma 

sätt som förut. Hon springer runt Kajsa, springer fram och tillbaka framför henne samtidigt som 

hon hela tiden fäster blicken på henne. Hon tittar hela tiden om hon får någon respons eller invit, 

men även denna gång är hennes försök förgäves. Lisa frågar inte om hon får vara med Kajsa och 

gräva och Kajsa i sin tur är också tyst. 

 

Efter två misslyckade försök går Lisa fram till en av pedagogerna som ännu en gång ställer 

frågan vad hon vill göra. Hon svarar pedagogen med att hon vill leka med en bil (pekar på en 

lite längre bort). Detta tycker pedagogen låter som en bra idé vilket hon då uppmuntrar med 

att säga att hon tycker Lisa ska springa iväg och hämta bilen hon vill ha så hon kan köra. Hon 

kör en stund med bilen, själv. Hon gör inget mer försök att få någon kompis att vara med och 

ingen annan frågar henne eller närmar sig henne. Efter en stund tröttnar hon och springer fram 

till en fotboll som ligger en bit bort. Hon sparkar på bollen, springer och hämtar den och 

sparkar igen. En av pedagogerna uppmärksammar Lisas försök att spela boll på tu man hand 

och hon springer efter bollen som Lisa precis skjutit iväg och sparkar tillbaks den till henne. 

Hon nappar snabbt på pedagogens medverkan och ett litet leende visar sig på hennes läppar.  

 

Efter en stund slutar Lisa att spela boll med pedagogen. Hon väljer nu att sätta sig ner på 

gruset och gräva med en spade. Gruset lägger hon i en vagn hon parkerat bredvid sig. En av 

förskolans tvååringar går plötsligt fram och kikar vad hon gör. Lisa säger då till henne att det 

finns en till spade ”där borta” (hon pekar). Hon nappar snabbt på erbjudandet och springer 

och hämtar den. Sedan fyller de tillsammans vagnen med en massa grus. Detta är första 

gången under observationstiden som Lisa är i samspel tillsammans med ett annat barn på 

förskolan.  

 

En annan sida av myntet är det ibland självvalda utanförskapet. Detta är under intervjuerna en 

stark faktor. Fyra av de fem barnen berättar att de ibland vill leka själv. Den som inte ger det 

svaret är Lisa. På frågan varför de vill leka själv ibland ger de tre olika svar där det ena är att 

man för stunden är arg eller ledsen. Då kan det vara skönt att för en stund vara själv. Det 

andra är för att det just den dagen är något speciellt barn som är sjuk eller ledig och man 

väljer då att vara själv när hon eller han fattas i barngruppen. Det tredje svaret har ingen direkt 

förklaring till varför, utan det framgår som att man ibland helt enkelt bara vill vara själv.  
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Det behöver då inte finnas några speciella bakgrundsfaktorer till det hela. Om man nu vill 

leka själv poängterar barnen att man måste säga det till kompisen. Isabelle uttrycker sig på 

följande sätt: ”man måste säga det på ett snällt sätt, inte så elakt, snällt får man säga det” 

Medans Kajsa säger: ”om jag inte säger någonting så tror kompisarna att de får leka med 

mig, därför måste man berätta det”. 

 

Kajsa ger under observationen tydliga tecken på det självvalda utanförskapet. Hon börjar 

dagen med att springa upp till gungorna. Hon frågar inte om någon vill gunga med henne utan 

hon går dit själv.  

 
När hon efter en stund tröttnat på att gunga beger hon sig ensam till skogsdungen. Där stannar hon 

en lång stund. När skolbarnen sedan kommer ut på rast springer Anna och Maria (sex år) 

tillsammans upp till skogsdungen som Kajsa befinner sig vid. Hon blir jätteglad att de kommer och 

leker med henne. De leker mamma, pappa, barn och att de bor i skogen. De leker inlevelsefullt och 

går och skaffar mat i form av stenar, löv, kottar och jord. När klockan väl ringer in för skolbarnen 

innebär det att Kajsas lek avbryts och hon blir nu återigen själv, vilket man tydligt kan se är en stor 

besvikelse för Kajsa som helst av allt velat att de skulle stannat kvar hos henne. Hon väljer till en 

början att sitta ner och titta på de andra barnen innan hon till slut börjar gräva med en spade och 

hink. Hon väljer nu när Anna och Marias rast är slut att leka själv resten av tiden de är ute innan 

det är dags att gå in för att äta lunch, trots att hon får en del erbjudanden om att vara med i diverse 

lekar som pågår.  

 

Kevin liksom Kajsa och Adrian har tankar om att det är de små barnen på förskolan som inte 

får vara med och leka. De menar att de är för små för deras typ av lekar. Kevin menar dock att 

är det någon som är lika stor som han (en fyraåring) så får den vara med och leka. Han 

betonar ålderskillnaden som problemet genom ett konstaterande att ”fyra åringarna är ju 

faktiskt större än bebisarna”. En annan intressant aspekt är att om någon är för stor så får de 

heller inte vara med och leka.  

 

Förskola 2 

Det första som uppstår under observationen är en skrämmande sekvens av ofrivilligt 

utanförskap. En pojke vill vara med och leka, men de andra pojkarna gaddar ihop sig mot 

honom. Pojken klättrar upp i ett träd och de andra kastar en boll på honom och hotar att slå 

honom. Detta sker bara sekunder efter att pojkarna har bjudit in de andra barnen till att 

komma och leka, genom att högt ropa att de hittat svampar. Tydligen var inte alla lika 

välkomna.  

 

Ett annat fall av utanförskap som inte är självvalt är den flicka som hädanefter kommer att 

kallas för Klara. Klara står hela tiden bredvid och iakttar de andra barnen när de leker. När 

Klara får syn på en vuxen skiner hon upp och börjar prata lite, men de andra barnen tar hon 

inte kontakt med. 

 
Klara går ut ur skogsdungen, till pedagogerna som står där ute på gräset. Hon har plockat med sig 

några barr som hon står och fingrar på. Klara tittar mot skogen och barnen, går in en bit och sedan 

ut i tryggheten igen. Hon tar sedan en annan väg in i skogen och gläntan där barnen leker. Inget 

barn bjuder in henne i leken. Hon fortsätter hålla sig nära pedagogerna och hittar till slut en yngre 

flicka (tre år) som leker för sig själv utanför skogsdungen, som hon törs ta kontakt med. De byter 

några ord, men efter en stund går flickan iväg i jakt på någonting. Klara går in i gläntan igen och 

två barn börjar prata med henne, men de tappar snabbt intresset och springer iväg. Klara sätter sig 

på en gren inne i skogen. Snart kommer en pojke och sätter sig bredvid. De byter några ord, men 

kanske ger Klara för dålig respons, för också han tappar intresset och går.  
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Den här gången följer Klara efter. Hon får syn på en flicka som klättrar i träd. När flickan hoppat 

ner går Klara fram och ser ut att vilja pröva, men vågar inte och tar ett steg tillbaka.  

 

En stund senare iakttar Klara en pojke och en flicka som leker en rollek. Hon ser ut att vilja 

vara med, men verkar inte veta hur. Barnen är helt inne i sin lek och tar ingen notis om Klara. 

Klara flyttar sig emellanåt, i hopp om att barnen ska lägga märke till henne, men de bara 

fortsätter leka. Det är som om hon vore osynlig. Det hela slutar med att barnen går för att leta 

efter en boll som de behöver i sin lek och Klara blir stående ensam kvar. Det sorgliga är att 

inte heller pedagogerna verkar ta någon notis om Klara den här dagen. Ingen hjälper henne att 

komma in i leken. Hon bara är.  

 

Samtidigt som Klara stryker omkring på det här sättet, så gör en pojke likadant. Pojken verkar 

dock mer tillfreds med sin ensamhet och visar inget intresse av att vilja delta i leken. Hans 

ensamhet verkar vara självvald och kanske vill han helt enkelt vara för sig själv en stund. Det 

finns även en annan flicka, Ebba, som föredrar att leka själv. Hon deltar i leken emellanåt, 

men vill ofta vara ifred och leka för sig själv. Vid ett tillfälle blir detta väldigt tydligt. Ebba 

klättrar på en gren och verkar vara inne i en lek med sig själv, när en annan flicka plötsligt 

kommer och klättrar. Protesten blir högljudd: ”Du får inte va här! Jag vill vara ifred!”. Att 

Ebba tycker om att leka själv och gärna vill vara ifred ibland framkommer också tydligt i 

intervjun.  

 

De intervjuade barnen tror att de som inte får vara med i leken oftast har valt det själva, eller 

att de enkelt kan lösa problemet genom att fråga någon annan om den vill leka. Det svar som 

sticker ut är Klaras. Hon svarar att hon tror att man inte får vara med för att de andra inte 

tycker om en. Om man inte får vara med och leka med sina kompisar, så säger barnen att de 

antingen är med ändå eller att de då istället väljer att leka själva eller göra något annat. Frida 

säger att hon får vara med hela tiden och annars är hon med ändå. Att bli nekad ibland verkar 

för de flesta inte vara något större problem. De vet ju att de för det mesta får vara med och 

leka. Dock blir det tydligt att det är ett känsligt område för Klara. Hon skruvar på sig och 

svarar bara att hon inte vet, på de olika frågorna som berör det här ämnet. Det verkar som att 

hon helst inte vill prata om det.  

Konflikter 

Förskola 1 

Under observationerna som gjordes uppstod det endast en konflikt mellan barnen. Denna 

konflikt som utspelade sig uppstår mycket plötsligt då Kevin och Adrian vill ha samma bil 

och Adrian råkar vara den som hinner först och ta bilen. Kevins reaktion är att han blir 

jätteledsen och upprörd över detta då det inte finns någon mer bil ledig som ser ut som just 

den.  En av pedagogerna tröstar och försöker förklara för honom varför det blev så tokigt och 

att han kanske kan ta någon annan bil, cykel eller traktor som finns ledig. Denna tanke kan 

Kevin absolut inte tänka sig för stunden, utan det är just ”den” bilen han vill ha. Efter en stund 

när han lugnat ner sig lite och tårarna har slutat rinna observerar han Adrian och Pelle som kör 

runt på de två bilarna som han också vill ha. Hans blick säger att han är arg och besviken när 

han tittar på dem när de kör runt och har kul. 

