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Sammanfattning 

 

Syftet med den här studien är att undersöka och få en inblick i hur förskolepersonalen 

beskriver att de arbetar och förhåller sig till barnens lek, samt vilka uppfattningar de har om 

barn som inte leker och hur de arbetar för att stärka barnens lekförmåga. Det för att kunna ta 

del av förskolepersonalens synsätt och strategier som de använder för att stödja och utveckla 

barnens lekförmåga. Detta eftersom lek är något oerhört viktigt för barnens lärande, 

utveckling och välbefinnande. Den metod som användes för materialinsamlingen blev 

kvalitativa intervjuer med fyra förskolepersonal. Datan har därefter analyserats utifrån 

Knutsdotter Olofssons perspektiv på lek och dess teoretiska begrepp. Studiens resultat visar 

att Knutsdotters lekteori återfanns i förskolepersonalens svar. Teorin kom till uttryck när 

förskolepersonalen berättade om lekregler, lekkoder, samspelssvårigheter, 

språksvårigheter, otrygghet, inte störa leken och pedagogens deltagande i leken. Studiens 

resultat visar att förskolepersonalen är väldigt medvetna om lekens goda egenskaper och 

arbetar på ett sätt som, enligt Knutsdotter Olofssons perspektiv på lek, är nödvändigt för 

barnens utveckling av sin lekförmåga. 

 

Nyckelord. Lek, förskolepersonal, leksvårigheter, inkludering, lekregler. 
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1. Inledning 

Leken har alltid varit central i barns liv, genom lek lär sig barnen att samarbeta, vänta på sin 

tur, kommunicera, leva sig in i andras roller och mycket annat. I leken inkluderas barn 

tillsammans för att skapa en lekvärld där de utvecklar fantasi och kommunikation. Men 

frågan är, leker verkligen alla barn?   

 

Utifrån mina erfarenheter och under VFU perioderna mötte jag barn som inte engagerade 

sig i leken och även barn som ville leka men ej kunde hitta plats i leken. Jag såg att det fanns 

barn som uteslöts ur leken antingen på grund av sina olikheter eller av sina bristande 

förmågor att delta i leken. Dessa barn delade inte heller en gemenskap med andra barnen. 

Det fanns alltför ofta osäkerhet och svårighet bland förskolepersonalen i hur de skulle kunna 

inkludera dessa barn i leken. Barn i behov av särskilt stöd definieras ofta som barn som av 

olika anledningar behöver stöd och hjälp in i leken (skolverket, 2017, s. 22), i detta 

sammanhang syftar jag inte bara på de barn som har en diagnos utan på alla barn som har 

svårigheter med att komma in i leken. I mitt självständiga arbete vill jag undersöka 

förskolepersonalens uppfattningar om barnens lek, samt hur de beskriver sitt förhållningssätt 

till barn som inte leker. Vilka arbetssätt använder pedagogerna för att inkludera dessa barn i 

leken? 

 

Knutsdotter Olofsson uppger att alla barn har en medfödd lekförmåga, men trots detta finns 

det nästan alltid något barn som har svårt att delta i leken. Vissa barn förstår inte 

leksignalerna och därför behöver de hjälp av vuxna för att utveckla sin lekförmåga (2003, s. 

82). Leken är viktig för barnens sociala kompetens, därför får oftast barn som inte leker färre 

möjligheter för kommunikation och vänskapsrelationer. Vilka ökar risken för uteslutning 

och därmed skapar dålig självkänsla (Öhman, 2009, s. 208). Förskolans läroplan lyfter fram 

lekens betydelse på olika sätt, alltifrån utveckling och lärande till att hjälpa barnen att 

inkluderas i barngruppen och undvika utanförskap. Barnen ska uppmuntras till lek utifrån 

sina egna förutsättningar och förmågor (Lpfö 18, 2018, s. 6 & s. 8). 

 

 

  1.2 Syfte 

Syftet är att undersöka och få en inblick i hur förskolepersonalen beskriver att de förhåller 

sig och arbetar med lek i förskolan. Ambitionen är att synliggöra förskolepersonalen 
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uppfattningar om barnens lek och barnens leksvårigheter i förskolan samt ta reda på hur de 

arbetar för att stärka barnens lekförmåga. 

1.3 Frågeställningar 

 

•  Hur beskriver förskolepersonalen att de förhåller sig till barnens lek i förskolan? 

• Hur beskriver förskolepersonalen sina uppfattningar av lek? 

• Hur resonerar förskolepersonalen kring barn med leksvårigheter? 

•  Hur beskriver förskolepersonalen hur de arbetar med att stödja och stärka barnen i 

leken?
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2. Bakgrund 

Leken har länge haft stor betydelse i barns liv och för deras lärande och utveckling. I följande 

avsnitt presenteras delar av den kommande förskolans läroplan och de litteraturer som 

behandlar lek i förskolan samt barn som inte leker under rubrikerna; Styrdokument, Lekens 

betydelse för barnens utveckling, Lekens förutsättningar, Förskolepersonalens roll, 

Specialpedagogik samt Inkludering och delaktighet. 

2.1 Styrdokument  

I förskolans kommande läroplan ”Lpfö18” har leken stärkts och fått ett eget avsnitt, där kan 

man läsa följande: 

 

Lek ska ha en central plats i utbildningen. Ett förhållningssätt hos alla som ingår i arbetslaget 

och en miljö som uppmuntrar till lek bekräftar lekens betydelse för barnens utveckling, lärande 

och välbefinnande. 

(Lpfö18, 2018, s. 8). 

 

I den kommande läroplan står det också att förskolan ska organisera verksamheten så att 

barn leker, möts och lär tillsammans. Barn ska få förutsättningar att utveckla lust till att leka 

och lära. Därmed följer att förskolepersonalen ska ansvara för att varje barn ska få 

förutsättningar att leka. Barnen lär sig genom lek och socialt samspel, där lärandet kan bli 

sammanhängande och mångsidigt om miljön och arbetssätten är varierande och 

stimulerande. Lek kan även utmana barnens samarbete, motorik, kommunikation och 

problemlösning. Därför är det viktigt att varje barn får möjlighet till att hitta på lekar och att 

experimentera. Lek ska ha en central plats i förskoleverksamheten genom ett medvetet 

förhållningssätt hos förskolepersonalen och en utmanande miljö som uppmuntrar till lek 

(Lpfö18, 2018, s. 7–13).  

 

Den kommande läroplan ”Lpfö18” lyfter fram att alla barn ska ges förutsättningar till att 

delta i gemensamma lekar, utifrån sina förmågor och behov. Barn som inte kan leka med 

andra barn eller behöver mer stimulans och särskilt stöd, ska få det stöd de behöver. Detta 

genom att utforma miljön utifrån dennes behov och förutsättningar (Lpfö18, 2018, s. 5). 
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2.2 Förskolepersonalen och leken 

Enligt Knutsdotter Olofsson är det få förskolepersonal som varken intresserar sig eller lägger 

arbete på barnens lek. Vidare beskriver hon hur förskolepersonalen gör annat när barnen 

leker och därigenom kan de avbryta leken för att avsluta ett uppstående bråk eller konflikt. 

Ofta får förskolepersonalen dåligt samvete när de leker med barnen, då de känner att de inte 

utför sitt uppdrag som lärare. Förskolepersonalen menar att de kan utföra andra 

arbetsuppgifter under tiden barnen leker, som att dokumentera och planera. Det är 

personalen på förskolan som är förebilderna för barnen, då det är de vuxna barnen ser och 

härmar. Om barn aldrig ser att vuxna låtsas eller är med i deras lek, då kan det inte bli så 

mycket lek, trots fina lokaler och varierande lekmaterial (2009, s. 87–88). En trygg miljö i 

förskolan skapar trygga barn, det är förskolepersonalens ansvar att skapa en trygg miljö i 

förskolan där barnen kan känna sig trygga. Förskolepersonalen har även ansvaret för lekens 

roll under barnens vistelse på förskolan, om hur barn leker och vad de leker. När 

förskolepersonalen deltar i leken på barnens villkor kan de komma barnen närmare. De kan 

lära känna barnen på ett helt nytt sätt och bidra med att öka förutsättningarna för en trygg 

miljö (Knutsdotter Olofsson, 2003, s 111–115).  Folkman och Svedin uppger att 

förskolepersonalens närvaro har stor betydelse för inkludering av barn som har svårt att delta 

i leken. De betonar förskolepersonalens relation till barnen och menar att genom den 

vardagliga kontakten och den trygga relationen mellan varandra, växer barnets lekutrymme. 

Vidare anser författarna att leken inte bara uppstår, utan någon måste starta den och ge leken 

energi att börja växa. Förskolepersonalens roll är att uppmuntra barnen till lek. Genom att 

de intresserar sig för barnet och vad barnet gör i leken bildas ett gemensamt lekområde 

(2003, s. 31–32, s. 86 & s. 120). 

 

2.3 Barn med leksvårigheter 

Knutsdotter Olofsson hävdar att i de flesta barngrupper i förskolan finns det barn som har 

leksvårigheter, dessa barn kännetecknas av de inte deltar i leken eller deltar i leken genom 

att förstöra. Vilket medför ett behov av extra stöd för dessa barn för att kunna utveckla sin 

lekförmåga (2003, s. 82). Barn kan behöva extra stöd för att kunna delta i leken, enligt 

skolverket är barnens behov situationsbundet. ”Behovet är relaterat till vad som händer i 

mötet mellan barnet, personalen och miljön i förskolan. Det betyder till exempel att barn kan 

behöva stöd i sin utveckling i en miljö, men inte i en annan” (skolverket, 2017, s. 22). Enligt 

Sandberg & Norling innefattar begreppet barn med behov av särskilt behov inte bara barn 

som har diagnoser utan även barn som har svårigheter att hantera vardagen i förskola (ref i. 

Sandberg 2009, s 17–20). När jag nämner begreppet barn i behöv av särskilt stöd syftar jag 

inte på de barn som har en diagnos eller funktionsnedsättning, utan på de barn som har 

svårigheter med att komma in i leken av olika anledningar. Barn som inte leker har oftast 

dåliga kamratförhållanden på grund av sin bristande förmåga till lek. När jag nämner barn 

med leksvårigheter syftar jag på alla barn som behöver extra stöd för att delta i leken. Barn 

med behov av extra stöd kan behöva stödinsatser för att kunna lära och utvecklas som andra 

barn (Nilholm, 2007, s. 13). Stödinsatser handlar om de insatser och stöd samt åtgärder inom 
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förskolepersonalen och utifrån. Stödet i verksamheten kan innebära en anpassning av 

lokalerna, miljön, storlek på barngruppen eller resurspersonal (skolverket, rev. 2016, s. 33).   

 

Förskolan ska vara anpassat för alla barn för att vara en plats för gemenskap och kamratskap 

men trots det kan den vara plats för utanförskap och ensamhet. Det kan vara just under den 

fria leken i förskolan som dessa barn kommer underfund med att de inte förstår eller inte 

duger, och upptäcker att de gör förskolepersonalen irriterade eller skrämmer andra barn. Ett 

sådant utanförskap kan motverkas genom förskolepersonalens arbete med att ge barnet stöd 

att inse lekens magi och upptäcka vad kamratskap innebär. Barn som inte leker saknar oftast 

erfarenheter av att leka och samspela. De erfarenheter dessa barn bär på kan vara så splittrade 

att det skapar problem i leken. Barn som har sociala brister kan ofta bli sårbara i förskolan 

tillsammans med andra barn. Därför är det viktigt att barn redan på förskolan få erfarenheter 

av vänskap och lek (Folkman & Svedin, 2008, s. 12–15). Leken kan få många stängda dörrar 

att öppna sig och hjälper till att nå barn som håller sig borta från kontakt. De barn som saknar 

de grundläggande egenskaperna i hur man leker har oftast inte förstått de sociala lekreglerna. 

