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 Abstrakt  
Syftet med denna studie är att undersöka och tolka pedagogers uppfattningar 

om lekens betydelse för barns sociala utveckling och lärande. I 

undersökningen utgick vi från våra frågeställningar; Vilka uppfattningar har 

pedagoger om barns lek? Vilken betydelse uppfattar pedagoger att leken har för barns 

sociala utveckling och lärande? Vilken betydelse har pedagogen för barns sociala lek? 

Med hjälp av en kvalitativ forskningsmetod med semistrukturerade intervjuer 

intervjuades sex pedagoger med förskollärarutbildning. Studiens resultat visar 

att pedagoger beskriver leken som något med stor betydelse för barns sociala 

utveckling och lärande samt genomsyrar en stor del av förskolans vardag. En 

faktor som framträder i resultatet för en fungerande lek är pedagogens roll och 

förhållningssätt. Även en god miljö, inspirerande material, trygghet, samspel 

samt förståelse för lekens sociala regler har betydelse. De konsekvenser 

lärande kan få hos barn med brist på social utveckling visar sig bland annat 

vara oförståelse av lekens koder, som i sin tur ofta leder till utanförskap. 

Vidare får barnet ingen möjlighet att lära sig exempelvis empati, ingå i ett 

sammanhang eller förstå andras perspektiv. 

 

Nyckelord: Uppfattningar, Lekens betydelse, Social utveckling, Lärande, 

Pedagogen, Fungerande lek, Ickefungerande lek  
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 Inledning  
 

Främjandet av barns utveckling är en viktig och intressant del av förskollärares 

uppdrag. Under utbildningens gång har vårt intresse fångats av lekens 

betydelse. Många lekforskare menar att barn lär genom leken och att social 

kompetens uppkommer när barn leken tillsammans med andra barn. 

Samspelet med andra utgör i sin tur en stor del i barns utveckling. (Jensen & 

Harvard, 2009; Øksnes, 2011) Engdahl (2011a) menar att lek med andra barn 

kan vara avgörande för att kunna utveckla sociala färdigheter i hur man 

interagerar med kamrater.  

 

I läroplanen för förskolan lyfts leken som viktig för barns utveckling och 

lärande. Enligt förskolans läroplan, Lpfö 98, ska förskolan sträva efter att varje 

barn ska få stöd och stimulans i den egna sociala utvecklingen, och ett 

medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska 

prägla verksamheten. (Skolverket, 2010) 

 

Förskolan ska även sträva efter att varje barn får sin förmåga utvecklad i att 

kunna fungera enskilt och i grupp, kunna hantera konflikter samt ta ansvar för 

de regler som finns gemensamt. Barn lär av varandra och i leken stöter barn 

också på och får möjlighet att förstå andras perspektiv. (Skolverket, 2010)  

 

Upphovet till denna studie grundar sig i våra erfarenheter från den 

verksamhetsförlagda delen av utbildningen, där vi upplevt att lek och samspel 

inte är helt oproblematiskt för alla barn, vissa utesluts, utesluter andra, har 

svårt att ta sig in i lek, drar sig undan samspel och är ofta ensamma. Folkman 

och Svedin (2009) menar att det i varje barngrupp kan finnas barn som helt 

enkelt inte leker med andra barn och deltar i någon social lek. Dessa barn 

kanske endast leker ensamma, på andras villkor och bara följer med, undviker 

förbindelse eller ögonkontakt med både barnen och de vuxna, tyr sig till de 

vuxna, fastnar i en och samma lek, eller kanske inte leker överhuvudtaget. 

Samtidigt som förskolan kan vara en plats för kamrater och gemenskap, kan 

den innebära ensamhet och utanförskap för andra. (Folkman & Svedin, 2009) 

En studie om barns uppfattningar om ensamhet (Leipins, 2011) visar att de 

flesta barn ogillar att känna sig ensamma. Vi är nyfikna på hur förskollärare 

ser på denna problematik. Hur tolkar pedagogerna lekens betydelse för barns 

sociala utveckling?  

 

Förskolan har som uppgift att erbjuda barn en god miljö som främjar 

utveckling, lek och lärande samtidigt som det framför allt är viktigast att vara 

uppmärksam på de barn som kan behöva extra hjälp och stöd i sin utveckling. 

(Skolverket, 2010) Enligt Knutsdotter Olofsson (1991) kan barn avstå från lek 

på grund av brist på de vuxnas närvaro och stöttning, därför vill vi även skapa 

oss en bild av pedagogers syn på sin egen roll i barns lek. 
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Calkins & Keane (2009) menar att antisocialt beteende i vuxen ålder har sitt 

ursprung i barndomen. De menar även att brister i barns självreglering och 

negativa kamratrelationer kan leda till att de löper större risk att senare 

utveckla brister i den sociala utvecklingen och ett antisocialt beteende, vilket 

ofta förknippas med kriminalitet i vuxen ålder. För att förskolan ska motverka 

en sådan utveckling hos barn vill vi därför bidra med mer kunskap till 

yrkeskåren. 
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Bakgrund 
I bakgrunden behandlas relevant litteratur och tidigare forskning som vi 

senare utgår från i vår resultatdiskussion. Vi har delat in materialen under fyra 

rubriker: gemensam lek som möjlighet för lärande, tillträdesstrategier, uteslutningar 

och förhandlingar, barn som inte leker eller deltar i social lek, pedagogens roll samt lek 

som en social process. 

 

Gemensam lek som möjlighet för lärande 

Lindqvist (2002) utgår i likhet med Vygotskij (1995) från ett sociokulturellt 

perspektiv och beskriver leken som ett möte mellan barns inre och yttre värld. 

De känslor och idéer barn har i huvudet mynnas ut till en yttre handlig i leken. 

Barn lever ut sin fantasi och sina erfarenheter i yttre handlingar, alltså leken. 

Därigenom vidgas förståelsen och nya tankar och idéer kan i sin tur skapas. 

Enligt Öhman (2011) har en lek alltid en tydlig början och slut. Karaktäristiskt 

för lekande barn är enligt Tullgren (2003) att de betraktas vara aktiva, 

engagerade, koncentrerade och kreativa, där själva aktiviteten har betydelse 

för lekens positiva egenskaper för utveckling och lärande. Jensen & Harvard 

(2009) menar i likhet med Vygotskij (1995) att barn använder sig av minnen, 

tidigare erfarenheter samt upplevelser i fantasi- och rollekar som en 

nyskapande process.  

 

I låtsaslek, vilket även kallas symbollek, sociodramatisk lek, rollek eller social 

fantasilek, görs det ständigt transformationer i leken (Öhman, 2011). Det kan 

antingen vara att man t.ex. låtsas som om pinnar är hästar eller att man själv 

som individ agerar som någon annan. Leken behöver en social arena och ett 

socialt sammanhang krävs för att en lek ska skapas oavsett om man leker 

tillsammans med andra eller ensam. Även om man leker ensam och använder 

en till rollfigur så utvecklas en dialog tillsammans med den rollfigur man 

skapat. (Lindkvist, 2002) 

 

Vygotskij menade att det är i samspelet med andra som utvecklingen hos 

barnet börjar (Vygotskij, 1995). Även Jensen & Harvard (2009) menar att 

lekforskare är överens om att social kompetens uppkommer när barn leken 

tillsammans med andra. Øksnes (2011) påvisar att barn socialiseras, 

experimenterar samt lär genom leken. Jensen & Harvard (2009) hävdar att när 

barn leken tillsammans så lär de sig att förstå andra människors situation samt 

sympati och empati. Att låtsasleka tillsammans med någon är en förmåga som 

måste utvecklas. (Öhman, 2011) Tillslut behöver inte barnet längre koncentrera 

fullt och ägna all energi till sitt eget låtsande då kan barnet tillsammans med 

andra samordna sitt låtsande om nivån hos barnen än densamma.  

 

Öhman (2011) beskriver hur låtsasleken blir en social lek då barn leker 

tillsammans med andra då de måste komma överens om en gemensam 
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handlingsram och lektema i leken, om vad leken ska handla om. Även 

resultatet i Lindqvists studie belyser vikten och betydelsen av en gemensam 

lekvärld och lektema. (Lindqvist, 2002)  

 

Leong & Bodrova (2012) framför att forskning visar att väl utvecklade lekar har 

en stark och positiv verkan på barns utveckling gällande bland annat social 

kompetens, den matematiska förmågan, läskunnighet och självreglering. De 

menar att lektiden med social lek och samspel böjar redan under 

spädbarnstiden, ju tidigare spädbarnet börjar kommunicera genom läten eller 

gester samt imitera andras handlingar, desto större förutsättningar har barnet 

framåt i livet gällande social kompetens. 

 

En studie om barns moraliska utveckling visar att vänskap och lek har en 

speciell betydelse i denna utveckling. Lek med andra bidrar till förståelsen av 

varför människor beter sig som de gör och deras sociala och moraliska 

utveckling. (Dunn, Cutting & Demetriou, 2000) Även Engdahls (2011a) studie 

pekar på hur lek med andra barn kan vara avgörande för att kunna utveckla 

sociala färdigheter i hur man interagerar med kamrater. Lekens koder eller 

leksignalerna visar sig genom ögonen, rösten, ansiktsuttryck och språket. 