 
Efter ett tag hoppar Pelle av sin bil och säger till Adrian att han ska vakta den åt honom tills han 

kommer tillbaka, vilket Adrian gör. En stund. Till slut orkar han inte vakta den mer utan ropar då 

till Kevin som fortfarande befinner sig uppe hos pedagogen: ”Kevin, bilen är ledig nu!”. Kevin 

som väntat på detta en lång stund springer då snabbt ner till Adrian och den väntande bilen.  
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De börjar sedan köra tillsammans. Under tiden så har Pelle upptäckt något helt annat. Han blir nu 

puttad av en pedagog på en traktor och verkar helt glömt bort billeken med Adrian vilket innebär 

att Kevin kan få ha bilen kvar. 

 

Under intervjuerna framgår det att barnen har svårt att se att en konflikt kan uppstå om man 

vill leka med varandra men man vill leka olika saker. Lisa kunde inte alls se den situationen 

framför sig vilket resulterade i att hennes svar på den frågan blev väldigt luddigt. Kevin hade 

även han svårt för denna fråga och svaret blev då att han inte vet hur man gör i en sådan 

situation. Han poängterar att man bara leker. Av hans svar att döma och på hans tonfall under 

intervjun, menar han att man inte tänker så mycket på hur det går till, man helt enkelt ”bara 

leker”. Även Adrian svarar: ”jag vet inte hur det blir då”. Kajsa svarar däremot att man i en 

sådan situation då väljer att leka på var sitt håll och att man efter en stund kanske kan leka 

tillsammans igen. Isabelles tankar om detta liknar det svaret som Kajsa gav, men med den 

skillnaden att Isabelle beskriver det hela med namn: ”då leker jag i sanden och Tove i 

rutschkanan”.  

 

Förskola 2 

I föregående stycken har flera exempel på konflikter tagits upp. Konflikter tycks uppstå när ett 

barn ovälkommet träder in i leken eller när barnen i leken inte är överens om hur leken ska 

lekas eller vad man ska leka. Med flera starka viljor blir det ännu svårare att komma överens, 

likaså om det är för många som vill leka tillsammans. Konflikter uppstår också när någon tar 

något ifrån någon annan eller inkräktar på deras lekområde, t ex råkar trampa in i någons 

”hus”. Så här reflekterar Johanna kring konflikter:  

 
Johanna: Och ibland brukar några bråkas, när vi leker, faktiskt.  

Intervjuaren: Jaha, vad gör ni då? 

Johanna: Vi bara säger till fröken och så kommer fröken och tar bort dem. Pratar med dem.  

Intervjuaren: Kan man göra på nåt annat sätt? 

Johanna: Ja.  

Johanna: Ibland då brukar vi se hur Lars hissar upp flaggstången. Och då blir de ännu gladare och 

ibland då klättrar de upp i trädena och vill inte komma ner, faktiskt.  

 

Barnen har olika lösningar på konflikterna som kan uppstå när de leker. Flera av barnen säger 

att de då börjar leka något annat istället, andra tar hjälp av en pedagog, eller så ingriper 

pedagogen ändå. Klara säger att man ska säga förlåt om man blivit osams. Har man blivit 

osams om en sak som båda vill ha så får man vänta tills den blir ledig, säger Ebba och låter 

snusförnuftig.  

Harmonin i leken 

Förskola 1 

Lika rädda som barnen är om material och leksaker, lika rädda är de att harmonin i leken ska 

störas. Under observationen närmar sig Adrian Kajsa, Anna och Marias rollek uppe i 

skogsbrynet. Han hinner bara komma några meter nära när en av flickorna högt och tydligt 

plötsligt utbrister följande: ”Adrian får i alla fall inte vara med och leka”. Kajsa som nu ser 

att Adrian börjar komma på tok för nära leken kontrar henne snabbt med: ”Vi vill vara ifred, 

för vi leker faktiskt mamma, pappa, barn”. Adrians reaktion blir att han ett kort ögonblick 

tittar på flickorna, men han väljer att inte svara deras kommentarer utan beslutar sig för att gå 

därifrån. Han ser inte ut att bry sig speciellt mycket om att han inte fick vara med i deras lek.  
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Förskola 2 
Det är lättast att upptäcka saker som stör harmonin i leken, som mannen på cykel som drar 

barnens uppmärksamhet till sig, eller pojken som plötsligt blir kissnödig. Det märks också att 

hunger kan störa harmonin, för ju närmare lunch vi kommer desto mer osämja blir det i leken.  

 

De tre lekreglerna är viktiga för att behålla harmonin i leken. I exemplet där två flickor leker 

olika saker ser man att leken snart upphör för att samförståndet och ömsesidigheten saknas. 

Detta syns också när några pojkar blir oense om hur en lek ska lekas. Leken kan inte komma 

framåt förrän ömsesidigheten finns där. Klara kommer och tittar på och en av pojkarna 

blänger på henne och ser ut att undra varför hon står där. Ingen av dem säger något. Barnen 

verkar inte riktigt veta hur de ska gå vidare med leken. Både Klara och ett par andra barn 

intill, som inte är med i leken, verkar distrahera dem. Efter att en pedagog hjälpt pojkarna till 

rätta lugnar de till slut ner sig och leken fortsätter. En flicka kommer då och undrar vad 

pojkarna gör och därmed störs återigen harmonin. Pojkarna verkar inte vilja att flickan ska 

vara med, men hon står på sig och blir därför accepterad. Hon tröttnar dock och går därifrån 

igen. Till slut blir bara två pojkar kvar, som verkar kunna leka tillsammans. Det är uppenbart 

att det är svårare för barnen att leka när de blir många. Det blir för många viljor som ska 

samsas.  

 

Barnen gör hela tiden nya konstellationer, men vissa barn verkar ha några kompisar som de 

föredrar att leka med. I början av den fria leken är det mycket tjafs och osämja som stör 

harmonin, men jag upplever att det blir något bättre efterhand, tills det är dags att gå tillbaka 

till förskolan och alla är trötta och hungriga. Det verkar också bli rörigare när det blir många 

barn tillsammans. När barnen bara är ett par stycken tillsammans verkar leken flyta på fint.  

Rollek 

Förskola 1 

Under observationerna är det både ”ensam lek” och rollekar som försiggår. Den sistnämnda är 

dock den mest centrala delen. Det leks bland annat familjelekar som mamma, pappa, barn där 

rollerna kan vara fördelade på olika sätt. Det är inte alltid det måste vara med en pojke som 

får rollen som pappa utan det kan vara en flicka som får axla den rollen. När Kajsa leker uppe 

i skogsdungen med de andra två flickorna från förskoleklassen är detta just det som sker. Där 

får en av flickorna ha rollen som pappa vilket hon inte har några problem med. Trots att 

Adrian en gång närmat sig leken så nöjer de sig fullt ut med att leka mamma, pappa, barn med 

tre flickor istället för att bjuda in honom till rollen som pappa. En annan rollek som försiggår 

är polis och tjuv, där barnen kör runt med cyklarna och jagar varandra. Dessa roller byts 

automatiskt efter en stund. Vid ett tillfälle då Kajsa leker ensam börjar hon prata med sig själv. 

Hon förställer rösten och säger till ”låtsaspersonen” att hon ska iväg och handla i affären och 

att hon snart är tillbaka. Hon byter sedan tonläge och går in i rollen som ”låtsaspersonen”. 

Sedan växlar hon en stund mellan de båda rollerna. Hon är alltså inne i en rollek, fast hon är 

helt själv.  

 

När barnen under intervjun fick berätta om vad de brukar leka gavs svar som att leka med en 

speciell kompis, åka rutschkana, hoppa, leka med leksaker, rollekar som mamma, pappa, barn, 

gunga, köra med cyklarna på ”bilbanan” och tjuv och polis. En flicka svarade att hon helst 

leker med leksaker och inte rollekar som mamma, pappa, barn. Deras svar stämde bra överens 

med vad som sedan upptäcktes under observationen där alla svar utom rutschkanan ägde rum 

under observationstillfället. 
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Förskola 2  

Det blir i observationen tydligt att barnen är i en ålder där de leker mycket rollekar, något som 

också bekräftas av barnens intervjusvar. Mamma, pappa, barn är en vanligt förekommande 

lek, där flera andra roller kan ingå, allt efter behov. Det kan vara syskon, farmödrar, grannar 

och kompisar. Man hör ofta barnen prata om ”sitt hus” och att de ”lagar mat”. Flera av barnen 

berättar i intervjuerna att de brukar leka i dockvrån. Av rollekarnas karaktär ser man tydligt att 

barnen bearbetar sådant som händer i vardagen och i deras närmaste omgivning. I intervjuerna 

framgår att även filmer som barnen sett är en inspirationskälla till lek. Miljön verkar också 

vara en stor inspiration till barnens lekar. I skogen finner barnen rum som blir till hus, men 

den förvandlas också till djungel och blir ett hem för apor. Andra barn verkar mer använda 

skogen för motorisk träning och för att få utlopp för sin energi. De klättrar i träd, över träd, på 

stenar, springer och balanserar. Skogen är också en plats där man kan upptäcka nya spännande 

saker och utforska naturen.  

Pedagogernas roll 

Förskola 1 

Pedagogerna på förskolan finns hela tiden närvarande i det som barnen gör. De ”ser” barnen, 

stannar upp och pratar, ställer frågor om vad de gör och de lyssnar intresserat när någon vill 

berätta något. De tar sig tid och går runt lite överallt på förskolegården för att finnas till där 

för alla och uppmuntrar barnens lek och är nyfikna på det som händer och sker i leken. De 

lyckas med att vara väldigt aktiva utan att ”gå in och störa i leken”. Under observationerna 

visade det sig även att de försökte uppmuntra Lisa (som har svårt att få kontakt med de andra 

barnen och få vara med dem och leka) till lek eller till att hämta material som kan leda till en 

lek. En av pedagogerna ger sig även in i Lisas lek med fotbollen som nämndes tidigare, där 

pedagogen fick agera ”lekkamrat” under en stund. 