Barnen uppfattar antagligen inte andras leksignaler och blir då ”Den som inte förstår han 

förstör.” (Knutsdotter Olofsson, 2009 s. 77).  

2.4 Inkludering och delaktighet i leken 

Delaktighet innebär att bli bekräftad genom att få möjlighet till att uttrycka sina upplevelser 

och känslor. Barn ska få bli sedda och hörda samt få öva sitt inflytande i verksamheten. 

Förskolepersonalen behöver inta barns perspektiv och vara lyhörda för barnens reflektioner 

i syftet att göra barnen delaktiga i leken. Eriksson hävdar att möjligheterna och 

förutsättningarna för barnens delaktighet ökar när pedagogerna intar barns perspektiv. Att se 

barnen som kompetenta individer och visa intresse för deras funderingar stärker deras 

självkänsla. Pedagogen ska planera och organisera verksamheten ur ett barns perspektiv 

genom att stödja och möta barnet (2014, s. 215–216 & s. 219–221). Begreppet inkludering 

handlar om att anpassa verksamheten och miljön till barns olikheter (Lutz, s. 38–39). 

Sandberg nämner att en forskning har visat att organiserade lekstunder som inkluderar och 

integrerar mångfalden bland barnen, visade goda resultat gällande barns utveckling och 

inlärning. Sandberg menar att barn lär sig i sociala sammanhang, när de integreras 

tillsammans (2014, s. 148–149).  

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

3. Tidigare forskning 

 

I detta avsnitt presenteras den forskning som anses vara relevant till studien. För att skapa 

ordning i detta avsnitt skapades rubrikerna; Lek i förskolan, Barns leksvårigheter och 

Förskolepersonalens roll i leken. Under rubriken Barns leksvårigheter har jag valt att 

inkludera ett utvecklingsarbete av Marie-Louise Folkman och Eva Svedin om barns 

leksvårigheter. Deras utvecklingsarbete är relevant för min studie och är av vikt att använda 

under detta avsnitt eftersom deras utvecklingsarbete belyser barnens lek och barn som inte 

leker i förskolan. Folkman är en psykolog med specialistbehörighet i pedagogisk psykologi 

och Svedin är en specialpedagog och fil.kand. Folkman och Svedins litteratur är ingen 

forskningsartikel, men innehåller viktig information och ger en bredare bild om barnens lek 

och även om barn med leksvårigheter.  

3.1 Lek i förskolan 

Charlotte Tullgren har studerat i sin avhandling leken i förskolan med fokus på 

förskolepersonalens deltagande i leken ur ett maktperspektiv. Tullgren nämner i sin 

avhandling att leken beskrivs som en viktig del av förskolan i de offentliga styrdokumenten. 

Hon anser att leken utgör grunden för barns utveckling. Studien tar upp en skandinavisk 

forskning om lek. Forskningen behandlar lekens betydelse för barns lärande och utveckling 

samt förskolepersonalens roll i leken. Här utgör leken med hjälp av lekpedagogiska 

förhållningssätt en förutsättning för barns lärande och utveckling. Det lekpedagogiska 

förhållningssättet innebär att med hjälp av förskolepersonalens/pedagogens närvaro i 

barnens lek, kan barnen utmanas och deras lek utvecklas (2004, s. 11–12).  Synen på lek som 

något utvecklande har fått kritiska röster bland annat av Steinsholt som pekar på olika 

problem med lekpedagogik. Han menar att lekpedagogiken lyfter fram lekens nyttiga 

egenskaper och antar att barnen alltid är fria i leken. Enligt honom är barnen inte fria att vara 

irrationella i leken, där det finns lekar som tycks vara irrationella och kaotiska som barnen 

inte får leka. Steinsholt menar att det finns lekar som främjar barns lärande och utveckling 

men det finns också lekar som inte är främjande för lärande på samma sätt. Steinsholt anser 

att lekpedagogiken ser leken som ett medel för att barnen ska utvecklas till en god vuxen, 

utan att lägga märke till vad barnen tycker att leken är i ett här och nu perspektiv (ref. i 

Tullgren, 2004, s 25–26). 

Tullgren beskriver att i leken anses barnen som aktiva och fria att utifrån sina erfarenheter 

och intresse bestämma lekhändelser. I leken utvecklas barns kreativitet, kommunikation och 

lärande. Genom leken förbereder sig barnen för ett framtida vuxenliv. Alla aktiviteter som 

barnen utför i leken kan bidra till skapandet av en blivande god vuxen i framtiden. Vidare 

påpekar Tullgren att det finns en underordning som ligger inbyggd i frihetstänkandet, där 

barnens frihet är begränsad. Leken måste korrigeras och regleras för att nå den goda och 
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utvecklande leken, vilket innebär en styrning i framtidens namn. Att betona barnens frihet i 

att kunna bestämma och ta ansvar för sitt beteende, där alla beteenden är inte tillåtna med 

tanke på de krav som ställs på barnen. Tullgren menar att lekens innehåll blir föremål för 

styrning och delar in det i tre teman, vad är vikten av att barn leker, vad de leker och hur de 

leker. Det finns en norm och en ide som råder i samtliga teman, där det lekande barnet alltså 

ska regleras och korrigeras i riktning med normen. Styrningen vill åstadkomma att barnen 

leker för att bli koncentrerade, aktiva, engagerade och kreativa. Leken fungerar som en 

utvecklande aktivitet och barnen som aktiva, därför regleras barnen för att inte gå miste om 

de utvecklade och goda kunskaper leken har. Barnens deltagande i leken anses vara 

nödvändigt, barnen deltar när förskolepersonalen är engagerade och närvarande under lekens 

gång. Förskolepersonalens/vuxnas sätt att agera kan förstärka leken genom att se till att leken 

inte avbryts eller blir störd (2004, S. 61–63). Leken anses vara en viktig aktivitet som ska 

stimuleras och upprätthållas, där barnen konstitueras som aktiva och fria, men lekens 

harmoni kan störs av övergrepp, ojämlikhet och maktkamp (Knutsdotter Olofsson, 1991, s 

.32–33).  Tullgren menar att barnens frihet i leken inte är valbar, då förväntas barnen att 

utnyttja sin frihet på ett sätt som pedagogerna uppfattas som utvecklande och meningsfullt. 

Lekens goda egenskaper har beskrivits snarare mer som en norm än som lekens natur. Att 

leken framstår som en norm gör att förskolepersonalen bekämpat det som bryter mot 

normen. Barn som inte leker och väljer att stå och iakttar när andra barn leker, eller barn som 

leker på ett sätt som bryter mot normen måste korrigeras. Förskolepersonalens uppgift blir 

att locka dessa barn till lek då alla ska få vara med och leka. Både vad barnet leker och hur 

barnet leker blir föremål för styrning. Vidare menar Tullgren att lekens innehåll styrs bort 

från det som anses vara olagligt eller obehaglig, till exempel när barnen leker våldslekar, 

leken korrigeras till att sluta med det våldsamma innehållet. Barnen uppmuntras till att leka 

lugnare och trevligare lekar som familjelekar, sådana som handlar om familjeförhållanden 

och matlagning (2004 s .65). 

Tullgren uppger att i leken tränar barnen på att kommunicera på ett sätt som anses vara en 

god kommunikation. Barnen uppmuntras till att uttrycka sina känslor, och visa förståelse för 

andras känslor. I leken har barnen frihet att välja innehåll utifrån sina tidigare erfarenheter, 

vilket innebär att lekens innehåll och händelser inte är planerade av pedagoger. I leken har 

barn större möjlighet att leka med vem de vill när de vill. Men som redovisats ovan, att när 

barnen utför olagliga lekar upplevs det som obehagligt och blir föremål för styrning. 

Samtidigt ska personalen på förskolan värna om det fria barnet och stödja barnen i deras lek. 

Hur kan förskolepersonalen hantera detta? Ska de ge barnen frihet? Eller styra lekens 

innehåll? Ett sätt att hantera detta är att delta i barnens lekar. Att pedagogen blir en 

lekkamrat, kan underlätta det stödjande arbetet och ge en bättre överblick om barnens 

relationer i lekar (2004 s .83–86). 
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3.2 Barns leksvårigheter  

Barn förpliktigas ofta att leka på ett normalt och rätt sätt, Tullgren menar att de barn som 

inte håller sig till det som räknas som normal lek och avviker, anses ha leksvårigheter och 

måste tränas att leka normalt. Dessa barn förklaras ha någon form av 

personlighetssvårigheter som leder till att barnet inte kan samspela på det normala sättet i 

leken. Det kan vara ett barn som är blyg, inte kan läsa lekkoder eller inte hänger med 

lektemats växlingar. Barn som har leksvårigheter riskerar hamna utanför leken, och inte kan 

ta nytta av lekens goda egenskaper och effekter på lärande och utveckling. Barn som inte 

kan leka på det rätta sättet får sin personlighet korrigerad av vuxna (2004, s. 101–102). 

Det finns en del barn som inte leker och aldrig kommer in i det sociala samspelet som pågår 

under leken. Dessa barn saknar oftast förkunskaperna och behöver stöttning och vägledning 

av vuxna för att hjälpa dem in i leken. Knutsdotter Olofsson uppger att barnen behöver skapa 

en förståelse för andras leksignaler för att kunna delta i leken. Barn behöver kunna 

kommunicera och förstå transformationen i lekens händelser för att kunna bortse från 

verkligheten och gå in i lekensvärld (1991, s. 31–32). De barn som saknar de grundläggande 

egenskaperna i hur man leker har oftast inte förstått de sociala lekreglerna och lekspråkets 

koder. Hon anser att barnen behöver vara trygga för att kunna njuta av leken, därför leker 

inte otrygga barn. Otrygga barn kan inte koncentrera sig, blir lätt ofokuserade och osäkra i 

leksituationer. Medan trygga barn ger sig in i lekens värld och låter sig inte bli störd. 

Orsakerna kan till exempel vara en otrygg hemmiljö där vårdnadshavare arbetar länge eller 

en hemmiljö med sociala och ekonomiska bekymmer. Andra orsaker kan vara att vuxna inte 

visar sin uppskattning av leken och inte planerar eller stimulerar till leken (Knutsdotter 

Olofsson, 1991, s. 31–32 & s .163). 

Marie-Louise Folkman och Eva Svedin har gjort ett utvecklingsarbete som beskriver barns 

svårigheter att leka tillsammans med andra barn i förskolan. De beskriver att barn som har 

leksvårigheter möter oftast utanförskap och ensamhet. Författarna menar att det finns barn 

som inte leker, men som iakttar och följer efter andra barn, men sällan tar initiativ. Dessa 

barn är rädda att misslyckas och är tillbakadragna (2008, s. 12). Folkman och Svedin talar 

även om ensamma barn som är tysta och blyga som inte leker och hellre tyr sig till vuxna. 

