
 

 

                                                                                                 Rapport 2015vt01495 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutionen för 

pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier, 

Självständigt arbete,  

15 hp 

Barns interaktion i leken 
En studie av förskolepedagogers uppfattningar 

om barns gemensamma lek 

       Författare: Klodia Ako 
 
Skriv författare här 

        Handledare: Emma oljans 

        Examinator: Finn Calander 



 

1 

 

 

 

 

Arbetets art: Examensarbete, 15 högskolepoäng. Förskollärarprogrammet, inriktning mot 

förskolan 210 högskolepoäng.  

 

Utgivningsår: Våren 2015  

 

Svensk titel: Barnens interaktion i leken – En studie av förskolepedagoger uppfattningar 

om barns gemensamma lek 

 

Engelsk titel: Children's interactions in play – A study of early childhood educators view 

of children's common play 

 

Nyckelord: Barn, lek, förskola, interaktion, samspel, pedagoger 

 

Författare: Klodia Ako 

 

Handledare: Emma Oljans   

 

Examinator: Finn Calander 

 

 

 

 

 

Sammanfattning 
 

Denna studie handlar om barns interaktion i leken. Syftet med denna undersökning är att 

belysa förskolepedagogers uppfattningar om barns lek, pedagogers roller i leken, och även 

pedagogernas uppfattningar om barn som inte leker. Studien har genomförts utifrån sex 

kvalitativa intervjuer med sex förskollärare. Studien visar att både pedagoger, lekforskare 

och även styrdokumentet betonar lekens betydelse för barnens utveckling och lärande. 

Pedagogens närvaro, roller och engagemang påverkar barnens deltagande i leken. Studien 

visar också att det krävs några förutsättningar som leder till att barnen leker tillsammans 

såsom tid, utrymme, material, trygg miljö, pedagogens uppmärksamhet och intresse. 

Otrygg miljö, resursbrist, pedagogens frånvaro och barnens outvecklade lekförmåga 

framkom som huvudorsaker till att vissa barn inte leker med andra barn.  
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1. Förord 
 

Den 23 april 2014 deltog jag i en föreläsning som ägde rum vid Uppsala universitet där det 

handlade om lekens betydelse för barnens utveckling men även om barn som inte leker och 

om ett projekt som heter ”barn som inte leker”. Föreläsaren var Ylva Andersson. Jag blev 

mycket intresserad av detta ämne vilket gjorde att jag ville veta mer om det, därför 

kontaktade jag Ylva Andersson för att få mer information om projektet och om leken som 

är mitt intresseområde. Den 1 september 2012 startades ett projekt inom IPA- 

lekfrämjande. IPA står för (International Association for Children’s Right to Play). 

Projektet heter ” Barn som inte leker” som bedrivs av en arbetsgrupp som består av fem 

personer där Manne af Klintberg är ordförande i IPA- lekfrämjande och Ylva Andersson 

som är projektledare och är utbildad dramapedagog samt specialpedagog. För er som vill få 

mer information om detta, se www.ipa-sweden.org eller mejla till ylva@ipa-sweden.org.  

1.1 Inledning 

 

”En barnlek. Hur enkelt som helst! Titta vad härligt barnen leker. Så kan det låta. Så kan 

det kännas och så borde det vara” hävdar Manne af Klintberg, ordförande i IPA- Sweden 

”international Association for Childrens Right to Play”(Barn som inte leker, 

dokumentation 1, konferens 26-27 november, 2012). Att leka är naturligt och lustfyllt, och 

något som alla barn tidigt sysselsätter sig med. Att leka är härligt och värdefullt i sig 

samtidigt som leken är en naturlig plattform för lärande och utveckling (Riddersporre & 

Persson, 2010, sid.101).  

Varje barn är fött med en förmåga att leka precis som det är fött med en förmåga att tala. 