Grunden för all mänsklig samvaro är att lära barnen leksignalerna och lekens 

sociala regler (Jensen & Harvard, 2009). Följs eller förstås inte dessa så blir man 

ofta utesluten från leken och därigenom mister barnet möjligheten att lära sig 

detta. 

 

Jensen & Harvard (2009) menar att de tre sociala lekreglerna samförstånd, 

ömsesidighet och turtagning spelar en stor roll i den sociala leken för att den 

överhuvudtaget ska fungera. Samförstånd innebär att samtliga deltagarna i 

leken är överens om att man leker samt om vad man leker. Ett samförstånd 

finns exempelvis även på en biosalong om att man ska vara tyst under filmen. 

Ömsesidighet innebär att leken utspelas på lika villkor och är jämställd oavsett 

styrka och ålder. För att en lek ska fungera så krävs det också ett bra 

turtagande. Det kan inte hela tiden bara vara en och samma person som 

bestämmer kring leken utan man måste turas om. 

 

Tillträdesstrategier, uteslutningar och förhandlingar 

Tillträdesstrategier skiljer sig i förhållande till barnets ålder och att även de 

yngsta barnen har förmåga att skicka leksignaler till varandra, de använder sig 

av kroppslig, icke-verbal kommunikation i lekinviterna. I Engdahls avhandling 

(2011b) tycks skratt och leenden vara en vanlig leksignal bland barnen, likaså 

ögonkontakt. Ytterligare en metod som används bland barn för att bjuda in till 

lek tycks vara att använda verktyg i form av leksaker för att locka andra barn 

till lek.  

 

Barn tenderar att skydda sina leker i förskolan genom att utesluta vissa barn 

från sina lekar, vilket leder till att barn exkluderas från leken. De kan även 

konstruera strategier för att utesluta barn från sina lekvärldar, och barn som 
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försöker få tillträde till andras redan påbörjade lekar möts ofta av motstånd. I 

Tellgrens (2004) studie visade sig barnen vara mer angelägna att behålla 

gemenskapen än att integrera fler kamrater i leken. Uteslutningsstrategier som 

är vanliga kan vara att ignorera, jaga bort barn och hänvisa till ålder och 

storlek. De flesta inslag av uteslutningar tenderar att förekomma i redan 

etablerade gemenskaper, då används ofta lekens dimension som ett 

hjälpmedel, till exempel ”nu dog du” eller ”nu åt jag upp dig”. (Tellgren, 2004) 

 

Tellgren (2004) ger exempel på sin syn på uteslutning:  

 
Vad som kan se ut som själviskt agerande, utifrån vårt vuxna perspektiv, kan i 

själva verkat vara ett försök att behålla gemenskapen och relationerna i barnens 

samvaro. (s.134) 

 

En uteslutning behöver alltså nödvändigtvis inte innebära något negativt utan 

kan hjälpa leken att fortsätta genom att gruppkonstellationer behålls.   

 

Förhandlingsförmågan är en viktig del i barns sociala lek. För att barn ska 

kunna leka tillsammans så krävs det att barnen tar hänsyn till varandra och 

försöker leva sig in i andras perspektiv. Förhandlingarna kan handla bland 

annat om att skapa och ordna en relation mellan barn, om lekens utformning, 

om vad och hur de ska leka samt om lekens rumsliga och fysiska aspekt 

(Öhman, 2011). I den sistnämnda bestämmer barnen sina lekområden och gör 

det även klart för andra, som inte är med i leken, om de överstrider deras 

gränser. Även Bergström Eriksson (2013)  beskriver barns 

förhandlingsförmåga som viktig för att leken ska utvecklas gemensamt:  
 

Om leken ska utvecklas enligt en gemensam handlingsram måste barnen informera 

varandra, förhandla och komma överens om verktygets erbjudande i denna typ av 

miljö. (s.178) 

 

Öhman (2011) beskriver att barn prövar hur mycket styrka, makt och kontroll 

de kan äga i leken och över andra. Genom förhandlingar kan barnen även 

utveckla sin status eller placering i den kamratkultur som finns. Om barn är 

osams och inte kommer överens i deras lekförhandlingar så har makt, 

manipulation och dominans en högre rang. Att barn inte kommer överens kan 

bero på att deras erfarenheter skiljer sig från varandra eller att det uppkommer 

svårigheter i kommunikationen i förhandlandet kring lekens innehåll. Vid 

dessa sammanhang slutar ofta lekarna. 

 

Enligt Tellgrens (2004) studie var de tillträdesstrategier som användes mest 

och gav flest tillträden till lek icke-verbala strategier, även att barnen började 

utföra liknande aktiviteter som de redan lekande barnen visade sig vara 

vanligt, att genom verbala strategier fråga om tillträde till lek visade sig däremot 

inte vara lika framgångsrikt. Många barn använde sig av flera 

tillträdesstrategier, anpassade sig socialt till den gemenskap de försökte få 

tillträde till och gav inte upp för än de fått tillträde i leken.  
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Den vuxnes talan har också visat sig väga tungt i frågan om att få vara med 

eller inte, trots den vuxnes frånvaro hänvisades det i Tellgrens (2004) studie till 

den vuxnes ord, gemensamma regler, och moraliska tankegångar barnen hört 

från vuxna. Begrepp som ”alla får vara med” och ”då säger jag till fröken” är 

vanliga.           

 

Tellgrens (2004) studie visar att förskolebarnet ännu inte etablerat stadiga 

kamratallianser, vilket medför ett gediget arbete för barnen under hela dagen 

för att finna lekkamrater. Tellgren (2004) fann även att förskolans miljö 

uppmanar till nödvändigheten att cirkulera och försöka komma in i nya lekar, 

i likhet med exempelvis ett cocktailparty. Resultatet i Tellgrens avhandling 

visar att barn utför ett tidskrävande, tålmodigt och ihärdigt arbete för att skapa 

och behålla kamratrelationer. 

 

Barn som inte leker eller deltar i social lek  

I varje barngrupp kan det finnas barn som inte leker med andra barn och 

deltar i någon social lek. Dessa barn kanske endast leker ensamma, på andras 

villkor och bara följer med, undviker förbindelse eller ögonkontakt med både 

barnen och de vuxna, tyr sig till de vuxna, fastnar i en och samma lek, eller 

kanske inte leker överhuvudtaget. Samtidigt som förskolan kan vara en plats 

för kamrater och gemenskap, kan den innebära ensamhet och utanförskap för 

andra. (Folkman & Svedin, 2009)  

 

En studie om barns uppfattningar om ensamhet (Leipins, 2011) visar att de 

flesta barn ogillar att känna sig ensamma, den visar även på barns negativa syn 

på ensamhet, många barn i studien förknippade ensamhet med begrepp som 

ledsamhet, olycklighet och besvikelse. Studien visar även att känslan av 

ensamhet visar sig tydligare ju äldre barnet är, likaså förmågan att se sin egen 

roll i orsaken till ensamheten visade sig i större mån hos de äldre barnen, vilket 

kan förstås som att medvetenheten utvecklas i takt med barnets utveckling. 

Leipins (2011) uttrycker det som att små barn ännu inte förstår att man kan 

vara ”ensam i en folkmassa”, alltså ensam på det psykiska planet utan 

tenderar i större mån uppfatta känslan av fysisk ensamhet.  

 

Folkman & Svedin (2009) framhåller att barn som inte leker med jämnåriga 

kamrater går miste om möjligheter att öva och lära sig att se saker från andras 

perspektiv och kompromissa. Calkins & Keane (2009) menar att antisocialt 

beteende i vuxen ålder har sitt ursprung i barndomen. De menar även att 

brister i barns självreglering och negativa kamratrelationer kan leda till att de 

löper större risk att senare utveckla ett antisocialt beteende, vilket ofta 

förknippas med kriminalitet i vuxen ålder. Studien visar även att barn med 

bristande empati och avsaknad av skuldkänslor löper större risk, och 

karaktäristiskt för dessa barn är att de ofta är orädda och saknar förmåga att 

läsa av signaler om fara. De sociala sammanhangen av tidiga familje- och 

vänskapsband är alltså väldigt viktiga för barnets sociala utveckling.  
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Gällande barnets självbild så hävdar Folkman & Svedin (2009) att det är viktigt 

för ett barn att känna sig sedd, kompetent och duga som man är. Allt detta har 

en påverkan hur barnet fungerar i lek tillsammans med andra. För att barnet 

överhuvudtaget ska vilja leka med andra menar Folkman och Svedin att barnet 

först och främst måste bli nyfiken på andra. Därefter upptäcka att man kan 

ingå i ett sammanhang och göra saker tillsammans med andra samt att dela sin 

värld med andra. Nästa steg är att just att lära sig umgås och leka med andra, 

där de sociala lekreglerna spelar en stor roll.    