Vidare talar de om barn som fastnar i leken, leker samma lek varje gång. De talar också om 

barn som är tystlåtna och som kan leka med sig själva i bakgrunden. Det finns även barn 

som använder aggression för att få tillgång till andras lekar. De tvingar sig in i leken eller 

använder makt som redskap, genom att till exempel kasta sig över leksakerna och anser sig 

ha rätt till dem. Författarna berättar att barn med leksvårigheter inser att i den fria leken är 

de ensamma och utanför. Barnen inser att de skrämmer andra barn, eller att andra barn inte 

vill ha dem i sin lek (2008, s. 12 – 18). Folkman och Svedin tycker att det är viktigt för dessa 

barn att få hjälp och stöd av förskolepersonalen i sitt utanförskap. Barn som har 

samspelssvårigheter eller inte leker hamnar ofta i utanförskap, då de stör leken och har låg 

status i barngruppen. De riskerar att inte utveckla sin samspelsförmåga och får dålig självbild 

till skillnad mot barn som deltar i leken (2008, s. 12 - 19). Även barn med 
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funktionsnedsättningar leker mindre med andra barn. Enligt Malone och Stoneman lekar 

dessa barn ofta mindre, har svårt att variera och ändra leken på grund av sina 

funktionsnedsättningar. Därför blir leken mer ensidig än för barn utan 

funktionsnedsättningar (ref. i Barton, 2015, s. 489). 

3.3 Förskolepersonalens roll i leken 

Tullgren nämner att den skandinaviska forskningen har även forskat om barns perspektiv på 

lek, där barn har intervjuats och berättat om deras upplevelser om lekar de lekt och dess 

innebörd. De fick också berätta om deras tankar kring pedagogernas närvaro i leken. Barnen 

uttrycker att pedagoger är hinder för deras lekar, då de avbryter leken och sätter regler för 

vad som är okej och inte okej, utan att ta hänsyn till barnens intentioner (2004, s. 26). 

Tullgren menar att förskolepersonalen använder två kategorier av tekniker för att korrigera 

leken i enlighet med den rådande normen. Den första kategorien är inneslutning, det vill säga 

att ge positiv uppmärksamhet, uppmuntra och ge beröm för de barn som håller sig inom den 

rådande normen. Den andra kategorien är uteslutning, och innebär att påpeka eller avskilja 

ett barn från gruppen för den tycks störa och inte följer de rådande lekreglerna. Både 

kategorierna tycker Tullgren är sammanfogade, det som verkar uteslutande på ett barn verkar 

inneslutande på andra barn som anpassar sig till normen. Och det som verkar inneslutande 

på det barnet som får beröm är uteslutande på de andra barn som inte fick beröm eller som 

inte gjort sig förtjänat av att få beröm (2004, s. 26 & s. 89–99). 

Pramling Samuelsson och Johansson har i sin studie forskat och diskuterat om relationen 

mellan lek och lärande, samt på vilket sätt kan läraren inkludera barnen i leken oavsett 

olikheterna. Studien har försökt illustrera vad som händer mellan barn och lärare när det 

gäller lek och lärande, samt vilka följder som kan uppstå när läraren utövar sitt ledarskap i 

leken. Det som Pramling-Samuelsson och Johansson kom fram till är att barn inte skiljer 

mellan lek och lärande, det är oftast de vuxna som definierar lek och lärande som olika 

kategorier. Vidare nämner författarna att förskolepersonalen behöver inta ett barns 

perspektiv så att lek och lärande förenas och skapar en helhet. Det är viktigt att förena lek 

med lärande efter de olika behov som finns i barngruppen, så att det skapas en möjlighet för 

alla barn ska kunna delta i leken och lära sig nya saker genom lek (2006, s .54–62). Vidare 

nämner författarna att personalen på förskolan oftast inte deltar i barnens lek, de poängterar 

att det kan bero på att personalen inte vill förstöra barnens lek, eller inte har möjlighet att 

delta. Pramling-Samuelsson och Johansson understryker att förskolepersonalen missar oftast 

viktiga detaljer i barns lärande när de inte deltar i leken. Att förskolepersonalen deltar i leken 

ger större möjligheter att kunna stödja barnen i deras lek, det vill säga genom att utmana 

barnens idéer och tankar. Barn som har samspelssvårigheter eller har svårt att delta i leken, 

kan vara i behov av vuxnas stöd för att hitta en plats eller roll, både i leken och i barngruppen 

(2006, s .54–62).  Barnens lek utvecklas inte av sig själv, små barn förstår vad lek är och 

uppfattar leksignalera med hjälp av äldre barn och vuxna (Knutsdotter Olofsson, 1991, s 

.29).  
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Stanton Chapman betonar vuxnas betydande roll för barns utveckling och kopplar det till 

Vygotskijs begrepp ”Scaffolding” eller stöttning på svenska, där med stöd av en vuxen i 

lärprocessen kan barnet lära sig och klara av det som hen inte kunde klara av på egen hand. 

Stanton Chapman menar att en vuxen kan stötta fram och vägleda barnen i lärprocessen, med 

hjälp av kommunikativa verktyg. Med Kommunikativa verktyg menar Stanton-Chapman en 

närvarande förskolepersonal/pedagog som vägleder, ställer frågor och utmanar barnen i 

leken. Samtidigt som uppmärksammar samspelet i leken och dess mening för barnen. Med 

kommunikativa verktyg skapas förutsättningar för barn som inte leker eller är i behov av 

särskilt stöd att leka med andra barn (2014, s. 100 - s. 105). Pramling Samuelsson och 

Johansson framhäver att samspelet mellan barnen, och mellan barn och vuxna, har en 

betydande roll och utgör en central aspekt i lärandet. Dessutom måste förskolepersonalen 

bidra med olika typer av stöd och utmaningar för att inkludera alla barn i leken oavsett 

barnens olika behov (2006, s .60). Welen poängterar att personalen på förskolan kan främja 

leken för barn med behov av extra stöd genom att delta och utmana dem i leken (2003, s. 

37). 

 

Maria Olsson berör i sin avhandling pedagogens ledarskaps betydelse för barn med 

leksvårigheter och barn som är i behov av särskilt stöd. Hon nämner två typer av ledarskap, 

en implicit ledning och en explicit ledning. Den implicita formen av ledningen syftar till att 

skapa ordning genom att barnen själva kontrollerar och reglerar sitt eget agerande. Medan 

den explicita formen av ledningen innebär att skapa ordning genom att ge barnen tydliga och 

konkreta instruktioner för hur de ska agera. Olsson menar att både former av ledarskap kan 

få olika konsekvenser för dessa barn. Att ge barn tydliga (explicita) instruktioner kan 

möjliggöra att de deltar i leken, men samtidigt kan det sätta gränser för vad barn lär sig. 

Olsson nämner att pedagogerna behöver utveckla sina kunskaper om barn med svårigheter 

för att kunna inkludera dem i ett socialt sammanhang (2016, s. 25- s. 28). Vidare beskriver 

Tullgren om hur förskolepersonalen kan skapa kunskaper om barnen genom att delta i 

barnens lekar, särskilt när personalen uppmuntrar barnen genom att ställa frågor om hur de 

tänker kring leken, och hur leken kan lekas. På det sättet får förskolepersonalen en möjlighet 

att följa barnens tankar och kunskaper om deras erfarenheter, idéer och världsbild. 

Författaren visar hur förskolepersonalens lekfulla inställning skapar intresse hos de lekande 

barnen. När förskolepersonalen bjuder in barnen till lek och föreslår händelser leder det ofta 

till att barnen vill att personalen deltar i leken. De förskolepersonal som är omtänksamma 

och lekfulla beskrivs av barnen som roliga och snälla att leka med (2014, s .103–108). 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt presenteras de teoretiska begreppen som studien grundar sig i. Birgitta 

Knutsdotter Olofsson är en av de mest framstående inom lekforskningen i Sverige och har 

medfört flera forskningsprojekt om lek som pedagogisk metod. Knutsdotter Olofsson har 

konstruerat olika teoretiska begrepp om barns lek utifrån egna praktiska kunskaper och olika 

teorier om lek. Knutsdotter Olofsson har skrivit olika böcker där hon beskriver sina 

forskningsresultat och sin definition av lek. Hon definierar leken som ett förhållningssätt till 

verkligheten och som en mental inställning som signaleras genom en metakommunikativ 

signal. Det som händer under lekens gång kan inte tolkas bokstavligt, och ska därför 

förklaras utifrån lekens premisser och intentioner (1991, s. 17–18). Under sin forskning kom 

hon fram till tre principer om hur förskolepersonalen kan stödja barnen i deras lek. De tre 

principerna är att det finns ostörd tid för leken, att delta i leken på barnens villkor, att inte 

störa barnen och hjälpa barnen att inte störa varandra i leken (Knutsdotter Olofsson 2009, 

s. 87). Leken enligt Knutsdotter Olofsson är ”både och”, hon menar att leken ”Blir ett stycke 

verklighet utbrutet ur den verkliga verkligheten.” (2003, s. 10). Innanför lekramen i lekens 

värld är allting möjligt (2003, s. 10). Knutsdotter Olofsson redovisar sin lekteori utifrån de 

teoretiska begreppen som presenteras nedan.  

4.1 De teoretiska begreppen: 

Följande beskrivning är baserad på Knutsdotter Olofssons tolkning för vad lek är och hur 

den uppstår. 

4.1.1 Leksignaler  

Knutsdotter Olofsson uppger vid sin beskrivning av leksignalen att det är ett begrepp som 

myntades av Bateson (1976) och menar att lek är det vi signalerar (2007, s. 49). Leksignalen 

är det vi signalerar till omgivningen genom en metakommunikativ signal. Vi signalerar lek 

med röstläge, ögon, mimik och sätt att tala. Vårt sätt att bete oss ger olika kontext i 

leksignalerna, därför är det viktigt att leksignalerna är tydliga så att barnen inte misstolkar 

dem. Barn måste kunna dessa signaler för att samspela med andra barn i leken. Knutsdotter 

Olofsson menar att barn som förstår leksignalerna, tolkar det som händer efter lekens 

intentioner (2003, s. 8–9). Leksignalen bildar en ram runt det som sker i leken och skiljer 

mellan vad som är lek och inte lek (Knutsdotter Olofsson, 2009, s. 76). Knutsdotter Olofsson 

menar att genom leksignalerna vet vi att det är lek. Om ett barn inte förstår leksignalerna i 

till exempel skrämsellek, kan barnet bli rädd och istället för lek blir det gråt (2003, s. 23 & 

s. 8–9). 
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4.1.2 Lekramen 

Knutsdotter Olofsson menar att både leksignalen och lekinställningen skapar en lekram runt 

det som händer. Leken består av en början och ett slut, innanför ramen råder lekens regler 

medan utanför ramen råder de vanliga reglerna i barnens vardag. Innanför lekramen 

transformerar barnen verkligheten till något annat, en köksstol transformeras till en häst, 

några kuddar förvandlas till ett hus, eller en soffa blir en rymdbil. När leksignalerna 

uppfattas, blir leken full av betydelse (2017, s. 16–19). De som befinner sig utanför lekramen 

förstår inte de lekreglerna som gäller för barnen innanför leken. Knutsdotter Olofsson menar 

att lekramen uppstår genom att barn kommunicerar att de befinner sig i lekens värld (2003, 

s. 10).  