 

Förskola 2 

Pedagogerna finns hela tiden i närheten, men de håller sig mestadels utanför leken. De är där 

som stöd och hjälpare när det behövs. Konfliktlösning är något som pedagoger ständigt stöter 

på och barnen verkar ofta ta hjälp av pedagogerna när de hamnar i konflikter. Det kan man t 

ex se när en flicka ber om hjälp när hon anser att en pojke har tagit hink och spade från henne, 

eller när barnen inte riktigt är överens om vad de ska leka. Det blir synligt att pedagogerna 

även kan vara ett stöd när leken upphör eller inte fungerar. Klara använder pedagogerna som 

trygghet. Hon håller sig hela tiden nära pedagogerna och vet att de finns i närheten som stöd. 

Trots detta vågar hon inte ge sig in i leken.  

 

I den situation som nämndes tidigare där några pojkar gaddar ihop sig mot en annan pojke, 

som har klättrat upp i ett träd, kommer en pedagog till undsättning när hon hör att pojken är 

ledsen. Hon frågar pojken om han blev rädd. De andra pojkarna säger att de bara ville kasta 

bollen till honom och att det var meningen att han skulle ta emot den. Pedagogen, som inte 

hört och sett händelseförloppet, säger att det kan vara läskigt att ta emot en boll när man sitter 

uppe i trädet. När pedagogen gått skingras pojkarna. På grund av att pedagogen inte varit i 

närheten och sett vad som hänt så kommer alltså pojkarna undan med sitt beteende, ett 

beteende som troligen aldrig skulle accepteras annars. Intressant är att pojkarna mycket väl 

verkar förstå att det de gjort är fel, eftersom de känner ett behov av att ljuga för pedagogen.  
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Andra barn använder pedagogerna som en del i leken när en roll behöver fyllas, som när en av 

pedagogerna får vara brandflicka och släcka ett brinnande hus. Det märks också att barnen vid 

flera tillfällen vill använda de vuxna (däribland observatören) i leken, men som observatör får 

man försöka hålla sig utanför.  

 

Av intervjuerna att döma verkar pedagogerna ha en mer framträdande roll än vad som 

framträder i observationen. Flera av barnen svarar att det är pedagogerna som bestämmer när 

de leker. Man kan fråga sig vad detta beror på, eftersom det under observationen inte framstår 

som att pedagogerna har någon direkt del i leken och att barnen leker fritt efter eget huvud. 

Kanske kommer det av att pedagogerna ger barnen tillsägelser om vad de får och inte får göra.  

Sammanfattning 

Vi kommer här att göra en sammanfattning av resultatet, samt försöka besvara de 

frågeställningar som vi inledningsvis hade. Hur bemöter barnen varandra, undrade vi? 

Samspel är en oerhört viktig faktor i barnens vardag på förskolan. I barnens samspel utvecklas 

empati och omtanke om varandra vilket tydligt visades under observationen. Det är viktigt att 

ta hand om sina kompisar. Det gavs tydliga svar på att samspel är viktigt och barnen ser det 

som en självklarhet att man leker, vilket fick frågan om varför man leker under intervjun att 

verka ”överflödig”. Man leker för att det är roligt, helt enkelt. Lika självklart verkar det när 

det handlar om att man vill ha en kompis, då är det bara att leka med varandra och vara snäll, 

inga konstigheter med det. Det är oftast någon annan än en själv som bestämmer i lekarna. 

Det kan antingen vara någon kompis eller en fröken. När det är en själv som bestämmer är det 

oftast om det är en viss sorts lek som försiggår, annars styrs turtagandet av någon annan. 

 

Får alla vara med och på lika villkor? Har alla barn förmågan att leka och därmed förmåga att 

utveckla sin sociala kompetens eller behöver vissa barn hjälp med detta? Att vara snäll mot 

varandra är en viktig förutsättning enligt barnen för att få en kompis annars får man inte vara 

delaktig i leken, vilket då resulterar i att man blir utanför. Det är mycket viktigt att kunna 

behärska leksignaler och lekregler för att leken ska fungera och barnen inte ska tröttna. Både 

självvalt och icke självvalt utanförskap tar sig i uttryck på förskolorna. Barnen är väl 

medvetna om hur de ska göra när någon inte ska få vara med och de skyr inga medel för hur 

elak man ibland kan vara genom att låta vissa få vara med och vissa inte. Det görs flera försök 

till delaktighet dock utan resultat. Det icke självvalda utanförskapet får konsekvenser för 

barnet i fråga och deras självkänsla blir lidande, vilket innebär att pedagogerna blir barnens 

trygghet i vardagen. Får man inte vara med går man till någon annan kompis eller till 

pedagogerna och säger till. Det är också vanligt att barnen ibland inte vill vara med och leka 

tillsammans med andra barn och de väljer då att leka själva, vilket tydligt poängteras under 

intervjuerna.  

 

Konflikter är vanligt förekommande och går sällan att undvika. Tårar och frustration är ett 

faktum i barnens lek. Det är svårare att upprätthålla harmonin om det blir för många barn i 

leken. Det är många viljor som ska gå ihop och det blir ibland svårt att kompromissa, vilket 

då resulterar i en konflikt. Det finns olika lösningar på konflikterna vilket kan vara att man 

väljer att leka på annat håll eller att ta hjälp av en pedagog om de inte självmant redan 

ingripit, vilket framkommer under intervjuerna.  
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För att undvika konflikter är det viktigt att harmonin i leken upprätthålls. Barnen är väl 

medvetna om störande objekt som kan göra att harmonin störs och som i sin tur resulterar i att 

leken antingen inte blir som den var, eller att den till och med helt förstörs. Störande objekt 

kan exempelvis vara någon förbipasserande, något annat barn som närmar sig leken eller 

akuta toalettbesök under lekens gång. 

 

Vi frågade oss vad som händer i leken. Barnen är i en ålder där de leker mycket rollekar. De 

bearbetar saker som händer i vardagen och i deras närmaste omgivning, vilket innebär att 

mamma-pappa-barn-leken är vanligt förekommande. Andra rollekar som upptäcks under 

observationen och intervjun är tjuv-polis, leka i dockvrån och djungelleken. Personer, material 

och miljön är sådant som tranformeras om till något annat i leken.  Det finns ingen betydelse i 

vem i gruppen som får vilken roll i leken. Rollerna fördelas naturligt och ingen 

könsfördelning förekommer. Vid vissa rollekar görs ett byte av barnen själva när de anser att 

de axlat en roll för länge och vill byta. 

 

Pedagogerna är mycket aktiva och gör sig delaktiga i barnens lek utan att på något sätt gå in 

och störa i lekarna. De har en stödjande och hjälpande roll i barnens vardag. Deras närvaro 

används på olika sätt. Det kan dels vara då en roll i en lek behöver fyllas och inget annat barn 

verkar vara i närheten. De har även en stor betydelse hos de barn som inte får vara med och 

leka. Där agerar de både som en trygghet och som en lekkamrat som för en stund kan uppfylla 

den önskade rollen istället för något barn. Pedagogerna finns även där när konflikter uppstår 

och behöver lösas. Ibland ingriper de självmant och ibland känner barnen ett eget behov av 

deras hjälp då de går och berättar vad som inträffat. De är även ett stort stöd när leken upphör 

eller på något sätt inte fungerar. Det är mycket de ska hinna se, uppfatta och hålla koll på 

vilket innebär att de inte kan vara överallt samtidigt och se allt som inträffar. Detta innebär att 

barnen ibland kommer undan med vissa beteenden som annars med deras närvaro inte skulle 

accepterats.  
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Diskussion 
Uppsatsens syfte var att genom observationer undersöka hur 4-åringar hanterar samspelet i 

den fria leken på förskolan, samt genom intervjuer ta reda på hur barnen ser på detta. Vi 

anser att vi har uppnått vårt syfte med undersökningen och på många olika sätt fått se hur 

samspel kan ta sig uttryck. Intervjuerna har gett oss viktiga insikter om barnens syn på lek och 

samspel, medan observationerna har hjälpt oss att ta reda på hur samspelet ser ut i 

verkligheten. Efter att i föregående avsnitt ha sammanfattat resultaten och relaterat dem till 

vårt syfte och våra frågeställningar, ska vi härmed diskutera kring sex aspekter av resultatet. 

Dessa sex aspekter är de huvudpunkter vi valt att presentera i vårt resultat. Den övergripande 

fråga vi ställt oss inför arbetet med undersökningen är hur fungerar det sociala samspelet i 

kamratrelationer i förskolan?  
 

Att samspel är en ständigt pågående faktor i barns liv på förskolan är en självklarhet. Vi 

började dock fundera kring hur detta samspel kan se ut. Frågor som uppstod var: Vad händer i 

leken? Får alla vara med och på lika villkor? Hur bemöter barnen varandra? Har alla barn 

förmågan att leka och därmed kunskap att utveckla sin sociala kompetens eller behöver vissa 

barn hjälp med detta? Lillemyr (2002) berättar om några skäl till varför leken är så viktig i 

den pedagogiska verksamheten. Han menar att det är för att barn gör erfarenheter i leken, de 

utforskar, prövar och använder fantasin på ett sådant sätt att de lär känna sig själva och 

utvecklar självtillit. De får också övning i att klara av utmaningar och färdigheter i att 

kommunicera och förhålla sig till andra.  

Samspel 

Efter att ha gjort den här undersökningen och läst all denna litteratur så har det verkligen 

blivit tydligt hur otroligt viktig leken är både för barns utveckling i allmänhet, men framförallt 

för utveckling av och förståelse för det sociala samspelet. Att behärska det sociala samspelet 

är en sådan stor och viktig del av vårt samhälle idag och det är därför värdefullt för våra barn 

att lära sig detta, vilket också ingår i förskolans läroplan. Där står att förmåga att kunna 

kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändig i ett samhälle där allt 

förändras snabbt och vi ständigt matas med information (Utbildningsdepartementet 2006). 

Den som inte behärskar det sociala samspelet blir lätt en socialt handikappad människa, som 

kan få svårigheter med både jobb, vänner och annat i det vardagliga livet som är självklart för 

många. Det underlättar mycket att kunna läsa andras signaler, för att förstå vad andra 

människor vill och inte vill, och grunden till detta läggs i samspelet i leken där barnen lär sig 

förstå leksignalerna.  