 

Problemen för barn som har svårt att komma in i lek och kamratkulturer visar 

sig i Calkins & Keanes studie (2009) på två sätt, utåtagerande och aggression 

eller genom tillbakadragande, ångest och depression. Calkins & Keane betonar 

vikten av att börja jobba med dessa barn i tid då problemen tenderar att 

eskalera ju äldre barnet blir. Folkman och Svedin menar att viktiga delar för att 

främja barns delaktighet i lek eller social lek är de vuxnas närvaro, barnens 

självuppfattning, känslan för lek, samvaro och kamratskap samt lekrum och 

lekro. (Folkman & Svedin, 2009) 

 

Barns moraliska sensibilitet kan också spela roll i barns skapande av 

lekkulturer, förståelsen och acceptansen för andras olikheter skiljer sig mellan 

barn vilket kan påverka leken. Barn med låg acceptansnivå får svårare att 

skapa bestående kamratkulturer och hamnar ofta i konflikter. En fråga om 

empati och hänsyn till andras känslor. (Dunn, Cutting & Demetriou, 2000)  

 

Pedagogens roll 

De vuxnas roll kring arbetet med att hjälpa de barn som inte leker eller deltar i 

social lek är viktig. Knutsdotter Olofsson (1991) upptäckte i en undersökning 

att barnen i studien inte lekte för att det var brist just på de vuxnas närvaro och 

stöttning, samt bristen på bra lekmiljöer och material som skapar nyfikenhet 

och lockar till lek. Hon menar att det är viktigt att de vuxna intar ett 

barnperspektiv och ser till miljön, regler och material utifrån ett barns ögon. 

Då barn har svårigheter med att finna lekro krävs det en miljö där de kan gå 

iväg och leka ostört, som i exempelvis vrår, hörn eller gömmor. (Knutsdotter 

Olofsson, 1991) Rapporten visar att det sällan förekom hjälpande kommentarer 

från de vuxna vilket har en betydande påverkan för barnens intresse för lek. 

Det kan exempelvis vara att en vuxen säger till ett barn: "jaså, du är ute och går 

med ditt lilla barn?". Knutsdotter Olofsson hävdar att sådana kommentarer ger 

bekräftelse, hjälper och lockar in barnet innanför lekens ramar eftersom den 

vuxne tolkar det barnet gör som en lek. Ofta behövs en vuxen som bara sitter 

ner, lyssnar, ger kommentarer och förslag eller leker med barnen just för att 

tryggheten och förutsättningarna för lek ska öka (Knutsdotter Olofsson, 1991). 

Knutsdotter Olofsson (1991) beskriver hur man som vuxen kan stötta barn i 

leken. Hon menar att det är viktigt att som vuxen träda in i lekens värld, vilket 

man kan göra med hjälp av exempelvis sånger eller ramsor där man leker med 

språket, ljud, kroppsrörelser eller saker. Även Leong & Bodrova (2012) 

poängterar vikten av de vuxnas stöd i barns lek.  
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Tellgren (2004) menar att barn måste få praktisera sina strategier att bygga 

kamratrelationer tillsammans med jämnåriga i en trygg och stabil grupp, där 

trygga vuxna finns med som support och som handledare. Hon menar även att 

den framtoning de vuxna har gentemot barnen smittar av sig till hur barnen 

beter sig mot varandra. Den tillåtande, humoristiska och glada framtoning de 

vuxna i studien hade, visade sig avspegla barnens beteende. 

 

Lek som en social process 

Öhman (2011) beskriver leken utifrån Lev Vygotskijs teori som en social 

process. Vygotskij (1981) menar att den sociala kontexten, historiska 

utvecklingen och kulturen som barn befinner sig i påverkar deras utveckling. 

Vidare menar Vygotskij att det är just i samspel med andra som utvecklingen 

hos barnet startar. Med utgångspunkt i den kulturhistoriska teorin så är de 

inre och yttre handlingarna oskiljbara och hänger oupplöst samman. 

(Vygotskij, 1981) Det är alltid de inre processerna, såsom fantasi, vilja och 

tolkningar, som omsätts i yttre handling där leken är ett exempel (Vygotskij, 

1995). Även Jonsdottir (2007) påvisar vikten av goda relationers betydelse 

utifrån Vygotskijs sociokulturella teori, att sociala relationer är viktiga för 

barns sociala, kognitiva och emotionella utveckling.  

 

Vygotskij (1995) hävdar att det sker ett möte i leken mellan barnets inre och 

yttre värld. Hos det lekande barnet finns det många idéer och känslor utifrån 

erfarenheter som ska resultera i yttre handling. Vidare menar Vygotskij att 

fantasi alltid är konstruerad på tidigare erfarenheter och lek är i sin tur fantasi i 

handling. I en fantasiprocess får en verklig handlig en ny och annorlunda 

innebörd genom lek. Genom att barnet återskapar sin fantasi finns det också 

möjlighet till nya tankar och idéer samt att förståelsen hos barnets kan vidgas. 

Leong & Bodrova (2012) lägger också vikt vid Vygotskijs resonemang om att 

förskolebarn når sin högsta utveckling just i fantasi och låtsaslekar.  
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 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka och tolka pedagogers uppfattningar om 

lekens betydelse för barns sociala utveckling och lärande.  

 

Frågeställningar 

 Vilka uppfattningar har pedagoger om barns lek? 

 Vilken betydelse uppfattar pedagoger att leken har för barns sociala 

utveckling och lärande? 

 Vilken roll anser pedagogerna att de har när det gäller barns lek? 
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 Metod 
Nedan beskriver och motiverar vi vår valda forskningsmetod samt hur vi gått 

tillväga vid genomförandet av studien. Därefter beskrivs hur analysen av det 

empiriska materialet gått till samt de forskningsetiska riktlinjerna vi förhållit 

oss till.  

 

Beskrivning av forskningsmetod 

Vårt syfte med studien är att lyfta fram pedagogers uppfattningar av lekens 

betydelse för barns sociala utveckling vilket fick oss att välja en kvalitativ 

metod med semistrukturerade intervjuer, där samma frågor ställs till alla 

informanter med öppna svarsmöjligheter (Ahrne & Svensson, 2011). Ahrne och 

Svensson (2011) framhåller intervjuer som passande för att generera berättelser 

från informanternas upplevda arbetsliv, när man vill komma åt människors 

upplevelser av saker eller deras syn på verkligheten är intervjuer ett lämpligt 

tillvägagångssätt. (Ahrne & Svensson, 2011) 

Semistrukturerade intervjuer 

I semistrukturerade intervjuer upprättas en intervjuguide med frågor som stöd 

för intervjuaren, även om den semistrukturerade intervjun är öppen för nya 

frågor kan intervjuguiden vara ett stöd för att föra tillbaka samtalet till ämnet 

(Bryman, 2011). Vi konstruerade öppna intervjufrågor där det beroende på 

informantens svar skulle vara möjligt för oss att komma med följdfrågor om 

det behövdes, vilket är en fördel med semistrukturerade intervjuer i jämförelse 

med mer standardiserade frågeformulär eller enkäter. I semistrukturerade 

intervjuer är intervjuaren fri att utveckla nya frågor inom ämnet under 

samtalets gång (Ahrne & Svensson, 2011). Vi utformande en intervjuguide där 

frågorna delades in i fyra kategorier utifrån våra frågeställningar för att 

underlätta analysarbetet. Vår ambition var att ge informanten stort talutrymme 

med öppna frågor där informantens erfarenheter och personliga upplevelser 

varit av vikt. Ahrne och Svensson (2011) menar att det är viktigt att tydliggöra 

att man är intresserad av att ta del av informantens synpunkter och 

erfarenheter vilket vi försökt eftersträva. Vi har även varit noga med att 

utstråla neutralitet och försökt att inte styra svaren. 

 

Innan de riktiga intervjuerna genomfördes gjorde vi två provintervjuer för att 

se om frågorna var funktionella, resultaten från dessa är inte analyserade i vår 

studie utan sågs endast som förstudie. Vi upplevde svaren vi fick som 

relevanta för vår studie och behöll därför utformandet. 

 

Intervjuerna delades upp och utfördes var för sig, 3 var. För att inte missa 

något spelades intervjuerna in. Anteckningar har även förts i viss mån som en 

backup om tekniken skulle strula. Intervjufrågorna skickades ut till 
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informanterna i förväg så att de gavs möjlighet att fundera kring frågorna 

innan intervjun. Löfdahl (2014) poängterar vikten av att lyssna genuint och 

intresserat på informanten och menar att situationen, tiden, platsen och 

förtroendet i mötet mellan intervjuare och respondent har betydelse för hur 

berättelserna tar form. Löfdahl menar även att man bör ge respondenten god 

tid på sig att tänka igenom sina svar noggrant och inte ha för bråttom. 

Urval och presentation av pedagogerna 

Vi valde att tillfråga 6 förskollärare i våra respektive bostadsorter, 3 från södra 

Sverige och 3 från Mellansverige, samtliga tackade ja. Ahrne & Svensson (2011) 

betonar att det i en kvalitativ studie inte är mängden data som är det viktiga 

utan variationen och innebörden. Detta urval har gjorts dels med tanke på vår 

bostadssituation och dels med tanke på tidsramen för arbetet.  
 

Förskollärarna är samtliga kvinnor med varierande åldrar och yrkeserfarenhet. 

Ingen av förskolorna de arbetade på har någon speciell pedagogisk inriktning 

vilket man kan tänka sig kan påverka resultatet. Namnen på pedagogerna är 

fingerade för att garantera deras anonymitet. 

 

Tove är 56 år och har jobbat inom förskolan i 25 år.  

 

Karin är 45år och har jobbat som förskollärare sedan 2005.  

 

Anna har jobbat som förskollärare sedan 1982.  