Men för att det lilla barnet ska utveckla sitt språk, måste man vara lyhörd på barnet och 

kommunicera med det och läsa olika sagoböcker för det. På samma sätt är det med 

lekförmåga. För att det ska ske en utveckling i leken, måste man leka med barnet, lära 

han/hon att förstå leksignaler och lekkoder samt att skilja mellan vad som är lek och vad 

som är verklighet (Knutsdotter Olofsson, 2003, sid. 31-32).  

Lekens betydelse betonas i en mängd litteratur exempelvis Riddersporre & Persson, 2010, 

Johansson, 2008, Löfdahl, 2004, Sandberg, 2008 m.fl. och även i styrdokument. Leken 

förekommer som ett viktigt och centralt område i lpfö98/2010 (förskolans läroplan), FN:s 

konvention och skolverkets allmänna råd och kommentarer (2005) m.m. Enligt läroplanen 

(1998/2010) ska leken användas i förskolan på ett medvetet sätt för att stödja både det 

enskilda barnet och barngruppens lärande och utveckling. Pendeln har svängt mellan att se 

leken och använda den i ett pedagogiskt syfte där förskolepedagogerna styr till leken och 

stödjer samt deltar i barnens lek, eller att se leken som barnens egen fri aktivitet där vuxna 

ska inte delta och störa. I ett samspel mellan barnet, kamraterna, de vuxna som finns i 

barnens närhet och den miljö som barnet befinner sig i skapar barnet en förståelse av sig 

själv och av andra samt av sin omvärld (Sandberg, 2008, sid. 114). 

Under min VFU-period har jag insett hur stor betydelse mitt förhållningssätt som 

legitimerad förskollärare har gentemot barnens lek och samspel. Det är mitt ansvar att se 

http://www.ipa-sweden.org/
mailto:ylva@ipa-sweden.org
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till att alla barn får det de behöver för att kunna utveckla leken och interagera med 

varandra. Samtidigt som jag måste stödja, vägleda och hjälpa de barn som inte leker eller 

inte kan leka av någon anledning.  

1.2 Syfte 

 

Syftet med denna undersökning är att belysa förskolepedagogers uppfattningar om barns 

gemensamma lek. Syftet är även att belysa förskolepedagogers uppfattningar om barn som 

inte leker med andra barn/vuxna. 

1.3 Frågeställningar 

 

 Vad är pedagogers uppfattningar om barns gemensamma lek och vad är syftet med 

leken enligt pedagogerna? 

 Hur ser pedagogen på sin roll när det gäller barnens interaktion i leken? 

 Vad är pedagogers uppfattningar om barn som inte leker med andra barn/vuxna?  

1.4 Styrdokument 

 

I förskolans läroplan (1998/2010) skrivs det att ”förskolan ska vara en levande social och 

kulturell miljö som stimulerar barnen att ta initiativ och som utvecklar deras sociala och 

kommunikativa kompetens” (Lpfö 98/2010, sid 6).  

Förskolan ska sträva efter att varje barn ”utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt 

förmåga att leka och lära” (Lpfö98/2010, sid 9). ”Förskolan ska erbjuda barnen en trygg 

miljö som lockar och utmanar till lek och andra aktiviteter. Miljön ska inspirera barnen till 

att utforska omvärlden” (Lpfö98/2010, sid. 6). 

Leken är viktigt för barnens lärande och utveckling. I den lustfyllda leken och lärandets 

olika former stimulerar fantasi, språk, kommunikation, och förmåga till att tänka, 

samarbeta samt lösa problem. Barnet får möjligheter att uttrycka och bearbeta känslor, 

upplevelser och erfarenheter i den skapande och gestaltande leken (Lpfö98/2010, sid. 6). 

Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi, och kreativitet i lek och 

lärande såväl inomhus som utomhus (Lpfö98/2010, sid. 7).  