4.1.3 Sociala lekregler  

Knutsdotter Olofsson lyfter fram att lekens harmoni kan endast bibehållas genom att barn 

tidigt lär sig de tre sociala lekreglerna. Knutsdotter Olofsson refererar till Garvey och menar 

att de tre sociala lekreglerna behövs för att leken ska kunna utvecklas, och för att barnen ska 

kunna samspela med varandra. De sociala lekreglerna är samförstånd, ömsesidighet och 

turtagande (2017, s. 49). Med samförstånd menar Knutsdotter Olofsson att alla 

lekdeltagarna är överens om att de leker och om vad de leker. Det blir inte roligt när barnet 

tvingas in i leken, eller när barnet är ledsen. Barnet ska ha klart för sig hur hen ska leka och 

vad hen leker. Enligt henne innebär ömsesidighet att leken utspelar sig på samma villkor för 

alla deltagare. Att alla lekdeltagarna lägger sig på samma nivå oberoende av styrka eller 

ålder. De barn som kan samspela i leken anpassar sig lättare till de yngre barnen. Knutsdotter 

Olofsson menar att leken kan växa fram genom ett gemensamt spel mellan deltagarna. 

Turtagande innebär att alla lekdeltagarna turas om och skiftas om att bestämma i leken. Alla 

deltagare ska kunna ta initiativ i leken, vilket innebär att turtagande handlar även om att 

kunna samarbeta med andra. Knutsdotter Olofsson menar att turtagande handlar om rättvisa, 

jämlikhet och ömsesidighet samt att alla deltagare ska vänta på sin tur (2003, s. 25–26).  

4.2 De tre principerna 

Knutsdotter Olofsson nämner tre principer om hur förskolepersonalen kan stimulera barnen 

i den fria leken. Med den fria leken menar hon att leken ska vara fri från störning med hjälp 

av personalens stöd i förskolan. Den första var att ge barnen ostörd tid till att leka genom att 

inte avbryta leken och ge barnen tid att avsluta leken själva. Den andra principen var att 

förskolepersonalen skulle se till att barnen inte stör varandras lekar. Barn som leker behöver 

lugn och ro för att kunna ge leken dess utveckling. Den tredje principen handlar om att som 

handlar om vuxnas roll i leken. Med vuxnas roll menar författaren att förskolepersonalen 

kan delta i leken på barnens villkor genom att hålla de sociala lekreglerna och att ge barnen 

stöd under lekens gång. Förskolepersonalen kan även finnas vid sidan av leken, som en extra 

trygghet för vissa barn (2009 s. 87–88). 
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4.3 Sammantaget om Knutsdotter Olofssons lekteori 

Det ställs många krav på barnen för att kunna leka och klara av att delta i leken. Barnen 

behöver kunna samarbeta, samsas och dela med sig. De ska vara införstådda att de leker och 

hur de leker. Om barnen inte kan hålla de tre lekreglerna i leken så finns det en stor risk att 

leken misslyckas. För att barnet ska klara av att delta i lek visar Knutsdotter Olofssons 

lekteori på att det gäller att kunna gå in i lekens värld inom lekramen. Batesons teori som 

Knutsdotter Olofsson hänvisade till tar upp hur barnen genom en metakommunikation 

signalerar för andra att de leker. Knutsdotter och Garvey är båda överens om att barnen 

behöver lära sig de tre sociala lekreglerna för att kunna leka tillsammans med andra barn 

utan att konflikter uppstår. Knutsdotter Olofsson poängterar att barn lär sig lekreglerna med 

hjälp av vuxna. Lekskickliga barn kan enkelt förflytta sig in i lekens väld, medan andra barn 

behöver mycket stimulans och ett vuxenstöd för att kunna delta i leken (2003, s. 24).  
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5.  Metod 

 

I följande avsnitt kommer det att redogöras för hur urvalet av respondenter har gått till. 

Vilken datainsamlingsmetod som tillämpats i studien. Hur genomförandet har gått till och 

även de etiska hänsynstaganden som jag har gjort i studien kommer också att redogöras i 

följande avsnitt. 

5.1 Urval  

Jag hörde av mig till flera förskolor som jag har haft tidigare kontakt med via tidigare arbeten 

och personliga kontakter. Valet av förskolorna kan kopplas till vad Trost kallar för 

bekvämlighetsurval som innebär att välja intervjua de som tycks passa och är tillgängliga 

(2011, s. 138–140). Förskolorna och respondenterna valdes strategiskt ut, jag valde olika 

förskolor i olika geografiska lägen i en storstad. Detta för att fånga upp en bred bild och olika 

erfarenheter utifrån de arbetssätten som förekommer i de förskolorna. Trost lyfter fram att 

ett strategiskt urval används för att få variation bland de intervjuade personerna (2011, s. 

138–140). Valet att genomföra mindre antal intervjuer var i syftet att lägga mer tid på 

analysen och litteraturgenomgången. Till slut innefattade intervjuerna fyra förskolepersonal 

från olika förskolor. Trost poängterar att materialet av många intervjuer blir oöverskådligt 

och ohanterligt, därför kan fåtal väl utfärda intervjuer bli mycket mer värda än flertalet 

utfärda intervjuer (2011, s. 143–144). Trost (2011, s. 143) lägger tonvikt på kvaliteten 

tillskillnad från Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson och Lena Wängnerud 

(2012, s. 259) som betonar högre antal intervjuer. Esaiasson et. al., tycker att det behövs 

cirka tio respondenter i en kvalitativ intervjuundersökning för att göra bra analyser (2012, s. 

259).  

Samtliga respondenter har olika utbildningar, några har förskollärarutbildning och andra har 

barnskötarutbildning. Valet att intervjua personal som har olika yrkeskategorier gjordes för 

att få ett varierad underlag samt en allsidig och rättvis bild som möjligt av hur personalen i 

de olika yrkesgrupperna som förekommer på förskolan beskriver sina uppfattningar av lek 

och sitt förhållningssätt till lek. Med en rättvis och allsidig bild menar jag att alla 

yrkesgrupper som jobbar i arbetsgruppen får beskriva sitt arbete med barnens lek, i syftet att 

få en mer omfattande bild av hur förskolepersonalen förhåller sig till barnens lek. Att endast 

intervjua en av yrkesgrupperna skulle inte vara rättvist mot hur det är i verkligheten i de 

valda förskolorna, eftersom det är både förskollärare och barnskötare som bildar arbetslaget 

på de förskolorna.  Jag kan hävda att även om jag har intervjuat personal med olika 

yrkeskategorier kunde jag inte generalisera resultatet eftersom antalet respondenter är få och 

deras svar utgörs av deras egna uppfattningar. Jag kan också hävda att trots att tanken var att 

försöka få en allsidig och rättvis bild, så kunde resultatet visa en mer allsidig bild om urvalet 

bestod av flera intervjuer. 
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5.2 Datainsamling 

För att undersöka studiens frågeställningar och få en inblick i hur förskolepersonalen 

beskriver att de förhåller sig till leken i förskolan, valde jag att arbeta med kvalitativ metod 

och hermeneutisk tolkning. Hermeneutisk metoden enligt Esaiasson m.fl. betyder “Läran om 

läsning och tolkning.”, där ordet ”tolkning” handlar om att förstå och begripa vad en text 

säger, i samband med den frågan intervjuaren ställt (2012, s. 221). Trost påpekar att ur ett 

kvalitativt perspektiv fokuseras intresset på att försöka förstå andra människors sätt att agera 

och resonera, eller att få insikt och hitta mönster (2011, s. 32). Genom intervjufrågor kan 

forskaren ta del av andras upplevelser och tolkningar av olika fenomen. Trost uppger att 

genom att ställa enkla och öppna frågor kan forskaren få komplexa och innehållsrika svar 

(2011, s. 25). Bell nämner att kvalitativa intervjuer tar så lång tid i anspråk, men kan ge ett 

rikt material (2016, s. 169). Syftet med min studie är att undersöka hur personalen på 

förskolan uppfattar och beskriver sitt förhållningssätt till barnens lek i förskolan, med detta 

som bakgrund var kvalitativ intervju den bästa metoden att använda. Bell tycker att 

intervjumetodens flexibilitet är en stor fördel där forskaren kan få många idéer, åsikter och 

sondera svar (2016, s. 158). För att ta del av intervjuns fördelar utformade jag en 

intervjuguide som består av öppna frågor kopplade till studiens forskningsområde. Detta 

resulterade i att alla respondenter tog del av samma frågeställningar, på så sätt kunde jag 

analysera deras förhållnings och arbetssätt utifrån deras svar. Intervjuerna jag utförde var 

strukturerade med öppna frågor utan svarsalternativ och var kopplade till studiens syfte och 

frågeställningar (se bilaga 1). Med strukturerad intervju menar Trost att intervjun har en 

struktur och behandlar ett specifikt område eller ämne (2011, s. 41–42).  

 

5.3 Genomförande 

Innan jag påbörjade arbetet med min undersökning, kontaktade jag förskolepersonalen som 

valts genom telefonsamtal för att informera om min studie. De fick information om vad 

studien berör för område genom ett informationsbrev. Informationsbrevet tydliggjorde syftet 

med studien, vem intervjuaren är och att medverkan kommer att vara anonym. Medverkade 

respondenter fick ta del av frågeguiden före intervjutillfället (se bilaga 1), detta i syfte att få 

de att känna sig bekväma med frågorna och kunna svara utförligt. Att som respondent få 

möjlighet att i tidigt skede se vilka frågor hen ska svara på anser Bell vara forskningsetiskt 

försvarbart. Då kan respondenten avgöra i ett tidigt skede om hen vill medverka eller dra sig 

ur, istället för att bestämma under pågående intervju (2016, s. 190 – 191). Medverkade 

respondenter fick även teckna under en blankett om medgivande (se bilaga 3). Det har varit 

individuella intervjuer med en förskollärare åt gången. Intervjuerna har jag också genomfört 

själv då jag skriver enskilt examensarbetet. Respondenterna upplevade att det är bekvämare 

att utföra intervjun på sina arbetsplatser, därför har intervjuerna ägt rum på deras respektive 

arbetsplatser. Trost påpekar att intervjun är en relation mellan intervjuare och den 

intervjuade, båda två skall känna trygghet i miljön. Vidare menar han att alla platser har både 

för och nackdelar, det gäller att komma överens om en plats som är lämplig för både 

intervjuaren och den intervjuade (2011, s. 65–66). Intervjuerna har spelats in med en 
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mobiltelefon, samtliga respondenter gav i förväg sitt medgivande att röstinspela 

intervjuerna. Bell lyfter som en fördel med inspelning av intervjuer att intervjuaren kan 

fokusera på det respondenten säger, och dessutom få möjlighet att lyssna flera gånger, för 

att sen sammanfatta och analysera (2014, s. 165). 