 

Annica är 44 år och varit förskollärare i 6 år. 

 

Saga är 32 år och varit förskollärare i 6 år. 

 

Monica är 58 år och varit förskollärare i 24 år. 

 

Genomförande 

Vi kontaktade förskolorna på våra respektive orter genom muntlig kontakt, de 

fick en förfrågan om någon förskollärare ville delta i vår studie. Vidare 

informerade vi om studien och dess syfte. Efter visat intresse och godkännande 

för att delta bokade vi in en lämplig tid för intervju. På en förskola ville 

personen diskutera med sina kollegor om vilken dag och tid det skulle kunna 

passa, och sedan återkomma med en passande tid. Efter några timmar ringde 

personen upp och meddelade vilken dag och tid som passade. Eftersom 

tidsramen var begränsad för vår studie ville vi utföra intervjuerna snabbast 

möjligen, vilket innebar att vi fick tacka nej till en förskola som endast kunde 

delta vid ett senare tillfälle. Vi skickade därefter ut ett missiv (Bilaga 1) till 

samtliga respondenter med information om studien samt de intervjufrågor vi 

valde att använda oss av så att de fick möjlighet att förbereda sig. 
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Intervjuerna genomfördes på respektive förskola i ett ostört rum beroende på 

vart barnen och de övriga personalen befann sig. Två intervjuer utfördes på 

avdelningen eftersom barnen och personalen befann sig utomhus. De 

resterande intervjuerna utfördes i förskolornas personalrum. Samtliga som 

deltog i intervjuerna godkände att vi fick spela in samtalen, vilket gjorde att vi 

kunde transkribera ordagrant och få ett mer utförligt underlag. Stukát (2011) 

belyser vikten av en hög reliabilitet i en undersökning, vilket vi strävat efter i 

och med inspelningarna och transkriberingarna. Intervjuerna inleddes med ett 

samtal där några inledande frågor ställdes och respondenterna fick berätta lite 

om sig själv och sin bakgrund. Ett mål med intervjuerna var att både vi själva 

och respondenterna skulle känna sig bekväma i situationen. Under 

intervjuerna hade vi våra intervjufrågor (Bilaga 2) som underlag för hela 

samtalen. Vårt syfte var också att lämna stort utrymme för respondenterna att 

kunna delge sina uppfattningar kring frågorna, utan att vi på något sätt skulle 

kunna påverka dem. Längden på intervjuerna varierade och varade mellan 10-

35 minuter. Tre respondenter kom väl förberedda med både intervjufrågorna 

och noggranna anteckningar, vilket ledde till att respondenterna i stort sett 

läste upp sina svar efter att en fråga hade ställts. Intervjuerna blev, vid dessa 

fall, kortare tidsmässigt än vid de andra tre intervjuerna. Där hade 

respondenterna endast med sig intervjufrågorna helt utan eller med några få 

anteckningar. Transkriberingen var tidskrävande men gav oss ett bra och 

utförligt underlag för vår analys och vårt resultat.  

 

När allt empirimaterial var insamlat blev nästa steg att analysera materialet. 

Backman (2008) menar att tolkningsprocessen är en komplicerad fas eftersom 

datamaterialet inte talar för sig själv utan kan tolkas olika beroende på 

exempelvis förhållningssätt.  

 

Tolkning och analys 

I arbetet med att analysera kvalitativt empiriskt material lyfter Ahrne & 

Svensson (2011) tre viktiga punkter: sortera, reducera och argumentera. Vilket 

kort innebär att skapa ordning, sortera bort oväsentlig information och jämföra 

empirin med tidigare forskning på området.  

 

När intervjuerna var gjorda transkriberades dessa ordagrant, därefter återstod 

att bearbeta och analysera materialet. Intervjufrågorna hade vi kategoriserat in 

i fyra huvudområden utifrån våra frågeställningar: Pedagogers uppfattningar om 

lek, social utveckling och lärande, hinder och konsekvenser för barns utveckling och 

lärande samt pedagogens roll. Vi började vårt analysarbete med att försöka se 

mönster i transkriberingarna, materialet gick att kategorisera in i de fyra 

områden våra intervjufrågor bestod av, vilka vi tillskrev varsin färg. 

Tillsammans gick vi igenom varje intervju för att se om vi uppfattat svaren lika 

och markerade stycken vi tyckte motsvarade något av områdena med de olika 

färgerna för att urskilja det viktiga som besvarade studiens syfte. Dessa 

områden bildade huvudrubriker. Därefter diskuterade vi om teman vi kunde 

urskilja inom de olika områdena, sådant som flera informanter visat stort 
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engagemang för eller lagt stor vikt vid. Löfdahl (2014) menar att ett sätt att 

analysera intervjudata är att söka efter teman i berättelserna genom att 

uppmärksamma sådant som tenderar att återkomma och vara viktigt i 

informanternas berättelser. Vi kunde urskilja vissa återkommande teman i 

informanternas berättelser vilka bildade underrubriker till de fyra 

huvudrubrikerna.  

 

I bearbetningen av materialet utgick vi ständigt ifrån vårt syfte och 

frågeställningar. Stukát (2011) påvisar vikten av att sträva efter en hög validitet 

i undersökningen, dvs. att man mäter det man har som syfte att undersöka. 

Vidare beskriver Stukát vilka felkällor som kan uppstå i undersökningar med 

hjälp av människor. Det enda vi hade att utgå ifrån i vår analys är 

respondenternas muntliga svar på våra frågor. Stutkát menar att det bör finnas 

en medvetenhet om att svaren kan vara oärliga eller osanna, vilket vi var 

medvetna om i tolkningsprocessen. Vi utgick ifrån att svaren var trovärdiga 

men var medvetna om att det inte var den enda sanningen. 

 

Forskningsetiska principer 

Vi har följt vetenskapsrådets fyra huvudkrav för forskning. Informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

I enlighet med informationskravet blev de intervjuade förskollärarna 

informerade om studiens syfte innan genomförandet av intervjun, både i 

missivet (se Bilaga 1) och muntligt. De blev även informerade om att de själva 

innehar rätten att bestämma över sin medverkan och att de när som helst kan 

välja att avbryta sin medverkan i studien i enlighet med samtyckeskravet. I 

enlighet med konfidentialitetskravet garanterades informanternas anonymitet 

genom att deras namn fingerades och genom nyttjandekravet att det insamlade 

materialet endast skulle komma att användas för studiens räkning. 

(Vetenskapsrådet, u.d) 

 

Informanterna blev även tillfrågade om det gick bra att intervjuerna spelades 

in vilket alla gav samtycke till. Varken förskolan eller medverkande skall 

kunna identifieras och vi garanterade samtligas anonymitet. Personerna som 

ska delta i en undersökning eller som i vårt fall en intervju skall först och 

främst bli informerande om studien samt att personerna ger samtycke till att 

delta innan undersökningen kan påbörjas (Löfdahl, 2014). I vårt fall krävs 

endast ett samtycke av de förskollärare vi tog kontakt med för 

undersökningen.  
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Resultat  
 

I detta avsnitt presenterar vi vår tolkning av det insamlade empiriska 

materialet. Vi har delat in resultatet i tre delar med utgångspunkt i studiens 

frågeställningar: 

 

 Vilka uppfattningar har pedagoger om barns lek? 

 Vilken betydelse uppfattar pedagoger att leken har för barns sociala 

utveckling och lärande? 

 Vilken roll anser pedagogerna att de har när det gäller barns lek? 

 

Utifrån varje frågeställning har vi skapat en varsin rubrik. Under varje rubrik 

följer en beskrivning av det vi funnit som intressant kring området, vidare har 

två av rubrikerna tillhörande kategorier som vi upptäckt i det empiriska 

materialet. Till varje del av resultatet ger vi exempel från vårt empiriska 

material gestaltat av citat. Detta för att ge läsaren en större inblick till våra 

resonemang kring vår tolkning samt för att ge läsaren en möjlighet att själv 

avgöra om resonemangen upplevs vara trovärdiga.       

 

Pedagogers uppfattningar om lek 

Utifrån pedagogernas uppfattningar om leken har vi kunnat konstruera tre 

kategorier som redogör dessa uppfattningar: 

 

 Leken som ett socialt eller enskilt sammanhang  

 Leken som en bearbetningsprocess 

 Fungerande och ickefungerande lekar 

 

Leken som ett socialt eller enskilt sammanhang 

Vår studie visar att pedagoger uppfattar leken som en viktig del för barns 

sociala utveckling och lärande samt att den genomsyrar förskolans vardag på 

olika sätt. Pedagogerna är överens om att social lek är när två eller fler barn 

deltar i en och samma lek. En pedagog beskriver den sociala leken som 

åldersbunden: 

 
De mindre barnen leker oftast ensamma, de lite större barnen leker bredvid och när 

de börjar bli stora så leker de tillsammans. (Saga) 

 

Det vi kan utläsa av citatet är att den sociala leken uppfattas framträda med 

åldern. Att de yngre barnen oftare leker enskilt skulle kunna ha med bristen på 

verbal kommunikation att göra. Samtidigt menar en annan pedagog att även 

de yngsta barnen leker tillsammans med varandra, även fast det ännu inte har 
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ett tillräckligt utvecklat språk för att kunna kommunicera verbalt. Pedagogen 

ger exempel på hur de yngsta barnen kommunicerar och tar kontakt med 

varandra: 

 
…det är ju mycket med det här att dom använder kropparna. Dom tar kontakt med 

varandra med kroppen, men ljud, dom härmar varandra. Så det är ju väldigt 

mycket sån lek bland dom minsta. (Anna) 

 

I citatet kan vi se exempel på att kommunikation inte behöver ha en avgörande 

roll om barnen ska kunna leka och kommunicera med varandra, att barn som 

ännu inte har språket kan kommunicera och göra sig förstådd ändå men på 

andra sätt. Den sociala leken uppfattas uppstå hos barn oavsett ålder. 