 

Vi har kommit fram till att de flesta av barnen som deltog i vår undersökning behärskar 

lekförmågan och samspelet, men att det finns barn som inte deltar i leken. Vad detta beror på 

kan det finnas en mängd anledningar till. Låg självkänsla, oförmåga att läsa andras 

leksignaler, otrygghet och att man är ny på förskolan är några av anledningarna som vi tycker 

oss se. Vi ser att kompisarna betyder mycket för barnen, men att det även är viktigt att få vara 

själv ibland. Vi upplevde det som något förvånande att barnen inte såg det som en stor grej att 

de ibland inte får vara med och leka. De hade många lösningar på detta och verkade inte se 

det som ett problem. Ett problem blir det först om man aldrig får vara med och leka. De barn 

som blivit utanför behöver mycket stöd från pedagogerna och hjälp med att förstå lekens 

grunder.  Till dessa grunder hör de tre lekreglerna, som vid observationerna var svåra att hinna 

med att upptäcka i leken. Barnen har ett väldigt tempo när de leker och det visade sig att de 
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ändrar gruppkonstellationerna hela tiden, vilket gör att det ibland blir svårt att hänga med som 

observatör. Att barnen ständigt byter lekkamrater är en intressant upptäckt och något som 

ingen av oss hade tänkt på tidigare. Det visar vad mycket man kan upptäcka genom att 

observera barnen när de leker.  

 

Wandin och Ås (2007) tycker att leken ska planeras in så att man som pedagog verkligen ser 

till att det finns utrymme för barnen att samspela. De menar att det även gör det lättare för 

pedagogerna att finnas till hands och stötta. Frågan är bara om det alltid är så enkelt att 

planera in tillräckligt med lek- och samspelstid. Det finns mycket annat som pedagogerna vill 

hinna med att erbjuda barnen under dagen. Dessutom ska man inte glömma alla vardags-

rutiner som är svåra att komma ifrån, såsom måltider och sömn/vila. Frågar man barnen så 

skulle de säkert säga att de får leka alldeles för lite, trots att de, åtminstone i de vuxnas ögon, 

leker nästan hela tiden. Vi behöver fråga oss vad som är viktigast och hur vi på bästa sätt ska 

finna utrymme för både barnens önskemål och de skyldigheter vi har i vårt uppdrag som 

pedagoger. Att som vuxen föregå med gott exempel, som Wandin och Ås (2007) påpekar, är 

naturligtvis också viktigt. Vi anser att det är viktigt att som vuxen delta i leken då och då. Vi 

vet av erfarenhet att det ofta uppskattas mycket av barnen. Det krävs dock lite 

fingertoppskänsla så att man inte klampar in och förstör en väl fungerande lek, något som 

även Michélsen (2005) lyfter fram. Ibland måste barnen få vara ifred också. Vi tror att barnen 

behöver det utrymmet, samt att de törs leva ut mer då. Knutsdotter Olofsson (2003) påpekar 

att vuxnas deltagande i lek inte går ut på att ta över och bestämma, utan enbart handlar om att 

finnas som stöd. Lyckas man med detta utan att störa lekens harmoni så har man nog kommit 

ganska långt i sin pedagogiska förmåga.  

 

Vad är det då som gör att ett barn som Klara inte leker? Klara befinner sig hela tiden utanför 

leken, trots att hon så gärna vill vara med. Hon blir även inbjuden till samspel vid ett par 

tillfällen, men verkar inte riktigt förstå signalerna. Kanske missar hon signalerna för att hon är 

så van vid att ingen vill leka med henne. Det visar sig under intervjun att hon vet att man 

måste fråga för att få vara med och leka och hon visar uppenbart intresse av att vilja vara med 

och leka under observationen. Så vad är det som hindrar henne att ta steget in i leken och 

samspelet med de andra barnen? Är det för att hon upplever att de andra barnen inte tycker 

om henne, något som framträder under intervjun att hon verkar tro. Har hon blivit matad med 

så många negativa bilder att hon tror att ingen någonsin kommer vilja leka med henne, att hon 

inte är värd att leka med? Enligt Folkman och Svedin (2003) kan de flesta av oss hantera 

någon enstaka negativ bild, men utan ett förråd av positiva bilder tar de negativa bilderna över 

och skapar en känsla av att inte duga. Kanske har Klara inte den lekförmåga som krävs? 

Knutsdotter Olofsson (2003) hävdar att alla barn är födda med en förmåga att leka, men att 

man måste leka med barnet för att den ska utvecklas. Kanske är detta fallet med Klara. Det 

kan vara så att hon på nytt behöver få lära sig att leka, framförallt tillsammans med andra, 

kanske har hon aldrig riktigt lärt sig det.  

 

Enligt Granberg (2003) är leken ett ömsesidigt samspel där alla är lika mycket värda och har 

samma inflytande. Granberg menar vidare att leken bygger på fritt handlande och att man 

deltar av egen fri vilja. Dessa påståenden kan dock diskuteras då vissa barn använder leken 

som ett maktmedel och därmed har inte alla samma inflytande. Olika barn har dessutom ofta 

olika status i gruppen och ses därför inte som lika mycket värda. Har man låg status får man 

de tråkiga rollerna i leken och har man hög status så får man inflytelserika roller. Löfdahl 

(2004) tar upp detta och beskriver hur barn med högstatusroller ägnar mycket tid åt att 

upprätthålla makten och åt att hela tiden ha kontroll över de som innehar lågstatusrollerna i 
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barngruppen. Hon menar dock att detta kan ha en positiv effekt, då den disciplinen gör att 

leken varar längre. Löfdahl har förmodligen rätt i att någon måste bestämma för att leken ska 

utvecklas vidare, men frågan är vad dessa maktförhållanden gör med barnen i längden. Det 

optimala skulle vara om turtagandet fungerar fullt ut och barnen växlar roller, men många 

fastnar i en roll och har svårt att ta sig ur den. Vissa kanske behåller sina roller ända tills de 

blir vuxna. Vad gäller barnens egna reflektioner så verkar barnen på förskola 1 ha reflekterat 

mer över vem som bestämmer i leken och vad man bestämmer än vad man gjort på förskola 2. 

Barnen på förskola 1 talar om att olika personer bestämmer beroende på vilken situation det 

gäller och att det man bestämmer är vad man ska leka och hur leken ska gå till. På förskola 2 

verkar barnen vara av åsikten att det främst är fröknarna som bestämmer. Vi vet inte säkert 

vad denna skillnad mellan förskolorna kan bero på, men en tanke kan vara att pedagogerna på 

förskola 1 ger barnen färre tillsägelser, som kan uppfattas som bestämmande. Klara säger att 

hon bestämmer i leken, vilket troligen är en produkt av att hon mestadels leker själv. Klara ger 

vid intervjun sken av att veta hur hon ska ta kontakt med de andra barnen, men det blir under 

observationen tydligt att hon har svårt med detta.  

 

Att vara förskolebarn innebär enligt Löfdahl (2007) att man är del av en specifik kamratkultur 

som innehåller kunskaper både om den egna och om kamraternas sociala statusposition, om 

vem som kan vara med och leka, vem som bestämmer i leken, hur man ska bete sig mot 

varandra osv. Här ser vi likheter med det sociokulturella perspektivet där man anser att 

människan är en del av ett kollektiv, dvs en kultur eller ett samhälle, och att lärande sker i ett 

samspel mellan individen och kollektivet. Löfdahl (2007) menar att för att kunna förstå barns 

kamratkulturer bör man ha fokus på interaktionerna och dynamiken mellan barnen snarare än 

det individuella barnet, eftersom kamratkulturer är uppbyggda av handlingar och interaktioner 

mellan barnen. Vi menar att ett sådant fokus kan vara viktigt eftersom man då kan upptäcka 

barnens roller i gruppen och om något barn inte är en del av gemenskapen. I leken mellan 

Kajsa (fyra år) och Anna och Maria (sex år) verkar det finnas en fin ömsesidighet, där åldern 

inte spelar någon roll. Kajsa får vara med på samma villkor som de andra. Det är de äldre 

flickorna som bestämmer det mesta i leken, men det verkar inte vara något problem för någon 

av flickorna. Kajsa verkar uppskatta sällskapet väldigt mycket och leker inte gärna med någon 

annan. Kanske lär hon sig mycket av de äldre flickorna. Med dem kan hon vara stor och 

duktig och klara saker hon annars inte skulle klara. Man skulle kunna tänka sig att hon med 

dem befinner sig i den proximala utvecklingszonen, som Vygotskij (1981) förespråkar. På 

förskolan i övrigt verkar ålder vara viktigare. De flesta fyraåringarna vill inte gärna att de 

yngre barnen ska vara med och leka och helst ingen som är äldre heller. På förskola 2 är de 

flesta barnen i fyraårsåldern, så där är barnen mer jämlika. De få barn som är yngre leker 

mycket med varandra och verkar oftast nöjda med det. Kanske är de medvetna om att de leker 

på ett annat sätt än vad de äldre barnen gör.  

 

Adrian och Kevin leker och samspelar bra med varandra. Det finns (oftast) en ömsesidighet 

dem emellan som innebär att de leker på lika villkor och båda kan ta initiativ till lek. I det 

första exemplet i resultatet visar Adrian att han vill fortsätta leka med Kevin genom att tala 

om att han också vill ha en traktor, precis som Kevin. Kevin accepterar genom att föreslå att 

Adrian ska hämta en likadan traktor och på detta sätt behålls den, enligt Knutsdotter Olofsson 

(2003), så viktiga lekharmonin. Vid ett tillfälle uppstår dock en konflikt mellan pojkarna och 

Adrian väljer då att leka med en annan pojke en stund. Det verkar, åtminstone enligt barnen 

själva, vara en lösning som många av barnen tar till när de blir oense med kamraterna.  
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När Adrian senare fastnar med foten så visar Kevin tydligt att när man är kompisar så hjälper 

man varandra. Detta är också ett sätt att bevara leken och lekens harmoni. När kompisen 

halkar efter störs harmonin och leken upphör och därför måste Kevin försöka få med Adrian 

igen, så att leken kan fortsätta.  

 

Michélsen (2005) har i sina studier tittat på hur samspel uppstår och kommit fram till att 

aktiva barn ofta väcker intresse och lust till samspel. Rörlighet och föränderlighet hos ett barn 

tycks enligt Michélsen uppfattas som en inbjudan till kontakt av de andra barnen. Detta kan vi 

bland annat se när några barn på förskola 2 börjar leka apor på ett högljutt och livligt sätt. 