 

5.4 Databearbetning och analysmetod 

De intervjuinspelningarna blivit transkriberade för att sedan analyseras. Transkriberingen 

gjordes för att lättare kunna få en helhetsbild av det insamlade datamaterialet under 

granskningen. Det insamlade materialet har analyserats under olika teman utifrån studiens 

syfte och forskningsfrågorna. Intervjufrågorna ställdes utifrån de teman som hör samman 

med studiens syfte och forskningsfrågor. Med detta som bakgrund valde jag tematisk analys 

att använda. Esaiasson m.fl. anser att de tematiska frågorna är de viktigaste i intervjuguiden 

(2012, s. 265). Därför arbetade jag fram utvalda frågor som skulle täcka studiens 

forskningsområden och frågeställningar. Efter att ha bearbetat och analyserat intervjuarna, 

jämfördes de insamlade datamaterialen med varandra, detta för att kartlägga vad 

respondenterna ansåg, likadant eller olika. I min studie är jag intresserad av den variation 

som finns i de uppfattningarna hos respondenterna.  

 

5.5 Reliabilitet och validitet 

Respondenterna i de genomförda intervjuerna fick beskriva sina uppfattningar och tankar 

kring ställda frågor. I min undersökning var jag intresserad av variation, därför valde jag att 

genomföra en respondentundersökning. Esaiasson m.fl. menar att i 

respondentundersökningar är det respondenternas egna uppfattningar och åsikter som är av 

intresse. Vilket innebär att forskaren intresserar sig för vad varje respondent tänker och 

tycker om det som undersökningen handlar om. Författarna beskriver att forskaren ställer i 

princip samma frågor till medverkande respondenter för att finna mönster och skillnader i 

svaren. Författarna menar att intentionen med en forskarstudie som utgår från en 

respondentundersökning, är att finna likheter och skillnader mellan olika grupper av 

respondenter (2012, s. 228). Att min studie utgörs av kvalitativa intervjuer och 

respondentundersökningar, kan påverka reliabiliteten på insamlat datamaterial. Trost uppger 

att i kvalitativa intervjuer är just förändring vad forskaren är intresserad av. Vidare menar 

författaren att det som utmärker reliabiliteten är standardisering och stabilitet, det vill säga 

att fråga på samma sätt och mäta vid en viss tidpunkt (2011, s. 131). I och med att 

intervjuerna genomfördas med enskilda individer med olika erfarenheter och uppfattningar, 

blev respondenternas svar i viss mån olika.  I detta sammanhang påverkades reliabiliteten av 

den variation som uppstod i de insamlade datamaterialen. Trost talar om att bakgrunden till 

respondenternas svar på en fråga förändras utifrån deras erfarenheter och upplevda 

situationer (2011, s. 132–133). Vidare framhäver Bell att reliabilitet påverkas av att 

undersökningarna utförs på olika platser vid olika tillfällen (2016, s. 133). Under 

intervjuerna användes samma frågeguide men följdfrågorna var olika beroende av 
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respondenternas tidigare utsagor. Vilket i sin tur inte exakt gav samma material att arbeta 

med, av det påverkades studiens validitet. Bell hävdar att reliabiliteten påverkar validiteten 

och menar att om studiens reliabilitet inte är hög, kan validiteten inte heller vara hög (2014, 

s. 118). Ytligare aspekter som påverkat reliabiliteten och valideten i studien är som nämnts 

tidigare, inslaget av en tolkande hermeneutisk ansats vilket handlar om hur det 

transkriberade materialet har tolkats. Jag kan inte heller utesluta att min egen förförståelse 

har påverkat transkriberingen av ljudmaterialet.  

 

5.6 Etiska hänsynstaganden 

Under min insamling av material har jag tagit ställning till de etiska hänsynstagande som 

framgår i vetenskapsrådet (2002). Vetenskapsrådet har tagit fram flera forskningsetiska 

principer som består av fyra huvudkrav där forskaren ska ta ställning till. Dessa principer 

syftar till att skydda undersökningsdeltagarna och att sätta normer för granskningen av de 

tagna materialen (2002, s. 5- s. 6). Trost anser att det är viktigt att forskaren håller sig till de 

etiska kraven genom att avidentifiera uppgifter på de inblandade respondenterna (2011, s. 

127). De fyra huvudkraven som benämnts i vetenskapsrådet är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Informationskravet: 

Här skall forskaren informera respondenterna om studiens syfte och deras uppgift i 

undersökningen. Respondenterna skall även informeras om att det är frivilligt att delta och 

har rätt att avbryta deltagandet (2002, s. 7). Redan vid första kontakten har jag lämnat en 

informationsblankett till de medverkande respondenterna. Där information om studiens syfte 

och deras rättigheter har redovisats i blanketten (se bilaga 2). 

 

Samtyckeskravet: 

Här skall forskaren inhämta samtycke från respondenterna eller ifrån vårdnadshavaren om 

de deltagarna är under 15 år. Respondenterna har även rätt att delta på egna villkor (2002, s. 

9- s. 10). Respondenterna fick underteckna en medgivandeblankett (se bilaga 3), i blanketten 

redovisades även deltagarnas rättigheter och att de kommer vara avidentifierade.  

 

Konfidentialitetskravet: 

Det innebär att vid redovisning av insamlat material och analys, ska de intervjuade 

avidentifieras. Att alla uppgifter som uppkommer om respondenterna ska försvaras på ett 

sätt som gör det omöjligt för utomstående att komma åt (2002, s. 12). Alla insamlade 
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uppgifter om respondenterna förvarats konfidentiellt, vilket gör det omöjligt för obehöriga 

att komma åt. 

 

Nyttjandekravet: 

Detta krav innebär att ” Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte 

användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften.” (2002, 

s. 14) De uppgifter som blev samlade om respondenterna har endast använts för denna studie 

och kommer inte användas för annat syfte. 
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6. Resultat 

 

I detta avsnitt presenterar jag de insamlade datamaterialen av de uppfattningar som 

respondenterna gav uttryck för i intervjuerna. Jag har valt att kategorisera de olika 

uppfattningar som de intervjuade personerna gav uttryck för. Intervjumaterialet redovisas 

under rubrikerna; Förskolepersonalens uppfattningar av lek, Förskolepersonalens 

beskrivningar om sin roll i leken och Förskolepersonalens uppfattningar om barns 

leksvårigheter. 

6.1 Förskolepersonalens uppfattningar av lek 

Samtliga intervjupersoner betonade lekens betydelse för barns lärande. De tycker att barn lär 

genom att leka på ett lustfyllt sätt. En av intervjupersonerna anser att barnens lek handlar om 

fantasin. Hen menar att leka innebär att ha en förmåga att kunna använda sin fantasi och 

utforska omvärlden. Intervjupersonen anser att barn lär genom lek och att leka är barnens 

sätt att lära.  

[…] Det är som att lärandet och lek två bilder av samma mynt på något vis, man kan inte skilja mellan 

lek och lärandet i förskolan, alltså det är så på det sättet barnen utforskar omvärlden och lär sig på ett 

lustfyllt sätt, du förstår väl hur jag menar […]. (Förskolepersonal 1) 

Personalen anser att barnen bearbetar sina känslor och sina upplevelser när de leker. Barnen 

bearbetar det som händer runt omkring dem. Förskolepersonal 2 påpekar att leken är lärande 

av det vardagliga livet, leken är frivillig och ska vara rolig. Leken behövs för att barnen ska 

förstå sig själva och sin omgivning, samt kunna sätta sig in i olika situationer. Hen påpekar 

att i leken använder barnen den kunskapen de har skapat genom de situationer som uppstått 

i deras liv. 

[…] ja men till exempel när barnen har gått till läkaren, de har varit med om att den läkaren undersöker 

dem. Barnen tar sina tidigare erfarenheter och utför de i rolleken och du vet, att tillexempel mamma 

pappa barn, doktorslekar frisörlekar, alltså sådana lekar […]. (Förskolepersonal 2) 

 

Leken är som barnens första språk, små barn börjar kommunicera med varandra genom att 

reagera på det som händer i omgivningen.  

[…] Lek är för mig barnens första språk, de kommunicerar och interagerar med varandra genom lek, 

man ser ju att barnet redan vid första dagar i sitt liv ler och reagerar på det som händer i omgivningen 

[…]. (Förskolepersonal 3) 

 

Vidare anser förskolepersonalen att barnens dag präglas av lek, där de lär sig att samarbeta 

med andra. 
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 […] barnens dag är lek, alltså att hela barnens liv styrs av leken, jag menar att med hjälp av leken lär 

sig barnen samspela och de sociala kompetenserna under leken […]. (Förskolepersonal 4) 

6.2 Förskolepersonalens beskrivningar om sin roll i leken 

Samtlig personal beskriver sig som aktiva deltagare i barnens lek. De anser att det är oerhört 

viktigt att vara närvarande som pedagog, detta för att utveckla leken genom att guida och 

vägleda barnen. En förskolepersonal säger följande: 

Jag tycker att alla barn ska kunna leka, genom att lära barn turtagning och samarbete, och att lyssna på 

varandra, man som pedagog ska vara aktiv i leken, ofta leker barn lekar där de härmar vuxna i hemmet 

eller karaktärer från barnfilmer. Att vara med i rollekarna som pedagog är väldigt viktigt för att vi vuxna 

är förebilder […]. (Förskolepersonal 4) 

 

Förskolepersonalen vill guida barnen för de vill att alla barn ska kunna leka. Personalen 

menar att barnen behöver lära sig lekreglerna, turtagning, förstå leknormen och kunna 

samarbeta. 

Jag är en aktiv deltagare, ja, jag tänker att leken är jätteviktig eftersom att jag alltså försöker vara där 

och guida barnen, ”tänker i deras lek”, sen få man stå tillbaka också för att de är ju ändå […] man kan 

inte vara med för mycket, man måste låta de utforska själva. (Förskolepersonal 1) 

 

Utifrån personalens beskrivningar framträder det, att de tycker att det är viktigt att 

personalen deltar i leken på barnens villkor. Att barnen måste ges utrymme att tänka själva 

och även värna om den fria leken. Barnen ska ges möjlighet att ta initiativ att själva starta 

upp en lek, samtidigt en vuxen ska vara närvarande för att observera och kunna ingripa när 

konflikter uppstår. En förskolepersonal berättar följande: 

 

När jag nämner att man inte ska vara med för mycket i leken, menar inte att man inte ska vara med alls, 

utan jag menar mer att man måste värna om den fria leken, för att  om man är för mycket i leken, så 

känner jag ibland att vissa barn kan bli beroende om att du är med och blir så där inte vet riktigt vad de 

vill göra om du inte är med där då blir ju också fel […] jag vill inte vara så mycket i leken och styra 

leken när de själva inte kan ta initiativ för jag vill att de ska kunna leka själva och känna sig trygga när 

de leker. Samtidigt vill jag också vara där lite grann och leka, och man måste vara med de, undersöka 

med de och så där. Bara man tänker också att ibland ta steg tillbaka. (Förskolepersonal 1) 

 

Förskolepersonal understryker hur viktigt det är att vara närvarande för att upptäcka barnens 

starka och svaga sidor när de samspelar med varandra. Att vara närvarande hjälper barnen 

att känna sig trygga och kunna leka utifrån sina förutsättningar och förmågor. Barnen förstår 

lekreglerna bättre och kan klara av att leka självständigt när de känner sig trygga.  
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[…] Jag tycker att varje barn kan leka utifrån sina egna förutsättningar och förmågor, men hur barnet 

reagerar i olika miljöer kan vara väldigt olika […]  Och därför anser jag att pedagogens roll är väldigt 

viktigt. Att vara närvarande, lyhörd, lär känna barnen och skapa miljöer som passar alla barn utifrån 

barnens behov. Barnen känner sig tryggare, när barnen känner sig trygga i den miljö de befinner sig i 

förstår de lekkoden […] och utifrån barnens mognad så leker de, själva eller med kompisar, alltså de 

börjar lära sig att samspela. (Förskolepersonal 4) 

 

Vidare nämner en förskolepersonal ett exempel om hur barnens lek kan utvecklas till en 

avancerad nivå när de får stöd av vuxna. Hen anser att det är pedagogernas uppgift att lära 

barnen leka genom samtal och vägledning. Här behövs en närvarande vuxen som deltar i 

leken. Så här beskriver hen. 