Pedagogernas uppfattningar kring om leken är en social process visar sig vara 

varierande. Vissa pedagoger menar att den sociala leken framkommer redan 

hos de allra yngsta barnen medan andra uppfattar att social lek är något som 

uppstår med åldern.  

 

Leken som en bearbetningsprocess  

Pedagogerna ser kreativitet och fantasi som viktiga delar i barnens lek. Vidare 

förklarar pedagogerna leken som ett sätt att bearbeta exempelvis vardagliga 

händelser, intryck eller saker de varit med om genom sin kreativitet och 

fantasi.  

 
… de får stimulans för sin kreativitet och fantasi, där de också kan uttrycka sina 

känslor… och ja, då tänker jag även på när barn har varit med om någonting som 

de behöver bearbeta, så får de också uttryck för det i leken. (Monika) 

 
Barns lek för mig är ett sätt för barnet att bearbeta sin värld, sin verklighet, de 

intryck de har fått... ja... att samarbeta med varandra, men först och främst att lära 

om sin verklighet, att bearbeta intryck. (Annika) 

 

Vad pedagogerna ger uttryck för i dessa exempel är vikten av att få bearbeta 

sin verklighet, vilket uppfattas ske i leken hos barn. Pedagogerna beskriver 

leken som någonting mer värdefullt för barn och dess utveckling än bara som 

en aktivitet eller tidsfördriv. 
 

Fungerande och ickefungerande lekar  

Pedagogernas uppfattningar om vad som är viktigt för att en lek ska fungera 

visar att pedagogen själv och dess förhållningssätt har en viktig och 

betydelsefull roll. Miljön, tid, utrymme och trygghet visar sig också vara 

viktiga faktorer för att en lek ska fungera. En uppfattning är också att det finns 

ett socialt samspel samt en förståelse för lekens koder. 

 

Samtliga pedagoger uppfattar att makt och dominans har en stor påverkan på 

varför lekar inte fungerar och att det är en anledning till varför det ofta 

uppstår konflikter mellan barnen. Det kan exempelvis handla om 
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odemokratiska lekar där det ofta bara är ett och samma barn som bestämmer 

eller att barn endast leker på andras villkor. Det händer att barn får vara med i 

lekar men att de får en oviktig roll så att det upplevs som att det ändå inte 

finns något deltagande. Förhandlingar kan uppkomma om att man får vara 

med i leken om man intar den där oviktiga rollen. I en situation som denna 

sker leken på andras villkor. En pedagog ger exempel på en sådan lek: 

 
… ska du vara med i den här leken så får du vara lejonet som sitter i den buren. Till 

exempel. Fast den inte vill. (Anna) 

 

Det vi kan utläsa är just att makt uppfattas vara ett problem som ofta uppstår i 

barngrupper. Att bli tvingad in i en roll som man inte vill vara är inte okej. 

Flera pedagoger uppfattar också att spring- eller kastlekar inte är fungerande 

lekar om man ser det ur säkerhetssynpunkt och med hänsyn till arbetsklimatet 

för barn och vuxna. Dessutom uppfattar samtliga pedagoger att oförståelse för 

lekens koder är en orsak till ickefungerande lekar. 

 
Det är ju inte alla barn som förstår hur man kommer in i en lek och hur man blir 

accepterad. Det kan ju vara såhär att det är en grupp med barn och sen är det ett 

barn som inte förstår riktigt utan kanske kommer dit och tar en massa grejer. Fast 

det kanske är det barnets sätt att komma in i leken. (Anna) 

 

Exemplet ovan visar på ett barn som kanske inte förstår lekens koder om hur 

man tar sig in i en lek eller som använder sig av fel tillträdesstrategier, vilket 

hindrar andras lek och kan skapa problem för barnet i fråga som sannolikt 

riskerar att bli nekat tillträde i leken. Vid dessa situationer uppfattar 

pedagogerna sin egen roll som viktig och konfliktlösande.   

 

Pedagoger om barns sociala utveckling och lärande i 
leken 

Samtliga pedagoger framhävder den sociala kompetensen som en vinning av 

leken. Pedagogerna lyfter även lekkoder som en förutsättning och ett område 

som barn uppfattas utveckla i lek. I samspel med andra lär sig barnen om 

turtagning, samförstånd, ömsesidighet, att stå tillbaka och kliva fram samt 

viktiga sociala egenskaper för att som vuxna passa in i samhället menar 

pedagogerna. Barn som själva ständigt står för regin i leken utan att inta någon 

roll, går miste om att utvecklas i sin egen roll som en god lekkamrat, empati 

för andra människor samt turtagande. 

 
Barnen lär sig att samspela, de stärker sin identitet och självkänsla, de utvecklas 

tankemässigt och motoriskt, och de utvecklar sitt språkliga medvetande. Och sitt 

matematiska medvetande när de leker med sådant material. (Monika) 

 

Flera pedagoger pratar om hur barnet börjar utveckla sin självuppfattning i 

sociala sammanhang, hur ens position är i förhållande till andra i en grupp är 

och lyfter social kompetens som ett område som utvecklas i leken. De menar 
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att turtagning och samspelet mellan barnen bidrar till att barnet utvecklar 

social kompetens. 
 

… man uppfattar sin position i en grupp. Det påverkas ju av hur 

lekkonstruktionerna är. (Monika) 

 
… barnet utvecklar även sitt eget jag – vem är jag? vad tycker jag om att göra? vem 

är jag i gruppen? och sen får man ju träna på dehär "viet", att vara en del i en grupp, 

att stå tillbaka och att våga träda fram, så det ger ju utveckling på jättemånga plan. 

(Annika) 

 

Citaten belyser vikten av lek för barns sociala utveckling och lärande men 

också för barnets egen självkänsla. Det framgår att barns självkänsla är viktig 

att stärka. Att varje individ har betydelse, har rätten att få sin röst hörd samt 

rätt till delaktighet. Vidare uppfattas barns sociala utveckling ha en avgörande 

roll för barnets framtid. Här förklarar en av pedagogerna vinningarna för 

framtiden:  
 

De lär sig ju att leka med andra barn när de är på förskolan, och det gör ju att de 

som vuxna kan vara en del i en grupp, att ta för sig, att kunna lyssna på andra... 

Man lär sig andra människors sätt att se på saker och ting, kulturer, annat 

språkbruk, så det har stor betydelse för barnen just för framtiden. (Monika) 

 

Pedagogen ovan belyser den sociala lekens betydelse för individens sociala 

kompetens i framtiden. Ett barn som sällan leker med andra barn, endast leker 

på andras villkor eller ofta intar en maktposition uppfattas kunna få det 

svårare senare i livet gällande turtagning, samförstånd och ömsesidighet. 

Personen kan exempelvis ha svårare att inta andra människors perspektiv.   

 

Något vi uppmärksammat är kopplingen mellan pedagogens syn på sin egen 

roll och vilket synsätt de har på barn. Få pedagoger har betonat barnets egna 

kompetenser och förmågor. De flesta ansåg att förskolan lade grunden för 

barnens sociala utveckling, och ansåg enligt våra tolkningar sig själva ha en 

mycket stor roll i barnens utveckling, vilket kan tolkas som en 

förmedlingspedagogik där pedagogerna sitter på kunskapen.  

 

Pedagogen om sin roll  

Analysen visar att pedagogen har en viktig roll i många situationer under en 

dag i barnens vardag. Det handlar bland annat om att vara en konfliktlösare, 

god och positiv förebild, medforskare samt att utmana barnen och stötta dem 

till att få en god självkänsla och förstå sitt egenvärde. Uppfattningar finns 

också om att pedagogens roll är att konstruera en god och inspirerande miljö 

som främjar barns utveckling och lärande. 

 

Pedagogernas uppfattningar om sin egen roll har vi kunnat dela in i fyra 

kategorier som är relevanta för studiens syfte: 
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 Stötta och utmana barnen 

 Konstruera en miljö som främjar social lek och lärande 

 Pedagogens roll i barns lek 

 Pedagogens roll i ickefungerande lekar 

 

Stötta och utmana barnen 

Uppfattningar om pedagogens stöttande och utmanande roll för barnen anses 

ha en betydande innebörd. Vikten av att hjälpa barn som exempelvis ofta leker 

på andras villkor där deras egen vilja sällan står i fokus belyses av 

pedagogerna. Pedagogerna beskriver också att det är viktigt att träna barnen 

till att ha en god självkänsla och förstå sitt egenvärde. Att som barn förstå att 

det jag säger och vill har en betydelse. En pedagog ger exempel på hur de 

arbetar för att stärka ett osäkert barn som ofta väljer kompisar före vad den 

själv vill leka med. 
 