Detta lockar genast till sig fler barn och de verkar ha väldigt roligt tillsammans när de hoppar 

runt och gör apläten. Michélsen (2005) menar att samspelet upphör när det inte känns 

bejakande längre, som när två flickor på förskola 2 leker olika saker, samtidigt som de leker 

tillsammans. Det blir inget riktigt samspel och därmed inte heller så stimulerande och upphör 

därför ganska snart. I en annan lek hittar ett barn på att det finns en bomb i huset, kanske för 

att leken börjar kännas tråkig och enformig. Flera av barnen fortsätter efter detta att samspela, 

men byter miljö för leken, vilket kan skapa ny inspiration och ge nytt liv till leken.  

 

En av de viktigaste ingredienserna för att leken ska fungera är, som vi har sett, samförstånd 

och det är något som de flesta barnen i vår undersökning verkar ha koll på. De vet när de 

leker, vad de leker och med vem. Endast ett fall upptäcktes där samförstånd saknas. Den 

händelsen kan ha varit ett medvetet val för att de ville leka olika saker, men det blir tydligt att 

det är svårt att hålla leken levande när samförståndet saknas. Vi ser också att det uppstår 

konflikter eller diskussioner när barnen inte är överens om turtagandet i leken. Knutsdotter 

Olofsson (2003) hävdar att lekreglerna är en viktig förutsättning för leken och det verkar 

alltså stämma enligt år undersökning. Vad gäller ömsesidigheten så verkar lek kunna pågå 

utan den, men de som deltar i leken mår säkerligen bättre och har roligare om leken växer 

fram i ett gemensamt samspel och om alla deltar på lika villkor. Pape (2001) menar att det 

kräver god förmåga att umgås med andra för att kunna vara med och leka, samtidigt som 

leken bidrar till att den förmågan stärks. Att ha förmågan att kunna skapa och behålla 

vänskapsrelationer ser hon som att man är socialt kompetent (a.a.). På förskolan blir barnen 

tvungna att umgås med andra. Det går inte att komma ifrån, för de andra barnen är där vare 

sig man vill eller inte. Därför är det viktigt att barnen tidigt får lära sig samspelets grunder, 

vilket vi vill hävda att de gör tillsammans med andra. Erixon, m.fl. (2007) menar att det är 

viktigt att stimulansen och träningen startar så tidigt som möjligt genom att barnet deltar i 

samvaron och i leken med de andra barnen. Howes (refererad i Michélsen, 2005) har i sin 

studie funnit att barn med erfarenheter av tidiga kamratkontakter oftast har positiva 

kamratrelationer även senare. Dock är det, som Erixon, m.fl. (2007) nämner, viktigt att 

komma ihåg barnets begränsningar och inte utsätta det för mer social stimulans än det klarar 

av.  

 

På förskolan får man också lära sig att behöva dela, vilket kan ses som ett gemensamhets-

skapande men också som en social utmaning. Michélsen (2005) menar att det är en utmaning 

som skapar möjlighet till samspel, men också krav på samspel mellan barnen. Man måste 

kunna samsas och dela med sig och komma överens om vad man leker och hur leken ska 

lekas. Återigen behöver man förstå innebörden av de sociala lekreglerna, samt förstå hur 

andra tänker och känner. Barnen får också lära sig att tåla motgångar. De måste kunna stå ut 

med att inte alltid få som de vill. Barn som inte lekt med jämnåriga har gått miste om många 

tillfällen att öva sig i att kompromissa och att se ur andras perspektiv menar Folkman och 

Svedin (2003).  
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Det är allstå inte alltid så lätt att vara tillsammans med andra och att vara kompisar, men hur 

man blir kompisar verkar vara något som är självklart för barnen på båda förskolorna och 

något som för de flesta går av sig själv. På båda förskolorna betonar barnen också att det är 

viktigt att vara snäll mot sina kompisar. Johanna har liksom Kevin förstått att man även måste 

ta hand om sina kompisar, vilket i och för sig också skulle kunna ingå i att vara snäll, men 

som kanske inte är självklart för alla. Att barnen skulle svara att man ska vara snäll för att vara 

en bra kompis var ganska väntat. Det är ett svar som hänger med långt upp i åldrarna, kanske 

ända upp i vuxenlivet. Det är det självklara svaret, för alla vill väl ha en snäll kompis. Det 

som är lite intressant är att några barn poängterar att man även ska säga snälla saker och inte 

en massa fula ord. Enligt Lillemyr (2002) socialiseras barn genom leken. De får övning i att 

kommunicera och förhålla sig till andra, samtidigt som de lär känna sig själva och utvecklar 

självtillit. Både Williams (2006) och Lillemyr (2002) anser att barnen utvecklar empati genom 

leken. När barnen leker och kommunicerar utvecklas ömsesidighet och gemenskap, där de lär 

sig att dela sin verklighet med andras. Att barnen utvecklar empati och förmåga att förhålla 

sig till andra ser vi bland annat i Johanna och Kevin som nämndes ovan. De har utvecklat en 

förmåga att ta hand om sina kompisar. Det är en förmåga som vi skulle vilja påstå utvecklas 

tidigt hos barnen, för vi har vid arbete med yngre barn sett hur även de tar hand om varandra 

och med bekymrad min försöker trösta och muntra upp när någon är ledsen.  

Utanförskap 

Vi har i vår undersökning kommit fram till att det inte är en självklarhet för alla barn att vara 

delaktig i leken. Vad händer då med de barnen som inte får vara med och leka i förskolan 

alternativt de som självmant ibland väljer att stå utanför leken? Som vi tagit upp tidigare 

upptäckte vi i vår undersökning att det finns två olika delar av utanförskap, där det ena är det 

icke- självvalda och det andra är det frivilligt självvalda utanförskapet. Knutsdotter Olofsson 

(2003) tar upp en viktig aspekt som kan påverka att ett barn blir utanför i barngruppen vilket 

är att barnet inte har kunskapen att tolka alla de leksignaler som sänds ut. Det kan också 

handla om att man själv inte klarar av att sända ut dessa signaler till andra barn. När det gäller 

Lisa som febrilt försöker under två sekvenser under observationen att få ”komma in” i lek 

med andra barn så handlar det inte om att hon inte provar med olika sätt för att få vara med. 

Hon närmar sig kamraten och springer runt och visar att hon finns där. Vår tanke är att detta är 

typiska ageranden som brukar gå hem när någon vill vara med och leka. Varför fungerar det 

då inte när Lisa gör på samma sätt? Varför ger inte de andra barnen någon respons på hennes 

febrila försök att få vara med? Vill de inte att just hon ska vara med eller kan det helt enkelt 

vara så att barnen i just den stunden lekte så bra med en annan kompis, alternativt att de ville 

leka själv som då när Lisa försökte med Kajsa? För att egentligen kunna ge några riktiga svar 

på detta skulle det behövas göra fler observationer för att kunna dra några slutsatser om hur de 

andra beter sig mot henne under en längre period. 

 

Det man dock tydligt kan se är att Lisa inte alls får några utsända leksignaler från de andra 

barnen under observationen. En tanke vi har är att Lisa är relativt ny på förskolan och hon har 

dessutom ett lugnt och tillbakadragande beteende vilket de andra barnen kan ha svårt att tolka 

och förstå. När Lisa gjort några försök att få vara med väljer hon att leka själv. Löfdahl (2004) 

beskriver att de barn som ofta har svårt att förstå och tolka alla dessa transformationer av både 

personer och material som skapas i lekens värld bland barn är de barn som nyss har börjat på 

förskolan. Vi anser inte att problemet för Lisa är att hon har svårt att tolka transformationerna. 

Problemet verkar istället ligga på att hon inte blir insläppt i barngruppen. Att Lisa till slut 

väljer att vara själv anser vi till viss del vara något som kan försvåra det för henne. Eftersom 



Barns lek – En väg till social kompetens?   2009-10-21 

Maria Hansson och Jessica Hagelin 

 

 

43 

 

de andra barnen ser att hon ofta är själv kanske de tänker att ”hon är annorlunda för hon inte 

leker med de andra barnen”, men att de själva inte inser att de faktiskt nekar henne att vara 

med dem och leka även om de inte säger detta rakt ut till henne.  

 

Det man tydligt kan se på de båda förskolorna när det gäller det ofrivilliga utanförskapet är att 

barnen beter sig på ett liknande sätt när de kommer ut på förskolegården. De står till en början 

och iakttar omgivningen. De gör inga drastiska utsvävningar. När det gäller Klara till skillnad 

mot Lisa får hon vid ett flertal tillfällen andra barn som för en stund är med henne och leker, 

men de tröttnar alla snabbt och beger sig därifrån. Vad beror det på? Eftersom detta sker vid 

tre tillfällen och alla tre barnen går därifrån måste det finnas någon bakomliggande faktor som 

gör att barnen tappar lekintresset med Klara. Kan det bero på att hon inte behärskar de tre 

lekreglerna som Knutsdotter Olofsson (2003) skriver om? Eller har hon svårt att tolka och 

förstå de andra barnens leksignaler som då gör att leken inte går att upprätthålla en längre 

stund för att de andra barnen anser att leken liksom inte ”flyter på”? Andra teorier kan vara att 

hon inte ger någon respons, vilket i sin tur kan innebära att de andra barnen tröttnar. Hon ger 

inga tydliga signaler tillbaka på deras inviter till lek vilket då skulle kunna bero på att Klara 

inte förstår leksignalerna. 

 

Folkman och Svedin (2003) berättar att barnens självkänsla kan stärkas av att andra ser en, 

samtidigt som god självkänsla gör att man lättare blir sedd av andra. Författarna menar också 

att vi alla vill bli sedda, både de som bråkar eller på andra sätt utmärker sig, såväl som de som 

gömmer sig av rädsla eller osäkerhet. Detta kan man tydligt se i observationerna speciellt i 

fallet med Lisa som verkligen försöker att bli sedd när hon springer framför kompisarna i 

hopp om att de ska upptäcka henne och bjuda in till lek. Williams (2006) menar att resultatet 

av att inte ha förmågan till samlek kan vara att barnet blir hämmat socialt. Våra teorier med 

bakgrund av det vi läst i litteraturen och det vi sett under observationerna är att just 

självkänslan blir drabbad av att inte få vara en del av barngruppen. Just när de andra barnen 

bara går därifrån och inte kommer tillbaka eller att de många gånger bara ignorerar att man 

finns där. 