 

Vi vet när barnen är små så måste man vara med i leken och visa hur man gör för att annars blir det så 

här lego klassiskt, ”det är ju lego, de bygger med det”, men ettåringen bygger inte lego, de välter ut hela 

lådan på golvet och WOOOOW, ”vad kul, det låter jättemycket” […] så man måste vara med och visa, 

eller till exempel legoplattor, det förstår man, man ställer lego och sen bygger man på, tanker man som 

vuxen, men barnen ser där en jättestor bilbana. De kör med bilarna fort och det låter mycket, ”de dödar 

våra öron”, men de tycker det är jättekul, de bara kör med bilarna fram och tillbaka. […] Då kanske 

man bör tanka vad syftet med legoplattorna är, är syftet att de ska köra så här fram och tillbaka eller vill 

vi de ska bygga med lego, hur får vi de förstå det? jo då måste vi vara där, vi måste sitta där, bygga med 

lego och visa de hur de ska göra där […]. (Förskolepersonal 3) 

 

De intervjuade personalen uppger att miljön är en avgörande faktor för barnens lek. Miljön 

behöver skapas utifrån barns intresse och behov. En inbjudande miljö skapar förutsättningar 

för barnens lek. Enligt deras beskrivningar har jag uppfattat att med inbjudande miljö menar 

de en trygg miljö där barnen känner sig trygga. Att miljön ska anpassas efter barnens behov 

och att materialen ska vara tillgängliga så att barnen når de. Några av personalen beskriver 

att det är viktigt att vara medveten om vilka signaler miljön kan ge till barnen. 

 

Att skapa förutsättningar för lek handlar mycket om miljön […] hur man presenterar materialen, hur 

barns intresse fångas […]  för att uppmuntra barnens lek så behöver man en inbjudande miljö, där barnen 

känner sig trygga, det ska finnas material, saker som pedagogen kan presentera till exempel kartong, 

naturmaterial […]  det viktigaste är det sättet man presenterar materialet. En kartong kan bli ett jättebra 

lekmaterial om du har, presenterar det på ett bra sätt. Dels genom hur du ligger upp det men också 

berätta och ge förslag på vad det kan göras med kartongen. Pedagogen är den viktigaste komponent i 

det hela. (Förskolepersonal 3) 

 

Att visa respekt och intresse för barnens åsikter och tankar är också viktiga aspekter för 

samtlig personal, angående miljön och bemötande. En förskolepersonal berättar följande: 

Genom att barnen får uppleva miljön […]  det är viktigt att barnen ska styra miljön, att vi ska lita på de 

och fråga ”vad skulle ni vilja ändra, o.s.v.” det är viktigt för att om miljön är lockande och utforskande 

blir barnen automatiskt intresserad. Att miljön ska vara inbjudande tillåtande och tillgängligt. Vi ska 
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lyssna på barnen och vara lyhörda, och utgå ifrån deras intressen och skapa möjligheter i verksamheten. 

Det är viktigt att vi pedagoger litar på barnen frågar om miljön, ”vad skulle vi kunna ändra på, vad är 

det ni skulle vilja ta in i miljön?” […] det är viktigt att materialen är tillgängligt för de, att de kan nå 

själva. Därför är det också viktigt att som pedagog, är det viktigt att vara lyhörd flexibel och bekräftande, 

tillsammans med barnen så att det blir lustfyllt att leka. (Förskolepersonal 2) 

 

Alla deltagarna i intervjuerna påpekar att en pedagog kan vara med och hjälpa det barnet 

som står utanför att hitta sin roll i leken. Utifrån det jag har förstått av deras beskrivningar, 

är att detta kan ske diskret. Det vill säga att en pedagog är med men ändå är osynlig. Samtliga 

deltagare ger förslag om att pedagogen kan delta i leken och hjälpa in det barnet som har 

svårt att delta själv. Vidare menar de att pedagogen sedan successivt kan gå ur leken efter 

att ha visat barnet hur hen kan ta sig in i leken. 

Om barnet är ny i gruppen eller vågar inte delta själv i leken, så kan det behöva en pedagog, närvarande 

som stöd tills barnet känner sig trygg och hinner lära känna de andra, och bekanta sig med de nya 

miljöerna barnet befinner sig i […] att pedagogen är med i början för att hjälpa barnet hitta en roll i 

leken med andra. Sen när barnet börjat samspela med andra tycker jag […] att pedagogen kan dra sig 

ur leken och avvakta. (Förskolepersonal 4) 

 

De intervjuade uttrycker olika typer av lek, ”bra lek”, ”önskvärd lek”, ”styrd lek” och ”fri 

lek”. Med bra och önskvärd lek menar de att lekens innehåll håller sig genom den rådande 

normen, och styrs bort från det som anses vara obehagligt. Vidare uppger förskolepersonalen 

att barnen kan uppnå lekens goda egenskaper med hjälp av en pedagog som styr bort lekens 

innehåll från det som anses är ”inte önskvärd”. Detta uppfattar jag vad de menar med styrda 

lekar, att det finns en närvarande pedagog som styr lekens innehåll mot det som anses vara 

lämpligt och god för barns utveckling. En av de intervjuade personerna nämnde att de 

försökte omorganisera miljön för att minimera springandet i avdelningen.  

[…] hos oss har vi små lokaler att vistas på, vi slängde ut allt för att få utrymme. Vi har sexton barn på 

så litet utrymme, […] därför vi försöker minimera springet […] det är det jag menar med önskvärdlek. 

Att inte springa runt och härjar bara, men att man kanske försöka styra barnet fokus till andra sortens 

lekar när vi inne. (Förskolepersonal 2) 

 

Personalen uttrycker att den fria leken kan vara fri från vuxnas deltagande, där barnen kan 

leka och bestämma själva hur de vill leka. De menar att den fria leken är inte alltid fri från 

vuxna. Vuxna ska alltid vara närvarande för att upptäcka olämpliga händelser och konflikter, 

samt förhindra att barn utesluter varandra. 

[…] medan i fria leken finns det ingen vuxen som som deltar i leken […] det finns inga direkta mönster 

att gå på, men man måste vara närvarande för att se samspelet […] och kunna agera och vägleda när det 

händer saker. (Förskolepersonal 4) 
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6.3 Förskolepersonalens uppfattningar om barns leksvårigheter 

Samtliga deltagare i intervjuerna anser att barn som inte leker har ofta andra svårigheter. Det 

kan röra sig om språksvårigheter, samspelssvårigheter, otrygghet, osäkerhet, tidigare 

erfarenheter och hemmiljön. Barnen behöver förstå de sociala lekreglerna för att kunna 

knäcka lekkoden. När barnet inte kan samspela uppfattas hen oftast som störande, därför kan 

barnet bli utesluten, för att andra barn är rädda att hen förstör eller stör leken. 

Samspelssvårigheter kan även utmärka sig genom våld och utagerande, det finns barn som 

inte har knäckt lekkoderna än och som istället blir aggressiva i leken. Vidare beskriver 

personalen att dessa barn kan gå fram och putta andra barn, eller kastar leksaker och förstör 

andras lek. Enligt förskolepersonalen använder sig dessa barn av utåtagerande beteenden för 

att få extra uppmärksamhet eller för att visa att de vill leka. Förskolepersonalen betonar att 

det är viktigt att vara med som pedagog för att vägleda och hitta orsakerna till att vissa barn 

inte kan/vill leka ” Vårt jobb bli, att hitta orsakerna.” (Förskolepersonal 1). 

Några av de intervjuade personerna tycker att en av orsakerna till barns leksvårigheter ligger 

i hemmiljön. De beskriver att det kan bero på att vissa barn inte har haft möjlighet att 

integreras med andra barn i ett socialt sammanhang hemma, eller ensamma barn som inte 

har syskon och som inte har erfarenheter av att samspela med andra barn. Barnets beteende 

kan missförstås av andra barn, för det barnet inte kan samspela. Det kan handla om konflikter 

som uppstår om vem som ska bestämma eller styra i leken. Vissa barn vill leka bara om de 

får bestämma, vilket blir svårt i en barngrupp där alla vill vara med och bestämma. Andra 

betonar samverkan med hemmet för att kunna få en helhetsbild på barnen och dess 

svårigheter. Eftersom barnets tidigare erfarenheter hemifrån, kan vara orsaken till dessa 

svårigheter. En förskolepersonal beskriver följande: 

Vissa barn vill leka bara om de får bestämma, och så vidare […] vill ha makten för hen leker oftast med 

vuxna hemma, Oftast en vuxen låter sitt barn bestämma över leken […] brist på erfarenheter av att 

samspela med andra barn, kan inte lekregler och lekkoden. Vissa barn blir störda i sin lek av dessa barn 

som har samspelsvårigheter, vilket resulterar att barnen utesluter andra i leken […] åter igen pedagogen 

ska vara närvarande för att upptäcka de här situationerna […]. (Förskolepersonal 3) 

 

Förskolepersonalen anser även att det blir svårt för barnen att förstå det sociala samspelet 

när de är osäkra eller otrygga. Dessa barn leker oftast med vuxna, eller står vid utkanten och 

iakttar när andra barn leker. Förskolepersonalen beskriver att lekviljan finns hos dessa barn 

men behöver en pedagog som uppmärksammar och stödjer dem.  

Det finns inga barn som inte vill leka man måste skapa förutsättningar och hitta orsaker till varför de inte     

vill, kan leka […] när de får den stöd de behöver då kommer de att leka till slut. (Förskolepersonal 4)  

 

Samtliga förskolepersonal anser att små barn inte leker på det sättet som stora barn. De menar 

att små barn inte har lärt sig samspelet än, därför måste en vuxen vara med för att visa hur 

de kan samspela med andra.   
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[…] De har inte lärt sig samspelet än, det är mycket ”mina saker, sen kommer man runt och tar de, sen 

ingen få komma och ta de, sen blir det konflikter när någon försöker ta de och så där” […] det är det 

som är roligt tycker jag och jobba med små barn, för att du får vara med och skapa det samspelet mellan 

barn, samspelet finns inte riktigt när de början i förskolan. Det är väldigt roligt att se. När de större, så 

kan de leka mycket […]. (Förskolepersonal 1) 

 

Förskolepersonalen menar, enligt min tolkning, att det handlar oftast om lekregler som dessa 

barn inte förstår. Även språksvårigheter kan vara en anledning till att barnen känner sig 

osäkra eller otrygga. När barn inte kan göra sig förstådda blir det svårare att hitta 

lekkamrater, eftersom språksvårigheter leder även till samspelsvårigheter. 