Det försöker vi motivera… och fråga dom här lite osäkra barnen frågor först ibland. 

Vad vill du leka med? Och då får man ofta svar att jag ska leka med, och så säger 

dom ett namn. Och då återgår man till frågan och säger, vad har du lust att göra? 

Vad vill du välja? Så att man tränar liksom att dom faktiskt har ett inflytande och 

kanske kan få vänt på det där… (Tove) 

 

Det som pedagogen i ovanstående exempel förklarar är vikten av varje barns 

inflytande och självkänsla, att individen själv avgör vad den vill. Många 

pedagoger pratade om sin stöttande roll när det gäller osäkra barn. Vi tolkar 

deras svar som att de ansåg det som viktigt att motivera de osäkra barnen till 

att välja aktivitet före val av kompis, stärka deras eget inflytande och inte låta 

de lite osäkra barnen köras över av de dominanta. Att det handlar om att lyfta 

fram de svaga och inte låta de redan starka barnen stjäla hela föreställningen. 

Barnen ska bli självständiga, känna att de kan själv samt få tilltro till sin egen 

förmåga.  

  

Samtidigt som det är viktigt att stötta de osäkra barnen så ska pedagogen 

lägga lika stor vikt på att utmana barnen i deras utveckling samt ha kunskaper 

om barns utveckling. Detta för att överhuvudtaget kunna utmana dem i deras 

utveckling och lärande. 

 
… ja det krävs ju att man har kunskap om barns utveckling. Det är ju liksom 

nummer ett och sen att man tittar på vad barnet är intresserad av just nu, så man 

kan matcha och utmana barnet med deras intressen så att dom kommer vidare i sin 

utveckling. (Anna) 

 

Det vi kan utläsa är att pedagogens kunskap och kompetens uppfattas vara en 

viktig del gällande barns utveckling och lärande. Har inte pedagoger tillräcklig 

kunskap uppfattas de inte kunna utmana barnen och föra dem vidare i sin 

utveckling. Fokus ligger ofta på att utgå ifrån barnens intressen för att 

överhuvudtaget kunna fånga deras engagemang. Om pedagogen endast skulle 
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utgå ifrån sin egen planering och intresse fångas inte barnens uppmärksamhet, 

vilket uppfattas som att inte leda till något lärande eller utveckling hos barnet.   

  

Konstruera en miljö som främjar social lek och lärande  

Uppfattningar framkommer att miljön har en inverkan på barns lek samt det 

sociala samspelet. Miljön uppfattas ha en viktig roll i barnens vardag och för 

att leken ska fungera. I och med detta är det pedagogens ansvar att konstruera 

en lustfylld, lärorik och inspirerande lekmiljö för barnen. Konstruerandet av 

bland annat miljön och planeringen ska utgå från barnens intressen. En 

ointressant miljö stimulerar inte barnen eller främjandet av en fungerande lek 

och leder därmed inte till något lärande. 

 
Sen att vi försöker också att lyssna in och se vad dom vill göra eller vad dom är 

intresserade av… så att det blir deras förskola och inte våran. På deras villkor, 

istället vi gör saker som vi tycker de är intresserade av… så är det ju bättre att man 

lyssnar in vad barnen är intresserade av. Då blir det ju mycket roligare och när man 

har roligt så lär man sig mycket. (Karin) 

 

I citatet ovan förklarar pedagogen vikten av att konstruera en lustfylld miljö 

som i sin tur kan främja barns utveckling och lärande. En miljö som inte är 

lustfylld främjar varken barn lek, utveckling eller lärande. Åter igen 

poängteras vikten av att utgå ifrån barns intressen, både gällande aktiviteter 

samt konstruerandet av miljön. 

 

Pedagogens roll i barns lek 

Något som framstår vara genomgående i samtliga intervjuer är just den 

närvarande rollen i barnens lek. Vissa utrycker det som en medveten och 

medforskande pedagog, men vi tolkar det som att de menar ungefär lika. Flera 

pedagoger anser att deras roll är att vara närvarande och medvetande men att 

inte lägga sig i för mycket. 

 

En pedagog beskriver sin roll i barnens lek som att man ska ha ett visst 

deltagande i leken till en början om ett barn är otryggt och behöver extra 

stöttning för att våga leka. Dessutom poängterar en annan pedagog att 

ansvaret ligger hos pedagogerna att få med samtliga barn i leken. Samtliga 

pedagoger beskriver vikten av att barn känner trygghet för att de 

överhuvudtaget ska leka. Pedagogens ansvar blir därmed att skapa trygghet i 

barngruppen för att leken ska fungera hos barnen. Barnen måste även känna 

att de accepteras av de andra i gruppen och att de känner delaktighet. En 

pedagog uppfattar rutiner och regler som viktigt för att få en trygghet i 

gruppen. 

 
Jag tror ju också att det är viktigt med det här med rutin, att barnen får en ram… att 

det är den här ramen som finns. Att det är tydliga ramar och tydliga regler och… 

nej nu är det de här. Då… klarar vi inte av det här så kanske vi får sätta vid bordet 

och göra någonting tillsammans med mig eller någonting. (Karin) 
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Med hjälp av citatet kan vi utläsa att rutiner uppfattas ha betydelse för barns 

trygghet. Vår tolkning är att det kan vara viktigt att delge barnen hur 

pedagogerna själva har planerat dagen. Det kan handla om att informera 

barnen om de ska vara inomhus eller utomhus och i sådant fall när. Ska barnen 

delas in i mindre grupper under dagen osv. Även regler uppfattas vara viktigt 

för barns trygghet. Hur ska man vara mot sina kompisar, leksakerna, material 

osv. Finns det regler uppfattas barnen finna en större trygghet. Sitter ett barn 

och kastar lego på sina lekkamrater utan att någon säger till eller inspirerar 

barnet till någonting annat så uppfattas det att ingen trygghet upplevs för 

barnet eller hos resten av barngruppen.  

 

Till skillnad mot exemplet ovan uppfattar en annan pedagog att det ibland kan 

vara viktigare att prioritera leken framför rutinerna: 
 

Det kan ju vara så att ibland har barnen lekt väldigt bra, och då har vi inte gått in 

och brutit för samling tillexempel för att vi har prioriterat att det är ett så bra 

samspel mellan barnen, och då har de fått leka. Att man är lite lyhörd. (Monica) 

  

En jämförelse mellan dessa två uppfattningar pekar på att rutiner anses som 

viktiga av pedagogerna men att man som pedagog även behöver vara lyhörd 

och flexibel om det gynnar barnen. Med lyhördhet finns en annan uppfattning 

om att pedagogen måste vara medveten och veta när man kan hjälpa ett barn 

in i en redan pågående lek eller när man ska låta de barn som redan är inne i 

leken få fortsätta själva. Därmed förklaras det att ansvaret ligger hos förskolan 

att inget barn ska få stå utanför delaktighet. Pedagogen, som sagt nej till ett 

barn som ville delta i andra barns lek, har som ansvar att hjälpa det tillsagda 

barnet och inspirera till en ny lek på annat håll. 

 

Flera pedagoger vill men ser en brist i att kunna delta i barnens lek mer än vad 

de gör. Oftast verkar det bero på att man helt enkelt inte räcker till. Eftersom 

det är så många barn på en relativt liten yta så uppstår många konflikter under 

en dag. Uppfattningar visar på att tiden inte finns och att personalantalet är för 

litet för att kunna delta i barnens lekar under längre stunder.  

  

Pedagogens roll i ickefungerande lekar 

Om en lek inte fungerar utan det är bara spring så uppfattar en pedagog att det 

kan bero på att barnen inte får utmaningar eller uppgifter av de vuxna, vilket 

hon anser är viktigt. Vidare beskriver hon hur man kan gå tillväga för att 

inspirera barnen och utmana dem vidare, eller att starta upp en lek, något 

pedagogerna kallar för ”starter”. 

 
Och där man som vuxen kan ta sig in i leken och vara en starter. Liksom ”ska vi 

låtsas att vi åker till en ö i havet där pippis pappa bodde en gång? Vad kommer vi 

hitta där?” att man fantiserar och inspirerar, det nappar dom ju på direkt, barn vill 

ju. Att man liksom får med dom. Sen tänker jag att man i miljön kan göra olika 

”starter” som jag kallar det, man kan ställa fram djur väl synligt för barnen när de 
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kommer in i ett rum, man gör en miljö där, eller bygga ett torn av lego på ett ställe, 

att den som går hem sist utan pedagogerna gör nån sånhär starter, då kommer 

barnen se det på en gång för att det är nånting nytt den dagen när de kliver in. 

(Monika) 

 

I citatet ovan ger en pedagog ett exempel på hur man kan göra för att få med 

sig barn i en ny lek. Pedagogens roll i dessa fall uppfattas ha en betydande roll 

för att fånga barnens uppmärksamhet och intresse. Att inspirera barnen till nya 

lekar med hjälp av material och miljön uppfattas vara framgångsrikt. Det kan 

exempelvis handla om att bygga upp ett nytt lanskap med hjälp av djur och 

annat inspirerande material. Samtidigt skulle informellt material som 

exempelvis kartonger i olika storlekar kunna inspirera barnen och låta dem 

använda materialet till precis vad de vill. Den vuxnes roll uppfattas bli att 

tillföra nytt material som fångar barnens intressen och kan vidareutveckla eller 

nystarta lekar. Även att man som pedagog ibland behöver ingripa och lära 

barnen leka. 