 

Något som tydligt framkom under intervjuerna och observationerna på de båda förskolorna 

var att det hos barnen även finns ett stort behov av att ibland leka själv, utan kamrater. En sak 

vi finner väldigt intressant är just att all den litteratur (Knutsdotter Olofsson 2003, Löfdahl 

2004, Williams 2006, Folkman och Svedin 2003) som berör detta ämne om utanförskap inte 

skriver något om det som vi valt att kalla för ”det självvalda utanförskapet”. Det som tas upp i 

litteraturen som vi tagit del av är hur utanförskapet kan ta sig uttryck samt vilka påföljder det 

kan ha på barnets självkänsla och sociala kompetens och då är det, det icke självvalda 

utanförskapet som tydligt berörs. Ingen av författarna nämner denna sida av utanförskap som 

vi så tydligt kan se i vår undersökning, vilket vi kan tycka är underligt. Det verkar mer vanligt 

att man skriver om utanförskap i den bemärkelse då det inte är självvalt, vilket kan tyckas 

rimligt, men vi kan ändå inte släppa tanken på att det vi sett verkar vara en så pass central del 

i barnens liv. Att de helt enkelt ibland bara inte orkar eller vill leka med någon kompis. Det 

behöver då inte finnas några speciella bakgrundsfaktorer utan det handlar helt enkelt om att 

ibland vill man bara vara ensam. Det är bara att gå till sig själv då man vissa dagar inte har så 

stort socialt behov. Varför skulle då inte barnen känna detsamma? Vi tycker det är mycket 

intressant att barnen ändå så starkt poängterade att de ibland vill vara själva och att de hade en 

del tankar kring själva fenomenet som när/i vilken situation de vill vara ensamma, att man 

måste berätta det för kompisarna samt hur man berättar det. 
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Tullgren (2003) har dock en mycket intressant beskrivning av utanförskap som hon benämner 

som inneslutande tekniker när det gäller barns delaktighet i lek. Vilket innebär att man i 

förskolan har en tydlig syn på att alla ska vara med och leka helt enligt de rådande normerna. 

Tullgren menar att de normaliserande teknikerna verkar i syfte att homogenisera barngruppen. 

Inneslutande tekniker används alltså av pedagogerna för att locka fram, bjuda in till och 

uppmärksamma det önskvärda beteendet som de anser enligt normerna ”ska gälla” och på så 

sätt korrigera barnen bort från det som anses vara icke önskvärt beteende. Exempel på det 

icke önskvärda är när barn frivilligt väljer att stå utanför leken trots att pedagogerna febrilt på 

alla möjliga sätt kämpar för att bjuda in barnet till leken som pågår. Tullgren menar att genom 

att vissa lekhandlingar uppmärksammas, så verkar det uteslutande på andra handlingar som då 

inte får uppmärksamhet. Detta anser vi är ett mycket intressant mönster. Vi ställer oss 

frågande till om detta på något sätt skulle gynna barnens egen vilja till lek. Barnen måste få 

bestämma själva när de vill vara aktivt deltaktiga, när de bara vill stå bredvid leken och titta 

på utan att delta och när de vill leka själva på annat ställe. Barnen måste få ha den möjligheten 

att kunna välja att för en stund gå undan. De känner och är kapabla till att själva kunna avgöra 

när de är i behov av ensamhetstid och det gäller som mycket annat att pedagogerna har en 

förståelse för detta och visar att det är helt ok, att man inte behöver vara socialt aktiv med 

andra barn hela tiden på förskolan. Vi tror att det som Tullgren beskriver om dessa 

inneslutande tekniker, kan få tydliga konsekvenser i barngruppen genom att det anses och 

framgår som ”något annorlunda” att ett barn inte alltid vill vara aktiv i alla de lekar som 

försiggår i vardagen på förskolan. Det är den synen barnen får genom detta agerande från 

pedagogernas sida vilket självklart är oerhört skrämmande. Det är skillnad på de tillfällen som 

tidigare nämnts då pedagogernas roll ska vara stödjande och då de måste gå in och hjälpa till 

för att ett barn ska få vara med till skillnad mot detta agerande som innebär att man behöver 

backa tillbaka ett steg och inte ständigt upprepa om inbjudningar till leken. Vi anser att man 

som pedagog måste ha en förståelse för och kunna se dessa skillnader och veta när man ska 

uppmuntra och när man måste acceptera att det här barnet inte vill vara en del av leken just 

nu. 

Konflikter 

Löfdahl (2004) hävdar att barn i leken får möjlighet att kontrollera och handskas med problem 

och lösa konflikter gemensamt med sina kamrater. På förskola 1 uppstår endast en konflikt 

under observationen och den försöker pedagogen lösa. Konflikten inleds med att Kevin och 

Adrian vill leka med samma bil, där Adrian hinner först och därför får leka med Pelle, som 

har den andra bilen. Det resulterar i att Kevin blir mycket ledsen. Pedagogen försöker lösa 

detta genom att föreslå att Kevin ska leka med något annat istället, men det lyckas inget 

vidare för Kevin är inte nöjd och vägrar att leka om han inte får ha just den bilen han vill ha. 

Wandin och Ås (2007) menar att det är viktigt att man som vuxen respekterar barnens lek och 

tar den på allvar och försöker bidra till att harmonin i leken behålls. Det verkar inte riktigt 

som att pedagogen i det här fallet lyckas med detta när hon föreslår att Kevin ska leka med 

något annat, för det är ju inte det han vill. Intressant är att pedagoger ofta gör på det här sättet 

när två barn vill leka med samma sak. Ibland fungerar det att distrahera med något annat, men 

när det inte gör det bör man visa att man tar barnets känslor på allvar. Detta behöver inte 

betyda att barnet ska få sin vilja fram, utan enbart ett bekräftande av barnets känslor. Känslan 

av att bli förstådd och tagen på allvar kan göra det lättare för barnet att acceptera situationen 

och därmed kan man behålla harmonin. När Pelle avviker från leken blir Adrian ensam och 

vill att Kevin ska vara med igen. Förmodligen är det inte så kul att fortsätta leken själv och det 

blir svårt att hålla leken igång. Kevin blir naturligtvis jätteglad över att få vara med i leken 

igen och ingen av pojkarna behöver vara rädd att en ny konflikt ska uppstå, eftersom Pelle har 
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hittat något annat att göra. Man kan fråga sig vad som gör att Adrian väljer att leka med Pelle 

istället för Kevin som han leker med hela tiden annars. Är begäret efter att få leka med bilen 

större än att få leka med Kevin? Man kan också fundera över vad det är som får Pelle att ge 

upp sin bil och gå sin väg. Man skulle kunna tänka sig att Pelle och Adrian, som vanligtvis 

inte leker med varandra, inte samspelar så bra och inte lyckas föra leken vidare. Kanske känns 

det inte så kul för Adrian när han vet att han gjort Kevin ledsen. Kevin blir då en distraktion 

som stör lekharmonin. På förskola 2 förekommer ganska många småkonflikter mellan barnen, 

som ibland löses av barnen själva och ibland av en pedagog. Ibland ber barnen om hjälp att 

lösa en konfliktsituation. De vet att pedagogerna finns i närheten och kan hjälpa till om det 

behövs. Knutsdotter Olofsson (2003) menar att barn som befinner sig i stora grupper ofta har 

behov av de vuxnas stöd när de leker och kan behöva en hjälpande hand för att leken ska bli 

som de från början hade tänkt sig. Den konfliktsituation som är mest oroande är den där en 

pojke blir hotad av några andra pojkar och får en boll kastad på sig. Man brukar inte tala om 

mobbing i förskolan, men det här känns som en mobbingsituation. Dock vet vi inte om det är 

en återkommande situation och kan därför inte ta ställning till om det rör sig om mobbing av 

den här pojken. Oavsett hur det förhåller sig så är det ändå upprörande att barn behandlar 

varandra så och att de gör det trots att de vet att det är fel.  

 

På båda förskolorna verkade barnen ha svårt att föreställa sig en konfliktsituation i leken. De 

förstod inte riktig frågan och vi fick fråga igen och formulera om frågan. Flera barn svarade 

att de gör något annat istället om en konflikt uppstår. Då väljer man helt enkelt att göra något 

annat eller med någon annan. Det visar sig även att barnen ofta får hjälp av pedagogerna, 

ibland på egen begäran och ibland utan att be om det. Johanna verkar se pedagogerna som den 

självklara lösningen på konflikter. Som pedagog är man nog ganska snabb att lägga sig i så 

fort det blir bråk, troligen för att man vill behålla lugnet på förskolan eftersom det är så många 

barn på samma ställe. Barnen skulle nog må bra av att få lösa konflikterna själva lite oftare, 

eller åtminstone försöka. Det viktigaste är att pedagogen finns i närheten och kan rycka in om 

det hela går överstyr. Löfdahl (2007) menar att leken ibland kan bli en obehaglig upplevelse 

för barnen när de kämpar med att skaffa sig en position. Leken innehåller uteslutningar och 

relationsskapande kulturer och är inte bara på skoj (a.a.). Här kan det också uppstå konflikter 

mellan barnen och blir det obehagligt så ska barnen ändå kunna känna en trygghet i att 

pedagogerna finns i närheten om det hela går överstyr. Det är tur att en pedagog kommer till 

undsättning i fallet där en pojke blir hotad, för då visar hon att de vuxna finns i närheten, 

vilket blir en trygghet för den utsatta pojken. Tyvärr har hon inte hunnit se vad som hänt och 

de andra pojkarna kan därmed få bilden av att de kan komma undan med sitt beteende så 

länge de lyckas göra det ”osynligt”.  

Harmonin i leken 

Knutsdotter Olofsson (2003) menar att den viktigaste förutsättningen för lek är lekens 

harmoni. Vi har upptäckt många faktorer som kan störa lekens harmoni, såsom hunger, 

trötthet, distraherande moment runt omkring, otrygghet och att man är för många som ska 

samsas i leken. Den störs även av maktkamp, övergrepp, översitteri och ojämlikhet bland 

barnen. Det som krävs för att undvika att detta sker är framförallt trygghet och att man lär sig 

och kan agera enligt de sociala lekreglerna. Vi såg endast ett fall av de sistnämnda faktorerna 

och det får man väl tolka som att barnen vi observerade överlag är trygga och har bra 

kunskaper i de sociala lekreglerna. Det finns dock tillfällen där vi kan se att lekens harmoni 

störs. Det som verkar störa harmonin mest är när det finns något som distraherar barnen, som 

något spännande som händer i närheten eller ett barn som trampar in i leken på ett osmidigt 

sätt. Detta märks tydligt när en flicka försöker komma in i en lek med några pojkar som varit 
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oense om leken och äntligen hittat harmonin igen. De verkar uppenbart irriterade över 

flickans intrång. Kanske inser flickan i det här fallet att hon stör, för hon tröttnar ganska snart 

och går därifrån, trots att hon blivit accepterad som deltagare.  