Det finns också barn som inte kan samspela på grund av språket, det är stort problem, vi jobbar med 

språk väldigt mycket […] till exempel ett barn som hade språksvårigheter, talar endast sitt hemspråk, 

som tur pratar jag också samma språk, vi började samspela, förklara saker. Hon har utvecklat svenskan 

jättebra nu, men i början var hon mycket med en vuxen hela tiden […] hon var väldigt tillbakadragen 

när det gäller samspelet […] i början var det också så att hon var oftast dragen till mig för vi pratar 

samma språk men när hon började utveckla svenskan började hon ta kontakt med andra pedagoger och 

barn […] det handlar om tryggheten, det handlade mycket om att vi pratade samma språk, jag hjälpte 

henne mycket […] det är trygghet i sig att barnet känner sig förstådd. både makt och språk påverkar 

samspelet, det är det oftast vi märkt i förskolan […]. (Förskolepersonal) 

 

I intervjuerna framkom det att pedagogerna anpassar sina metoder och arbetssätt efter 

barnens behov för att skapa möjligheter för lekrelationer. I det vardagliga arbetet delar de 

upp sig i flera mindre grupper och arbetar med aktivitetsscheman. Syftet är att placera in 

barnen i aktiviteter eller situationer i mindre lekgrupper, för att blanda barn som har 

svårigheter med andra barn som är mer lekskickliga. Det för att hjälpa dessa barn att lära sig 

samspela, skapa lekkamrater och få bättre självförtroende.  

[…] att skapa mindre gruppen, vägleda barnen om vad de ska göra, och sen dela in barnen för att möta 

andra barn som de inte brukar leka med för att skapa nya kontakter och nya relationer, nya lekkamrater 

[…]. (Förskolepersonal 2) 

 

Förskolepersonalen anser även att det är betydelsefullt att jobba förebyggande, att lära känna 

barnen och kunna förutse vad barnen kommer att göra. Likaså anser de att det är viktigt att 

respektera barnens önskan till ensamlek.  

Jag tycker att barnen har rätt att välja att leka i ensamma, men ändå tycker att alla ska känna sig delaktiga 

i en gemenskap, att alla leker tillsammans, de behöver inte leka tillsammans hela dagen men någon gång 

under dagen åtminstone ska känna sig att de har fått vara med och leka. Inget barn ska få gå hem och 

känna sig att inte fått leka med någon under dagen […]. (Förskolepersonal 1) 

 

Några av förskolepersonalen menar att pedagogen behöver skilja mellan uteslutning i lek 

och självvald ensamhet. Samtidigt är det viktigt att inget barn skall bli utsatt för 

uteslutningen ur leken ofrivilligt. 
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[…] vissa barn vill vara ensamma först. Man måste läsa av barnen om hur de funkar som individer. Så 

länge barnen är nöjda i situationen så ska man avvakta som vuxen, så de få ett utrymme till handling 

och tid att tänka själv. (Förskolepersonal 4) 

 

De intervjuade personerna uttrycker att leksvårigheter är mer förekommande i den fria leken 

och utemiljön. I den fria leken kan inte barnen förutse vad som kommer att hända eller vad 

som förväntas av dem.  

I styrda aktiviteter brukar det funka bra, men det uppstår oftast i den fria leken, för till exempel det 

barnet som har samspelssvårigheter, vet inte vad som förväntas av hen. […] vi talar för de, att det här 

du ska göra och då funkar det bra. (Förskolepersonal 2) 

 

Förskolepersonalen berättar att pedagogerna inte kan ha koll på allt som sker på gården. Det 

blir också svårare för barnen att hänga med vilket gör att en del barn hamnar utanför, blir 

uteslutna och dra sig till vuxna eller leker själva. 

Det bli ibland som mobbning liknande förhållande, vilket förekommer mer ute än inomhus, på grund 

av att vuxna inte har samma kontroll som inomhus […] större ytor där barn kan gömma sig och 

pedagogerna inte ser. (Förskolepersonal 3) 

 

Förskolepersonalen uppfattar att alla barn är i behov av stöd i sin utveckling, en del barn 

behöver mera stöd än andra. De menar att begreppet ”barn med behov av särskilt stöd” 

omfattar inte bara barn som har en diagnos. Personalen anser att alla barn behöver någon 

form av stöd under sin utveckling. Det finns barn som av olika anledningar behöver stöd och 

hjälp in leken. Det kan vara kommunikationssvårigheter, språksvårigheter, fysiska hinder, 

blyghet och andra orsaker som gör att barn är i behov av extra eller särskilt stöd. 

Barn i behov av särskilt stöd behöver inte vara barn som har diagnos, det finns barn som har någon slags 

av svårighet som till exempel språket och behöver stöd […] barn som är utagerande som kan bero på 

olika omständigheter hemma […] selektiv stumhet, som kan prata som ej vill prata. De behöver mycket 

stöd från en pedagog att komma igenom det här att barnet ska kunna uttrycka sig verbalt […]. 

(Förskolepersonal 1) 

  

Alla deltagare i intervjuerna påpekar att de kan få stöd av en specialpedagog om behovet 

finns. Några deltagare berättar att de använder bildstöd och tecken för att underlätta det 

stödjande arbetet. 

Vi använder bild stöd och tecken oftast för att kommunicera bättre med barnen och ge dem stöd […]. 

(Förskolepersonal 4) 
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7. Analys 
 

Här kommer studiens resultat att analyseras med utgångspunkt i Knutsdotter Olofssons 

lekteorin och de teoretiska begreppen från studien. Huvuddrag från Knutsdotter Olofssons 

lekteorin handlar om att barn behöver förstå andras leksignaler för att kunna delta i lekar. 

Barnen behöver även kunna de grundläggande egenskaperna i hur man leker genom att förstå 

de sociala lekreglerna, lekramen och lekspråkets koder (2003, s. 10–26). 

I alla intervjuerna framkom det att lek är viktigt för barns utveckling och lärande. Det anses 

av betydelse att uppmärksamma barnens lek i förskolan. Barnen ska utveckla sin lekförmåga 

och uppmanas till att delta i lekar både inom och utomhus. Det läggs tonvikt på att barn ska 

gå från att leka ensam till att leka i grupp, detta för att inte gå miste om lekens goda och 

utvecklande kunskaper. Gemensamt för förskolepersonalens utsagor att de behöver anpassa 

sitt arbetssätt för att utveckla barnens lekförmågor genom att stötta, vägleda, uppmuntra, ge 

instruktioner och vara närvarande. Knutsdotter Olofsson poängterar att barn utvecklar sin 

lekförmåga med hjälp av vuxna (2003, s. 24). Respondenterna ger uttryck för att 

leksvårigheter kan visa sig genom språksvårigheter, blyghet, otrygghet och osäkerhet. 

Förskolepersonalen baserar sina utsagor ifall ett barn har leksvårigheter, på hur barnet uppför 

sig i leksituationerna. Barns brist på att kommunicera anses vara en grundorsak till att de 

inte kan eller vill delta i lekar. Samspelssvårigheter gör det svårt för barnen att förstå 

lekreglerna och komma in i lekens värld. Det blir även svårt för barnen att förstå vad 

leksignalerna förmedlar för något. Knutsdotter Olofssonuppger att lekreglerna behövs för 

att barnen ska kunna ansluta sig till lekramen (2017, s. 49) och styrker med detta 

respondenternas utsagor. Förskolepersonalen är eniga om att barnen behöver 

samspelsförmågor för att kunna knäcka lekkoden och delta i leksituationer. De anser att barn 

lär sig i sociala sammanhang och när de integreras tillsammans. De understryker att det är 

deras uppgift att skapa förutsättningar för gemensamma lekar och att utveckla barnens 

samspelsförmågor.  

Respondenterna lyfter att de kan förstärka leken genom att delta i leken och se till att leken 

inte blir störd. Knutsdotter Olofssons tre principerna om hur pedagogen kan stimulera 

barnen i leken, styrker respondenternas uttalande. Typiska beteenden för barn med 

leksvårigheter menar respondenterna är iakttagelse, ej delaktiga i leken, tyr sig till vuxna och 

aggression. Enligt respondenternas utsagor möter dessa barn oftast utanförskap och 

ensamhet. Detta går att koppla till Knutsdotter Olofssons tredje princip som handlar om att 

vuxna kan stödja barnen med leksvårigheter genom att hålla de sociala lekreglerna och ge 

barnen stöd under lekens gång (2009 s. 87).  I leken anses barnen utveckla sina kunskaper 
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och tidigare erfarenheter genom att bearbeta sina upplevelser och därmed utvecklar sin 

förståelse av omvärlden. Barnen antas utifrån respondenternas utsagor bearbeta sina 

upplevelser genom att transformera olika saker till något annat. Barnen skapar en ram över 

leken, i lekensram gäller det lekensregler som barnen måste begripa för att kunna förstå det 

som händer i leken. Knutsdotter Olofsson styrker respondenternas utsagor och framhäver att 

barnen behöver skapa en förståelse för andras leksignaler för att kunna kommunicera och 

förstå transformationen i lekens händelser, att kunna bortse från verkligheten och gå in i 

lekensvärld. Knutsdotter Olofsson menar att leken skapar möjligheter för barnen att kunna 

bearbeta sina känslor och upplevelser. Enligt henne är leken ”Barnens sätt att lära sig klara 

av livet och förstå världen.” (1992, s, 31 & s. 143–150).  
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8. Diskussion och konklusion 

 

I detta avsnitt diskuteras studiens resultat utifrån studiens tidigare forskning, därefter följer 

en konklusion av studiens resultat och förslag på vidareforskning. 

 

8.1 Diskussion 

Studiens syfte är att undersöka och få en inblick i hur förskolepersonalen beskriver att de 

förhåller sig och arbetar med barnens lek i förskolan samt att synliggöra förskolepersonalen 

uppfattningar om barnens lek och barnens leksvårigheter och ta reda på hur de arbetar för att 

stärka barnens lekförmåga. De frågeställningarna som jag har förhållit mig till under studien 

är ” Hur beskriver förskolepersonalen att de förhåller sig till barnens lek i förskolan? Hur 

beskriver förskolepersonalen sina uppfattningar av lek? Hur resonerar förskolepersonalen 

kring barn med leksvårigheter? Hur beskriver förskolepersonalen hur de arbetar med att 

stödja barnen i leken?”. Jag har fått svar på dessa frågor genom de kvalitativa intervjuerna 

som genomfördes med fyra förskolepersonal. Studiens resultat indikerar att de intervjuade 

förskolepersonalen har en positiv ställning till barns lek och betonar vikten av att alla barn 

ska få möjlighet att leka i förskolan. De har en stor medvetenhet om lekens betydelse för 

barnens utveckling och lärande. Förskolepersonalen är eniga om att barnen lär genom leken 

med hjälp av vuxnas stöd, de anser att det är deras uppgift att lära barnen leka. Med 

utgångspunkt i Knutsdotter Olofssons lekteori kan jag konstatera utifrån min tolkning, att 

förskolepersonalen arbetar med de aspekter som enligt lekteorin skapar förutsättningar för 

barnens lek. 