    

Flertalet av pedagogerna anser att deras roller vid ickefungerande lekar är att 

gå in i leken eller avbryta den. Antingen kan det handla om att gå in och 

stoppa leken, guida barnen eller styra om leken samt i vissa fall även visa på 

olika perspektiv för hur man är en bra lekkamrat. Det kan också hända att barn 

blir orättvist behandlade när leken är odemokratisk. En pedagog menar då att 

det är viktigt att man som vuxen griper in och pratar om situationen. Samtidigt 

som många pedagoger anser att rollen som pedagog ofta blir att agera som 

konfliktlösare så visar det att en pedagog hellre vill ge barnen tid för att själv 

lära sig lösa konflikter. Hon menar att ibland blir konflikterna större om man 

som vuxen ingriper för tidigt. Utifrån pedagogens svar kan vi utläsa att hon 

har ett förhållningssätt där hon tolkar barns självständiga konfliktlösning som 

ett lärotillfälle där de utvecklas mer än de skulle gjort med en vuxens hjälp.  

 
Och lika det här om det kommer, eller om det blir någon konlikt. Att man inte 

lägger sig i för tidigt för dom är jättebra på att lösa konflikterna själv om inte jag 

kommer och stör. Det är oftast då som dom kan knuffa till någon. Att man har is i 

magen. Ibland kan man se att, ja men här behöver jag inte gå in, då löser dom det. 

Och det är också jättespännande att se… (Anna) 

 

I citatet kan vi utläsa att barn uppfattas ha kompetens att lösa konflikter själva 

utan att en vuxen alltid bör lägga sig i. Att det är viktigt som pedagog att 

avvakta och se om barnen löser problemet själva innan de ingriper. För barns 

eget lärande och utveckling uppfattas detta vara betydande. Allt handlar om 

pedagogens lyhördhet. Bara för att man hör oeniga barn höja rösten mot 

varandra så behöver det inte alltid betyda att en vuxens hjälp är av stor vikt. 
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 Diskussion 
Följande avsnitt inleds med en Metoddiskussion där valet av metod samt 

tillvägagångssättet för denna studie diskuteras. Såväl styrkor som svagheter 

lyfts kring metodvalet. Vidare följer en Resultatdiskussion, där resultatet 

diskuteras med stöd av den tidigare forskning som presenterades i 

bakgrundsdelen. Avsnittet avrundas med avslutande reflektioner följt av våra 

förslag till vidare forskning.  

 

Metoddiskussion 

 

I skrivandet har vi strävat efter att uppnå en hög trovärdighet och 

tillförlitlighet i studien, detta visar sig i vår detaljerade beskrivning av 

genomförandet, samt i och med inspelningarna och transkriberingen av 

intervjuerna. Vi anser att vårt syfte och våra frågeställningar besvarats. De 

semistrukturerade intervjuerna gav ett empiriskt material vi inte tror att vi 

hade fått i en enkätundersökning eller vid till exempel observationer, så vi 

anser att vår studie erhåller validitet, alltså att det vi har haft som avsikt att 

undersöka har undersökts (Ahrne & Svensson, 2011).  

 

För att öka trovärdigheten i en kvalitativ studie bör även de upplevda 

svagheterna med studien lyftas fram (Ahrne och Svensson, 2011). Vi anser i 

efterhand att vissa detaljer kunde gjorts annorlunda. Under själva 

intervjutillfällena kunde vi som exempel hängt upp en ”stör ej”- skylt då vi 

under en intervju blev störda av en som öppnade dörren, vilket kan ha 

påverkat informantens svar. Vissa frågor tenderade även att uppfattas som 

svårtydda eller som att de gick ihop med varandra, vilket resulterade i att vissa 

kommande frågor redan ansågs besvarade. Detta hade vi kunnat undvika 

genom att specificerat frågorna tydligare.   

 

En nackdel med att använda sig av enbart intervjuer är att det endast är 

informanternas svar som används som verktyg och därför ger en begränsad 

bild av ett fenomen (Ahrne & Svensson, 2011). Vår studie hade med fördel 

kunnat kompletteras med fler metoder, men inom vår givna tidsram ansåg vi 

detta som svårt. Intervjuer kan bli en arena för respondenten att ta tillfälle i akt 

att imponera på intervjuaren och få saker att framstå på ett önskvärt vis, så en 

viss kritik riktas mot språket som en spegel av verkligheten. (Ahrne & 

Svensson, 2011)  

 

Ett resultat av att vi valt att dela upp intervjuerna och utföra dem var för sig 

medförde att vi gav informanterna lite olika lång tid för att besvara frågorna, 

en koppling vi gjorde i analysen av empirin var att i de intervjuer som vi gett 

informanten längre betänketid efter en fråga, tenderade få ett mer spretigt och 
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ickerelevant svar, än i de intervjuer där vi inte gav informanten fullt lika långa 

pauser. I de kortare intervjuerna fick vi tydligare, mer genomtänkta och 

koncisare svar som var mer användbara och som motsvarade våra 

frågeställningar bättre. Löfdahl (2014) belyser dock vikten av att ge 

informanten tillräckligt med betänketid och utrymme för sina resonemang och 

Ahrne och Svensson (2011)  menar å andra sidan att det vid långa svar är 

viktigt att verbalt visa intresse för att tydliggöra att man är intresserad och få 

den intervjuade att känna sig trygg, men vår erfarenhet från intervjuerna är 

snarare att svaren tenderade att leda in på andra ämnen om man inte visade att 

man var nöjd med det svar man redan fått.   

 

Angående generaliserbarheten, det vill säga att studiens resultat går att se i ett 

bredare sammanhang än det som just studerats, är det svårt att säga något om 

den i kvalitativa studier som denna (Ahrne & Svensson, 2011) då endast sex 

pedagoger intervjuats och gett tämligen olika svar. 

 

Resultatdiskussion 

Vårt syfte med studien var att undersöka och tolka pedagogers uppfattningar 

om lekens betydelse för barns sociala utveckling och lärande. Vi kommer inte 

diskutera hela resultatet utan endast de delar som vi funnit som intressanta i 

förhållande till vårt problemområde och syfte.   

 

Pedagogerna uppfattar leken som betydande för barns sociala utveckling. 

Utifrån pedagogernas beskrivningar i intervjuerna tycker vi oss kunna 

uppfatta ett nyttotänk hos pedagogerna där leken ofta ses som ett verktyg för 

lärande och utveckling i större mån än för dess egenvärde och lust. Framförallt 

de sociala färdigheter barnen kan ha nytta av framhålls av pedagogerna. 

Pedagogerna ger uttryck för empati, självkänsla, självuppfattning, samförstånd och 

social kompetens som områden som utvecklas i leken. Detta överensstämmer 

med det Jensen och Harvard (2009) säger om hur social kompetens 

uppkommer i samspel med andra. Även Engdahls (2011a) studie visar att lek 

med andra barn kan vara avgörande för att kunna utveckla sociala färdigheter 

i hur man interagerar med kamrater. Dessa sociala färdigheter anses som 

viktiga att utveckla för att som vuxna passa in i samhället. Trots att det riktas 

störst fokus på vinningarna av leken och pedagogerna ser också på leken som 

ett sätt för barn att bearbeta saker. Här menar pedagogerna att barnens 

kreativitet och fantasi hjälper dem att bearbeta exempelvis vardagliga 

händelser, intryck eller saker de varit med om. Vygotskij (1995) menar att 

känslor och idéer barn har i huvudet mynnas ut till en yttre handlig i leken. 

Barn lever ut sin fantasi och sina erfarenheter i yttre handlingar, alltså leken, 

vilket tyder på leken som en slags bearbetningsprocess. 

 

Utifrån pedagogernas beskrivningar i intervjuerna visar det sig att det finns ett 

flertal faktorer som anses vara viktiga för att en lek ska fungera: pedagogens stöd 

och förhållningssätt, god miljö med inspirerande material, trygghet, samspel och 

förståelse för lekens koder. Lekens koder eller leksignalerna visar sig genom 
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ögonen, rösten, ansiktsuttryck och språket och visar sig bland annat i barnens 

tillträdesstrategier. För att få tillträde i lek måste man använda sig av rätt 

strategi. Jensen och Harvard (2009) menar att grunden för all mänsklig 

samvaro är att lära barnen leksignalerna och lekens sociala regler. I likhet med 

vårt resultat belyser även Knutsdotter Olofsson (1991) vikten av de vuxnas 

närvaro och stöttning, bra lekmiljöer och material som inspirerar och lockar till 

lek. Hon menar också att det är viktigt att miljön, regler och material ska 

konstrueras utifrån ett barnperspektiv, vilket pedagogernas uppfattningar 

stämmer överens om i frågan om lekmiljöns utformning, pedagogerna ger 

uttryck för vikten av att utgå från barnens intressen för att främja utvecklingen 

då de anser att barn lär sig mer när de är intresserade av det de håller på med.  