 

En annan faktor som verkar ställa till det för barnen är när de blir för många till antalet. När 

Adrian enligt flickorna stör deras harmoni i leken och inte vill att han ska vara med, verkar 

han inte reagera nämnvärt. Vad beror då detta på? Kanske förstår han och kan leva sig in i 

varför flickorna vill vara ifred. Kanske skulle han ha agerat likadant om situationen hade varit 

den omvända. Här ser vi lite av ett maktspel, där flickorna tillsammans skapar sig makten att 

hindra Adrian från att delta i leken. Det kan också vara ett uttryck för att flickorna tycker att 

de redan är tillräckligt många i leken och att en deltagare till blir för mycket. Corsaro (2005) 

beskriver detta på ett bra sätt och menar att barnen alltid skyddar sin lek till det yttersta. Detta 

tar sig uttryck i att de kan avvisa presumtiva lekkamrater med hänvisning till att de redan är 

för många barn i leken. Detta menar Corsaro innebär att barnen har en stor social kompetens 

och en stor medvetenhet om att de redan är så många i leken och att fler barns tillträde skulle 

innebära att harmonin i leken rubbas och då i värsta fall att leken förstörs. 

Rollek 

Efter att ha läst litteratur och tagit del av alla dessa intressanta intervjuer och observationer 

kan vi tydligt se att rollekar är en stor del i barnens liv i fyraårsåldern. Granberg (2003) menar 

att i rolleken får barnen möjlighet att pröva olika roller, identiteter och maktförhållanden. 

Genom att gå in i olika roller kan barnet få en förståelse för omvärlden och tillägna sig nya 

kunskaper, samspelsregler och samhällsnormer. Författaren framhåller också att leken kan öka 

barnets förståelse för andras handlingar och ge dem chansen att bearbeta personliga 

upplevelser och erfarenheter. Under rolleken utvecklas även barnets sociala kompetens. De 

utvecklar sin samarbetsförmåga, lyhördhet och initiativförmåga.  

 
Våra intervjuer och observationer visar att de mest förekommande rollekarna i förskolorna är 

mamma-pappa-barn och tjuv-polis. Något som var intressant var att könsfördelningen inte 

spelade någon roll när barnens roller i lekarna skulle tilldelas. Detta var tvärtemot vad vi hade 

trott innan vi utförde undersökningen, då vi hade tankar om att könsfördelningen faktiskt 

skulle ha en viss inverkan. Vygotskij (1981) menar att barn ofta bearbetar verkliga händelser i 

leken. Han menar att dessa lekar många gånger ligger väldigt nära verkligheten och därför 

skulle man kunna tänka sig att könet på den som innehar en viss roll också den ska motsvara 

verkligheten, men så verkar alltså inte vara fallet. Vår teori är att detta kan bero på att just de 

gruppkonstellationer som förekom under undersökningen var de som barnen just för stunden 

ville leka med. De valde då att inte bjuda in någon annan till exempelvis rollen som pappa 

som när Kajsa och de två sexåriga flickorna lekte i skogsdungen. Det som är intressant att 

poängtera är att dessa roller som barnen skapar med jämna rum byts. Barnen verkar själva 

veta när det är dags för byte och det sker under observationen utan problem vilket inte alltid är 

en självklarhet eftersom Knutsdotter Olofsson (2003) anser att barn idag har svårt med 

turtagande. Varför det fungerade så bra när Kevin och Adrian lekte tror vi mycket beror på att 

de verkligen tycker det är kul att leka just de två tillsammans. De lyckas även bevara de tre 

lekreglerna mycket bra i rollekarna som försiggick, vilket vi också tror hade en stor påverkan. 

Varför vi tror att detta påverkade deras lek är för att när turtagandet i leken flyter på utan 

konflikter och när både samförstånd och ömsesidighet fungerar bra så blir det också helt 

enkelt mycket roligare att leka tillsammans. 
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Vygotskij (1981) berättar om lekar med imaginära situationer (som vi idag kallar för rollek). 

Han menar att det i dessa situationer inte bara är föremål som kan få nya roller, utan även 

barnen. Tänkandet är således separerat från objekten, där exempelvis en käpp kan bli något 

annat i leken. I barnens värld används ofta verkliga händelser som sedan bearbetas i leken. 

Vygotskij finner det intressant att barnet utgår ifrån en imaginär situation, när den ligger så 

nära en verklig situation. Han menar att det som barnet inte fokuserar på i vardagen då kan bli 

en beteenderegel i leken. Att leka handlar om att plocka fram upplevda saker ur minnet. För 

att den imaginära leken ska fungera behövs det regler, som hittas på allteftersom. Detta menar 

Vygotskij är för att utan regler skulle leken inte bli intressant för barnen. Genom att skapa 

imaginära situationer utvecklas också barnens förmåga till abstrakt tänkande. Något som får 

oss att fundera är Lisa som under intervjun svarade att hon inte tycker om att leka rollekar 

som mamma, pappa, barn. Vi kan stärka detta med observationen som också visade att hon 

inte alls befann sig i någon rollek med de andra barnen. Detta tycker vi var intresseväckande 

och en smula märkligt i hennes ålder (fyra år) och vi funderar på varför hon bara vill leka med 

leksaker. Är det för att hon helt enkelt bara tycker det är roligare att få pyssla med olika 

material som erbjuds? Eller kan det vara så att hon är osäker på de regler som Vygotskij 

menar måste finnas i leken, hur det går till och vad som krävs för att leka rollekar som 

mamma-pappa-barn? Även förståelsen, förmågan och kunskapen att plocka fram upplevda 

händelser och sedan utveckla till en lek kanske inte är utvecklat hos henne än. Detta hade varit 

intressant att få studera vidare under en längre tid för att se hur och om det utvecklades för 

denna flicka. 
 

En mycket fascinerande händelse är när Kajsa leker ensam och skapar en ”låtsaskompis”. Hon 

förställer rösten och pendlar mellan de olika rollerna. Vi tolkar det som att hon är inne i en så 

kallad rollek, fast hon är helt själv. När vi studerat litteraturen kring rollek framgår det att 

rollekar är när barn får prova på olika roller exempelvis mamma (i mamma-pappa-barn 

leken), busschaufför eller affärsbiträde (Granberg 2003, Knutsdotter Olofsson 2003). När vi 

analyserade Kajsas agerande i denna sekvens så blir tolkningen att: ja, Kajsa är inne i en 

rollek. Det som dock skiljer sig från författarnas beskrivningar av vad rollek innebär är att hon 

pendlar mellan att ena sekunden vara sig själv, bara Kajsa, och andra sekunden gå in i rollen 

som ”låtsaspersonen” som då är någon helt annan. Så pendlas det fram och tillbaka. Hon kan 

självklart bara agera i den ena rollen i taget, men här handlar det om att Kajsa ändå har två 

roller i en och samma lek. Granberg (2003) och Knutsdotter (2003) betonar i deras 

beskrivning att man kan prova på olika roller, men man är en roll i taget i en och samma lek, 

vilket då inte är fallet för Kajsa i denna händelse. Detta agerande är mycket intressant 

eftersom det påvisar barnens enorma kapacitet till fantasi och kreativitet i lekens värld. 

Pedagogernas roll 

Efter att ha läst mycket litteratur kan vi se att det tydligt framgår att pedagogerna har en 

mycket stor roll som en stödjande person i barnens vardag. Lillemyr (2002) berättar att sen 

det blev mer accepterat för pedagogen att ingripa och vara en del i barns lek har det blivit 

ännu mer viktigt att fundera över hur vuxenrollen ska se ut. Det är oundvikligt att pedagogens 

grundsyn och egna uppfattningar om barn och lek kommer att påverka på vilket sätt hon går 

in i leken. Därför menar Lillemyr att man som lärare och förskollärare behöver ha både en 

grundlig kunskap om barns lek och en stor respekt för leken som ”barnets värld”. Detta anser 

vi är oerhört viktigt att man tänker på just hur man ”går in i leken” och vilken roll man har 

tänkt sig att ha när man väl är där. Något annat att tänka på är att man som pedagog visar den 

respekten att inte gå in i en lek om man nödvändigtvis inte behöver. Det är mycket viktigt att 

barnen själva får ta sig an situationen och få en chans att lösa det på egen hand. Det är dock en 
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fin balansgång till de gånger då man faktiskt måste gå in i en stödjande roll då barnen behöver 

hjälp i olika leksituationer. Vi tror det är vanligt att man ofta väljer att vänta för man tror att 

det är något som barnet själv kommer lära sig på egen hand med tiden. Eller om det faktiskt 

kan vara så att pedagogerna inte har den kunskapen att de faktiskt kan fungera som en 

stöttepelare och hjälpa till i leken när den spårar ur, eller när något barn har svårt att leka. Vi 

vill påstå att det finns mycket man kan göra på förskolan för att vara en stödjande och 

hjälpande hand när barnen behöver det. Det gäller dock som ovan nämnts att man besitter 

kunskapen att veta när och hur man ska göra. 

 

I den litteratur vi studerat upptäckte vi ett samband där både Erixon m.fl. (2007) och 

Knutsdotter Olofsson (2003) tillsammans med Wandin och Ås (2007) är tydligt överens om 

att huvudansvaret att se till att alla barn får leka alltid ska ligga hos pedagogerna. Detta för att 

allt ska ske i ett socialt sammanhang så att barnen kan få verktyg för att förstå hur man leker. 