Samtliga förskolepersonaler uppger att de har erfarenheter av barn som har svårt att delta i 

lekar och lyfter att barns leksvårigheter beror ofta på andra svårigheter. Detta återkommer i 

Folkman och Svedin utvecklingsarbete som menar att det finns olika anledningar till att vissa 

barn inte leker (2008, s. 12–13). Alla intervjupersoner kopplar leksvårigheter till brister på 

det sociala samspelet, de beskriver att de arbetar ständigt med att stödja och vägleda barnen 

i leken. Vidare nämner förskolepersonalen andra faktorer till barns leksvårigheter såsom 

språksvårighet, otrygghet, osäkerhet, tidigare erfarenhet och hemmiljön. De nämnda 

faktorerna återkommer även i Folkman och Svedins resonemang om de orsakerna till 

barnens leksvårigheter (2008, s. 12–19). Alla intervjupersoner är eniga om att barnens brist 

på kommunikationsförmåga är huvudorsaken till leksvårigheter. De talar om 

kommunikationssvårigheter som en outvecklad förmåga hos det enskilda barnet, och att 

därmed leder till att barnet inte väljer att leka eller drar sig ur leken. De tar upp begreppet 

”lekförmågor” och menar att barnens lekförmågor handlar om deras kunskap och förståelse 

om lekregler. Intervjupersonerna talar om samförstånd, turtagande och ömsesidighet. Detta 

belyser Knutsdotter Olofsons teori om lek (2003, s. 84). Studiens resultat visar att 
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förskolepersonalen arbetar med att stimulera barnen i leken genom att vara närvarande, 

tillåtande, vägleda och delta i leken. Stanton-Chapman betonar vikten av kommunikativa 

verktyg som enligt hen skapar förutsättningar för barn som inte leker att leka med andra barn 

(2014, s. 100–105).  

Några av intervjupersonerna uttrycker att de ser föräldrarna/vårdnadshavarna som en resurs 

till förskolan och betonar hur viktigt det är att samarbeta med hemmet. De menar att det är 

viktigt att ta reda på hur barnet är hemma för att på så sätt skapa en helhetsbild av barnet. 

Utifrån dessa uttryck fick jag en uppfattning av att en del pedagoger har kommit längre i sitt 

stödjande arbete med barn som har leksvårigheter. Andra uttrycker att hemmiljön kan vara 

en anledning till barnets leksvårigheter, de menar att vissa barn saknar erfarenheter av att 

leka och samspela på grund av att de känner sig osäkra eller otrygga. Otryggheten kan bero 

på en otrygg hemmiljö där vårdnadshavare arbetar länge eller en hemmiljö med sociala och 

ekonomiska bekymmer. En förskolepersonal var övertygad om att barns leksvårigheter 

skapas när verksamheten och hemmet inte kan bemöta alla barn. Medan andra uttryckte att 

de måste anpassa sitt arbetssätt efter barnens tidigare erfarenheter och förutsättningar för att 

kunna bemöta alla barns behov. Pramling -Samuelsson och Johansson uppmärksammade i 

sin studie att barn som har leksvårigheter är i behov av vuxnas stöd för att hitta en plats 

leken. Det genom att vuxna intar ett barns perspektiv och förenar lek med lärande efter de 

olika behov som finns i barngruppen (2007, s .59–62). De intervjuade personerna uttrycker 

att leksvårigheter är mer förekommande i den fria leken och utemiljön. Vidare betonar de 

styrda lekar och menar att en pedagog måste vara närvarande i den fria leken för att styra 

lekens innehåll mot det som anses vara lämpligt och god för barns utveckling. Tullgren 

ställer frågor kring barnens frihet i leken och menar att denna frihet inte är valbar, där barn 

som leker på ett sätt som bryter mot normen måste korrigeras. Trots att barnen i leken har 

frihet att välja innehåll, så kan innehållet bli föremål för pedagogens styrning i sin strävan 

efter att korrigera barnens beteende (2004, s. 61–63). Intervjupersonerna berättar om att barn 

har större möjligheter att lära sig lekens regler i styrda lekar, då det alltid finns en pedagog 

närvarande som vägleder och hjälper till, samtidigt måste de värna om den fria leken. 

Intervjupersonerna menar att de måste delta i barnens lekar för att kunna stödja dem i både 

den styrda och fria leken. Detta kopplar jag till Santon-Chapman som betonar samspelet och 

vuxnas roll i leken, hon anser att vuxna kan stödja och utveckla barnens lekförmåga (2014, 

s. 100 - s. 105). Några av förskolepersonalen nämner att det är viktigt att inte tillrättavisa ett 

barn framför andra. De anser att det kan påverka barnets självförtroende och självsäkerhet 

på ett negativt sätt, barnet kan komma underfund med att hen är störande och inte duger. 

Personalens beskrivning av korrigerings tekniker är någonting som Tullgren lyfter i sin 

avhandling och menar att både teknikerna ”uteslutning” och ”inneslutning” är 

sammanfogade. ” Det som verkar är uteslutande för någon kan vara inneslutande på andra 

och vice verca.” (2004, s. 89–99) 

Intervjupersonerna berättar om att vissa barn beter sig aggressivt och att det är deras sätt att 

visa att de vill leka, men samtidigt berättar de om en ”önskvärd lek” eller ”bra lek”, att barnen 

måste följa den rådande normen. Detta uppfattar jag som att förskolepersonalen är medvetna 

om att barn signalerar att de vill leka på olika sätt, men anser ändå att alla signaler inte är 
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tillåtna. Detta tolkar jag som att förskolepersonalen styr lekens innehåll för sin egen skull, 

för att undvika att det ska bli bråket eller stökigt på förskolan. Leksignalerna blir endast 

tillåtna när de inte avviker från normen. Vem har skapat normen? Hur vet förskolepersonalen 

att den rådande normen i förskolan är den rätta? Kan de planera verksamheten utifrån barns 

perspektiv istället för barnperspektiv? Jag tänker att det skulle har varit intressant att ta del 

av intervjupersonernas resonemang kring dessa frågor. Det återkommer i Tullgrens 

avhandling att barnen uttrycker att pedagoger är ett hinder för leken, då de avbryter leken 

och sätter regler för vad som är okej och inte okej utan att ta hänsyn till deras intentioner 

(2004, s. 26). Detta även överensstämmer med Pramling-Samuelsson och Johansson som 

uttrycker att förskolepersonalen behöver inta ett barns perspektiv så att lek och lärande 

skapar en helhet (2007, s .59–62).  

 

8.2 Konklusion 

Denna studie har skrivits fram för att undersöka hur personalen på förskolan ser på leken 

med hjälp av kvalitativa intervjuer. Intervjuernas resultat indikerar att lek och lärande hänger 

samman. Barn lär sig genom leken men behöver kunna förstå leksignaler och lekens regler 

för att kunna delta i leksituationer. Alla forskare som tagits upp i studiens tidigare forskning 

och bakgrund, är eniga om att leken är viktigt för barnens utveckling och lärande. Resultatet 

indikerar en enighet mellan forsknings betoning av delaktiga förskolepersonal och 

förskolepersonalens faktiska uppfattningar och beskrivningar om lekens betydelse och om 

deras deltagande i barnens lek. Eftersom studien har fåtal respondenter kan inte en 

generaliserade konklusion dras, men trots det har intressanta resultat framkommit. Studiens 

resultat visade att förskolepersonalen stödjer, avslutar och styr barnens lek medvetet. 

Knutsdotter Olofssons lekteori är representerat i förskolepersonalens svar och framkom i 

varenda respondents svar om barnens lek och om barn med leksvårigheter. 

Förskolepersonalens medvetenhet om vad lek är och hur de kan stärka barnens lekförmåga, 

tolkar jag som en positiv utveckling för förskolornas arbete med att skapa stimulerande 

förskolemiljöer.  

 

8.3 Vidareforskning 

Förskolepersonalens utsagor skapade stort intresse att vilja forska vidare utifrån barns 

synvinkel. I denna studie har endast förskolepersonalens uppfattningar om barnens lek 

undersökts. Jag skulle vilja undersöka barnens uppfattningar om lek och om vad de tycker 

att förskolepersonalen har för roll i leken. Jag skulle även vilja utföra observationer för att 

få en överblick över barn som har leksvårigheter och förskolepersonalens agerande. 
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10. Bilagor 

10.1  Bilaga 1: Frågeguide 

 

Intervjupersonen: 

• Hur lång tid har du arbetat inom förskolan? 10 år 

• vad har du för utbildning?  

Pedagogens förhållningssätt till lek 

• Vad är lek för dig?  

• Hur förhåller du dig till barnens lek? är du en aktiv deltagare? skapar du roll i 

leken? 

• Hur skapar man förutsättningar för att barnen ska leka? stärka barnens lek förmåga? 

(inomhus, utomhus, fri lek, pedagogen är med eller ej) 

Barn i behov av särskilt stöd 

• Hur definierar du “barn i behov av särskilt stöd”?  

• Ser du någon koppling mellan barn som är i behov av särskilt stöd och barn som 

inte leker? i så fall hur?  

• Har du erfarenheter av barn som inte leker?  

om JA; 

• I vilka situationer eller förhållanden uppstår detta?  

• Vad gör barnen när de inte leker med andra barn? Hur resonerar du kring 

orsakerna till detta? förekommer det att de leker med vuxna?  

om NEJ; 

• Vad beror det på tror du? 
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10.2  Bilaga 2: Information om en studie av barnens lek i förskolan 

  

Jag är en lärarstudent som går sista terminen på förskollärarprogrammet och har påbörjat ett 

självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier på 

Uppsala universitet. Studien kommer att genomföras under mars och april 2019 i form av 

kvalitativa intervjuer med förskollärare. Jag vill undersöka och ta del av förskollärarnas 

erfarenhet och arbete med barn som inte leker i förskolan. 

 

Deltagandet i studien innebär att Jag kommer att intervjua pedagoger. Jag kommer att samla 

in data genom att intervjua under en hel vecka utan att medverka på annat sätt och utan att 

påverka förskollärarens vanliga arbete. Jag kommer att använda en mobiltelefon för att spela 

in intervjun. Datainsamlingen kommer att ske under mars och april månad. Insamlade data 

kommer att analyseras under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på 

sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I 

redovisningar av studien kommer alla personuppgifter vara borttagna. 

  

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår. 

  

Om ni är positiva till deltagande, undertecknar ni den medföljande blanketten om 

medgivande och skickar in den i bifogat kuvert. Om ni har ytterligare frågor angående 

studien går det bra att kontakta oss eller vår handledare innan ett beslut tas. 

 

  

Studiens handledare:  Pia-Maria Ivarsson 

Tel: 018 47 11 68 1, E-post: pia-maria.ivarsson@edu.uu.se 

   

Student: Fidaa Shat E-post: fidaa.shat@gmail.com 

 

 

 

  

mailto:pia-maria.ivarsson@edu.uu.se
mailto:fidaa.shat@gmail.com
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10.3  Bilaga 3: Medgivande till deltagande i en studie 

  

 

Studien, som kommer att handla om barnens lek i förskolan kommer att utföras inom ramen 

för ett självständigt arbete. Studien utförs av Fidaa Shat och Maria Löfgren som går sista 

terminen på förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

  

Jag ger härmed mitt medgivande till att jag medverkar i ovan nämnda studie. 

  

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att jag kommer att 

intervjuas på min arbetsplats.  

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt 

att deltagarna inte kan identifieras. 

  

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att mitt barns medverkan 

är frivillig och när som helst kan avbrytas, både av mig och av mitt barn. 

  

  

Pedagogens namn: 

 

 …………………………………………….  

  

  

....................................................................... 

Ort och datum                                                       

        

  

Underskrift: 

 

……………………………………………………. 
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