 

Det vi också har uppmärksammat i arbetet med analysen av det empiriska 

materialet är pedagogernas syn på sin egen roll som avgörande för fungerande 

lekar, deras roll går att tolka som överordnad barnens roller som i stor mån 

styrs att de vuxna. Få pedagoger har betonat barnets egna kompetenser och 

förmågor. De flesta ansåg att förskolan lade grunden för barnens sociala 

utveckling, och ansåg enligt våra tolkningar sig själva ha en mycket stor roll i 

barnens utveckling, vilket kan tolkas som en förmedlingspedagogik där 

pedagogerna sitter på kunskapen. Analysen visar att pedagogerna ofta utgår 

från en observerande roll, där pedagogen inte aktivt deltar i leken utan håller sig 

på avstånd, men även ser på sin roll som medforskande och konfliktlösande. 

Medforskande i den mån att de utmanar barnen vidare i sina tankegångar och 

konfliktlösande som att de aktivt vägleder och handleder barnen i att lösa 

uppstående konflikter.  Vi tolkar den observerande rollen som ett utgångsläge 

som ofta utvecklas till någon av de två andra rollerna beroende på hur 

pedagogerna uppfattar att leken utvecklas. I de lekar pedagogerna anser som 

ickefungerande övergår rollen till konfliktlösare förutom enstaka uppfattningar 

som tyder på synen på barnet som kompetent och därmed ges möjlighet att 

lösa sina egna konflikter i stor mån, i dessa fall tolkar vi pedagogerna som att 

de stannar kvar i den observerande rollen. Tellgren (2004) menar att barn måste 

få praktisera sina strategier att bygga kamratrelationer med en supportande 

och handledande vuxen bakom sig.  

 

Snarare än att skydda leken, talar pedagogerna om att det är pedagogens 

ansvar att få med alla barn i leken, vilket går att jämföra med det Tellgren 

(2004) säger om att barn tenderar att skydda sina lekar, hon menar att barn ofta 

är mer angelägna att behålla gemenskapen än att integrera fler kamrater i 

leken. Tellgren menar att det ur en vuxens ögon kan anses som ett själviskt 

agerande, men i själva verket kan vara ett försök att behålla gemenskapen och 

relationerna i barnens samvaro. Detta går att problematisera mot 

pedagogernas ”alla får vara med” tänk. 

 

En problematik många pedagoger uttryckte var att de inte kunde delta i barns 

lek i den utsträckning som de önskade, detta på grund av personalbrist och 

stora barngrupper. Flera uttryckte det som meningslöst att ge sig in i en lek för 

att sedan behöva lämna den efter bara en kort stund. Detta går att 
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problematisera om man jämför med det Knutsdotter Olofsson (1991) säger om 

vikten av att som vuxen ibland träda in i leken. 

 

Pedagogernas uppfattningar visar på ett antal konsekvenser för barns 

utveckling och lärande vid ickefungerande lekar. Ickefungerande lekar 

framstår i pedagogernas berättelser främst som när maktrelationer och 

dominans uppstår. Det går att tolka pedagogernas svar som att de ser på en 

del barn som ”egoistiska”, vilket avser de som är dominanta och själva ständigt 

står för regin i leken utan att inta någon roll. Dessa barn menar pedagogerna 

går miste om att utvecklas i sin egen roll som en god lekkamrat, empati för 

andra människor samt turtagande. De förutsättningar för lek som lyfts i vår 

litteraturbakgrund är bland annat förståelse kring lekens signaler och koder 

(Engdahl, 2011a), vilket dessa ”egoistiska” barn tycks sakna. Barn med 

dominant beteende utesluts ofta från lek och mister därigenom möjligheten att 

få träna och lära sig signalerna och koderna. Folkman & Svedin (2009) menar 

också att barn som inte leker går miste om möjligheter att öva och lära sig att 

kompromissa och se från andras perspektiv. En studie av Leipins (2011) visar 

att de flesta barn ogillar att känna sig ensamma, vilket de antagligen tillslut gör 

om de sällan får tillträde till lek. Vi tycker oss dock inte se någon uppfattning 

hos pedagogerna om barn som inte leker utan snarare som bättre eller sämre 

lekdeltagare, en bra lekdeltagare tolkar vi utifrån pedagogernas svar som en 

som visar empati, har kunskap om lekens koder, och erhåller vissa sociala 

egenskaper. Calkins & Keanes (2009) studie visar att negativa kamratrelationer 

och brist på empati kan leda till ett antisocialt beteende som senare i livet kan 

förknippas med kriminalitet, oräddhet samt avsaknaden av att kunna läsa av 

signaler om fara. De menar att antisocialt beteende i vuxen ålder har sitt 

ursprung från barndomen, vilket kan tolkas som visar på betydelsen av goda 

kamratrelationer och fungerande lek i förskoleåldern. 

 

Avslutande reflektion 

Avslutningsvis kan vi konstatera att studien besvarat vårt inledande syfte och 

våra frågeställningar. Vi har synliggjort sex pedagogers uppfattningar om 

lekens betydelse för barns sociala utveckling och lärande. Empirin visar många 

liknelser med den tidigare forskning som gjorts på området, resultatet visar att 

pedagogerna upplever att leken har en stor betydelse för barns sociala 

utveckling och lärande och genomsyrar en stor del av förskolans vardag. I 

leken är pedagogens roll och förhållningssätt en avgörande faktor enligt 

pedagogerna. Även en god miljö, inspirerande material, trygghet, samspel 

samt förståelse för lekens sociala regler har betydelse. De konsekvenser som 

kan uppstå för barn med en bristande social utveckling visar sig bland annat 

vara oförståelse av lekens koder, som i sin tur ofta leder till utanförskap. 

Vidare mister barnet möjlighet att utveckla empati, ingå i ett sammanhang och 

förstå andras perspektiv.  

 

En intressant upptäckt i vår studie som förvånat oss är att ingen pedagog 

nämnt de barn som inte deltar i lek eller sociala sammanhang överhuvudtaget. 
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Kan det komma sig att pedagogerna förutsätter att alla barn leker, 

uppmärksammas inte dessa barn, eller har pedagogerna gett en förfinad, mer 

önskvärd bild av verkligheten?  

 

Förslag på vidare forskning 

Med tanke på vår förvåning över att barn som inte leker alls benämns av 

pedagogerna hade ett uppslag till vidare forskning kunnat vara att observera 

förskoleverksamhet istället för kvalitativa intervjuer för att kunna urskilja 

skillnader mellan praktiken och pedagogernas svar. Som Ahrne och Svensson 

(2011) säger kan intervjun kan bli en arena för respondenten att få saker att 

framstå på ett önskvärt vis, så en viss kritik mot språket som en spegel av 

verkligheten fordras alltså. En annan intressant infallsvinkel som vi var 

tvungna att välja bort på grund av tidsramen hade varit att intervjua 

specialpedagoger om ämnet för att få en djupare insyn i problematiken som 

kan uppstå i lek.  En intressant frågeställning hade då varit att forska kring 

huruvida gruppsammansättningen kan påverka barns lek och dess sociala 

utveckling.  
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BILAGA 1: Missiv till intervjupersoner 

 

Hej och tack för att du vill medverka i vår studie om Lekens betydelse för 

barns sociala utveckling! 

 

Nedan kommer lite information om intervjun samt syftet med vår studie. 

 

Vi är i vårt examensarbete intresserade av förskollärares erfarenheter av lekens 

betydelse för barns sociala utveckling. Vi vill poängtera att vi inte strävar efter 

att uppnå någon form av ”sanning” eller rätta svar utan vill bara ta del av dina 

erfarenheter och uppfattningar om barn som har svårt att ta sig in i lek på 

förskolan. Vi bifogar även intervjufrågorna så att du ska ha möjlighet att titta 

på dessa innan intervjun.  

 

Intervjuerna kommer utföras tillsammans med en av oss och beräknas ta ca 30 

minuter. Materialet kommer enbart användas för forskningsändamål och vi 

garanterar din anonymitet. 

 

Vi ser fram emot vårt möte med er! Vid funderingar är ni välkomna att höra av 

er annars ses vi på avtalad tid. 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Evelina Collén 

evelinacollen@hotmail.com 

073-0586193 

 

Sandra Lysén 

lysen.sandra@gmail.com 

073-9120924 

mailto:evelinacollen@hotmail.com
mailto:lysen.sandra@gmail.com


  

 

 

 BILAGA 2: Intervjufrågor  

 

Pedagogers uppfattning om lek 

 Vad innebär barns lek för dig? 

 Kan du ge exempel på hur barn leker?  

 Vad anser du är social lek? Ge exempel. 

 

Social utveckling och lärande 

 Hur tänker du kring barns utveckling under förskoletiden? 

 Hur tänker du kring lek och barns utveckling? 

 Hur tänker du kring lek och lärande?  

 Vad anser du att barn lär i leken?  

 Hur tänker du kring barns utveckling och framtiden?  

 

Hinder och konsekvenser för barns utveckling och lärande 

 Vad är viktigt för att en lek ska fungera? Ge exempel. 

 Kan du ge exempel på ickefungerande lekar?  

 Vad tror du dessa lekar beror på? 

 

Pedagogens roll 

 Hur ser du på en vuxens ledarroll i förskolan? 

 Hur skulle du beskriva ditt ledarskap i interaktion med barnen? 

 Hur skulle du beskriva din roll i barns lek? 

 