Vi ställer oss frågande till hur detta skulle se ut i verkligheten. Den gemensamma nämnaren 

förskolorna emellan är att pedagogerna hela tiden finns i närheten, utan att gå in och ”störa i 

onödan” i de lekar som pågår. De finns där som en hjälpande hand vilket går hand i hand med 

det som Knutsdotter Olofsson (2003) poängterar, just att pedagogerna bör ha en stödjande och 

hjälpande roll i barns lek. Folkman och Svedin (2003) berättar att det för vissa barn kan vara 

mer komplicerat att vara tillsammans med andra barn än att vara tillsammans med vuxna, som 

oftast är mer följsamma och där man inte behöver upprätthålla lekreglerna på samma sätt som 

när man leker med andra barn, där regler är en förutsättning för att leken ska kunna fortgå. En 

likhet förskolorna emellan är att både Klara och Lisa agerar på samma sätt när de kommer ut 

på förskolegården. De håller sig till en början nära pedagogerna. Vår tolkning av detta 

agerande är att barnen använder pedagogerna som en trygghet istället för att direkt ge sig in i 

någon lek med andra barn.  

 

Även uppmuntran till lek från pedagogernas sida var genomgående hos de båda förskolorna 

förutom under en sekvens som vi upptäckte när vi analyserade vårt material. Varför stöttade 

och hjälpte de inte Klara när hon denna dag inte lyckades ”upprätthålla” någon av de lekar 

hon satte igång tillsammans med de andra barnen, som snabbt tröttnade på henne och gick 

därifrån? Var de inte tillräckligt uppmärksamma? Såg de inte hela händelseförloppet, att det 

faktiskt skedde samma sak för Klara ett flertal gånger? Torstenson-Ed (1997) poängterar att 

de vuxna kan behöva rädda barnen ur situationer där samspelet med kompisarna inte fungerar, 

eller när man inte får delta i samspelet. Detta anser vi inte alls förekom i situationen med 

Klara som fick ”klara sig på egen hand” trots att det så många gånger blev fel för henne. Detta 

till skillnad mot agerandet på den andra förskolan där den ena pedagogen hjälper Lisa från att 

behöva spela fotboll själv efter sina febrila försök till samspel med de andra barnen. Det 

gemensamma är dock att de pedagogerna heller inte går in och hjälper till i de försök som 

Lisa gjorde att få vara delaktig i lek under observationen. 

 

Knutsdotter Olofsson (2003) och Erixon m.fl. (2007) poängterar att i pedagogernas ansvar 

även ingår att tillsammans med barnen utveckla leken, detta för att barn som befinner sig i 

stora grupper och för de barn som tydligt behöver en klar modell för hur man gör när man 

leker ofta kan behöva de vuxnas stöd. De kan även delta i leken och visa hur man kan göra, 

detta för att barnet ska tränas och stimuleras i samspelet med andra barn. Något som uppstår i 

observationen som vi tycker är intressant är att barnen även självmant tar hjälp av en pedagog 

när en roll i en av lekarna som pågår behöver fyllas. Detta märks även av vid flera tillfällen på 

förskolan att barnen själva vill använda de vuxna i leken. Detta är extra intressant just för att 

det i litteraturen (Erixon, m.fl. 2007, Knutsdotter Olofsson 2003) mycket väl framgår att 
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pedagogerna måste ge sig in i lekarna på grund av olika omständigheter, men detta som 

uppstår i observationen tyder ju även på att barnen själva har behov av att någon vuxen 

faktiskt är delaktig i lekarna i största allmänhet. Självklart är det barnen som i första hand ska 

leka med varandra, men ser man att behovet finns (vilket det tydligt gör i vår undersökning) är 

det återigen upp till pedagogernas fulla ansvar att möta barnen i deras önskningar om 

medverkan och delaktighet.  

 

En fundering som uppstår kring detta med pedagogernas roll var att flera av barnen på den 

ena förskolan svarar under intervjuerna att det är pedagogerna som bestämmer när de leker. Vi 

ställer oss frågande till vad detta kan bero på eftersom det under observationen inte framgår 

på något sätt som att pedagogerna har någon direkt del i barnens lek. Vår tolkning av detta är 

att det kanske kan bero på att pedagogerna ger barnen tillsägelser om vad de får och inte får 

göra och på så sätt så svarar barnen som de gör. Svaren bygger med all sannolikhet även på 

barnens tolkningar av frågorna som ställdes under intervjun. Vi funderar även på om det kan 

vara så att pedagogerna på förskolan använt sig av inneslutande tekniker (Tullgren, 2003) som 

då hade en viss påverkan på barnens svar. De kanske i deras vardag på förskolan ofta får höra 

från pedagogernas sida att de ska vara delaktiga i lekar och i samspel med andra och därför får 

de enligt barnen då en bestämmande roll.  

 

Vi kan konstatera att samspelet, i vår undersökning, är en stor del av barnens vardag och har 

betydelse för deltagandet i leken. Vi har fått bekräftat att det är viktigt att kunna läsa av 

leksignalerna och att behärska de tre lekreglerna för att leken och samspelet ska fungera. Det 

är dock inte självklart att man alltid vill vara delaktig i gemenskapen. Det har blivit tydligt att 

barnen har ett stort behov av att få vara själva ibland, något som kanske inte alltid stämmer 

överens med rådande normer på förskolan. Pedagogerna är ett stort stöd och en trygghet för 

barnen, men det är viktigt att vara lyhörd för vad barnen egentligen vill. Vi har en svår och 

betydelsefull uppgift framför oss, men det ingår i vår roll som framtida pedagoger att bidra till 

att barnen utvecklar social kompetens och blir självständiga, trygga och goda samhälls-

medborgare.  

 

Vi kommer avslutningsvis redogöra för våra tankar kring fortsatt forskning. Det vi tycker vore 

intressant att forska vidare om är det vi valt att kalla för det självvalda utanförskapet, då det 

inte verkar ha gjorts så mycket forskning på det området. Vi finner det intressant att barnen 

verkar känna ett behov av att ibland få vara själva och inte ingå i det sociala samspelet. Barn i 

dagens samhälle matas ständigt med intryck och tvingas in i en social gemenskap som de inte 

själva valt att vara en del av. Vi tror att det är viktigt att uppmärksamma detta, så att det blir 

tydligt för både barn och pedagoger att det inte är något konstigt eller annorlunda med att vilja 

vara själv. Idag verkar normen vara att alla ska leka tillsammans och helst hela tiden. Ett annat 

ämne som vore intressant att titta mer på är kamratkulturer. Det är så vitt vi vet endast Löfdahl 

som har forskat kring detta i Sverige. Det skulle kunna öka kunskapen om barns samspel, 

kamratrelationer och maktförhållanden.  
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Bilaga 1: Intervjufrågor 
 

1. Berätta om vad ni brukar leka. 

2. Vem bestämmer när ni leker? 

3. Hur tycker du att en bra kompis ska vara? 

4. Hur gör man om man vill ha en kompis? 

5. Varför tror du att vissa barn inte får vara med och leka? 

6. Om någon vill vara med och leka, hur gör du då? 

7. Hur gör du om du inte får vara med och leka?  

8. Hur gör du och dina kompisar om ni vill leka olika saker och blir osams? 

9. Varför leker man? 

 



Barns lek – En väg till social kompetens?   2009-10-21 

Maria Hansson och Jessica Hagelin 

 

 

53 

 

Bilaga 2: Underlag för observation 
 

 Vem/vilka barnen väljer att leka med. 

 HUR och VAD leker barnen? Rollekar? Ensamt? Med material? 

 Finns det något barn som inte leker/är med i lek med andra barn? Är detta då självvalt 

eller blir barnet ”utstött” av de andra? Vad beror det på? Hur förhåller sig barnet samt 

de andra barnen till denna situation? 

 Tar något barn hjälp av en pedagog som en ”länk” för att komma in i leken med de 

andra? 

 Vad händer när barngruppen blir för stor?  

 Hur samspelar barnen med varandra under den fria leken? Det vi fokuserar på under 

denna punkt är det vi läst mycket om i litteraturen som kallas för de tre lekreglerna, 

vilka är: turtagande, samförstånd och ömsesidighet. 
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Bilaga 3: Brev till föräldrar 
 

Hej alla föräldrar! 

 

Vi är två tjejer som läser till förskollärare på Mittuniversitetet i Härnösand. Vi har nu kommit 

till vår sista termin vilket innebär att vi nu är i full gång och skriver vårt examensarbete.  

 

Vi har valt att skriva om barns samspel och kommer då att fokusera och inrikta oss på samspel 

som barnen skapar via leken på förskolan. Saker som vi ska titta på under våra observationer 

är hur barnen leker, vem/vilka de leker med, om något barn inte får vara med i leken – hur 

hanteras då detta av barnet själv samt av de andra barnen? Finns det barn som tar sig in i leken 

med hjälp av pedagogerna? Vad händer i barnens lek när barngrupperna blir för stora? 

Hur samspelar barnen med varandra under den fria leken? Det vi menar med detta är något 

som kallas för de tre lekreglerna vilka är: turtagande, samförstånd och ömsesidighet. 

 

Vi kommer att använda oss av ett så kallat observationsschema som innebär att vi båda två 

kommer att titta på dessa ovanstående saker under en viss dag samt under en viss 

tidsmarginal. Vi kommer att använda oss av papper och penna för att skriva ner det som vi 

observerar. Vi kommer således inte att använda oss av någon filmkamera. 

 

Vi kommer även under vår studie att göra totalt tio stycken barnintervjuer, fem stycken var, 

som kommer att utgå ifrån samma fokus som vi ovan beskrivit under observationerna. Under 

intervjuerna kommer vi båda att använda oss utav bandspelare för att spela in barnens svar, 

tankar, funderingar och diskussioner. Varför vi valt att använda oss av denna metod är för att 

det då blir lättare för både oss som intervjuar samt för barnen att hålla fokus på ämnet, vilket 

ibland kan vara svårt om man hela tiden ska anteckna allt barnen säger, då underlättar det att 

ha en bandspelare med. 

 

Åldersgruppen vi valt att fokusera på är förskolans fyraåringar, men under våra observationer 

kommer det säkerligen vara barn i de andra åldrarna som också kommer att vara i närheten så 

därför skickas detta brev självfallet ut till alla föräldrar. Vår fråga till er är om ni samtycker 

till ovanstående och att vi genomför vår studie tillsammans med era barn?  

 

Observationerna och intervjuerna kommer att ske under vecka 38-39. Barnens samt 

förskolornas namn kommer med tanke på de etiska aspekterna självklart inte att användas i 

studien. 

 

Är det någon som inte vill att deras barn ska ingå i denna studie eller är det någon som har 

några frågor eller funderingar är det bara att ni kontaktar oss. 

 