 

I skolverkets allmänna råd (2005) står det att ”leken utgör grunden i barnens utveckling 

och lärande. Därför är det viktigt att pedagoger organiserar verksamheten så att barnen ges 

mer tid, utrymme och material för olika former av lek samt ger pedagogerna upplevelser 

som stimulerar fantasin och förmågan att leka. Pedagoger ska använda leken som ett medel 

såväl i arbetet med barngruppen som i arbetet med enskilda barns utveckling och lärande” 

(Skolverket, 2005, sid 27).  
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1.5 Begreppsförklaring 

1.5.1 Lek 

Sandberg (2008) menar att leken är spontan, frivillig, lustbetonad och icke målstyrd. Man 

kan säga att leken är ett uttryckssätt där barnen uttrycker sina känslor, erfarenheter, och 

tankar utifrån den. Leken är en resurs där barnet kan bearbeta sina svårigheter och hantera 

livet (Sandberg, 2008, sid. 88). Leken är betydelsefullt för barnens utveckling och lärande 

vilken leder till utveckling på många områden såsom språk, samspel, fantasi, hälsa, 

kommunikation m.fl. (Johansson, 2008, sid 110). Folkman och Svedin (2003)  hävdar att 

pedagogens roll utgör en viktig del i barnens lekar, det är pedagogens uppgift att hitta 

metoder för att främja leken och uppmuntra barnen till olika lekar (Folkman & Svedin, 

2003, sid. 81). Knuttsdotter Olofsson (2003) påstår att pedagogens närvaro är en viktig del 

när det gäller barns lek, som pedagog måste man visa intresse och uppmärksamhet för 

leken. Knuttsdotter Olofsson hävdar vidare att en stor anledning till att vissa barn inte leker 

är p.g.a. att barnen behöver pedagogens stöd och interesse för att komma in i lekens värld 

(Knuttsdotter Olofsson, 2003, sid. 82). Evenshaug och Hallen (2001)  menar att leken 

organiseras som en aktivitet där barnen interagerar och samspelar med varandra vilket gör 

att de utvecklas och lär sig mycket av varandras erfarenheter, idéer, fantasier, tankar m.fl. 

och detta utgör en central del i det sociokulturella perspektivet (Evenshaug & Hallen, 

2001, sid 343).  

1.5.2 Interaktion 

Persson (2012) hävdar att begreppet interaktion innebär det som händer mellan individer i 

sociala situationer. Det är det samspelet som förekommer mellan barnen vilket kan vara 

både verbalt och icke verbalt. Det kan även handla om det samspel som sker mellan barnen 

och vuxna, artefakter och den miljön som barnen befinner sig i (Persson, 2012, sid. 14). 

Folkman och Svedin (2003) hävdar att man måste kunna dela med sig tankar, upplevelser, 

kunskaper och idéer för att kunna ingå i ett samspel med andra barn eller vuxna vilket gör 

att barnen lär sig av varandras erfarenheter (Folkman & Svedin, 2003, sid. 59).  

 

2. Bakgrund och tidigare forskning 
 

I bakgrunden kommer jag att presentera tidigare forsning kring lek och interaktion. Jag 

kommer att belysa detta genom att dela in bakgrunden i flera rubriker där innehållet på 

varje rubrik återspeglar studiens syfte och frågeställningarna. Rubrikerna är: historiskt 

perspektiv på lek, där jag presenterar hur leken har förändrats och fått olika betydelse 

under historians gång. Den andra rubriken är: leken, där jag redogör för begreppet ”lek” 

och beskriver vad lek kan innebära. Den tredje rubriken är: från ensamlek till den 

gemensamma leken där jag presenterar betydelsen av ensamlek och den gemensamma 

leken. Den fjärde rubriken är: pedagogens roll i barns lekar, där jag presenterar hur viktigt 

pedagogens roll är när det gäller barnens lekar. Den femte rubriken är: lekens betydelse för 

barnens utveckling, där jag berättar om lekens betydelse för barnens utveckling och 

lärande. Den sjätte rubriken är: barns interaktion, där jag presenterar vad begreppet 
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interaktion innebär och att det sker interaktion och att samspel mellan barnen när dem 

leker. Den sjunde rubriken är: Barn som inte leker, där jag presenterar att det finns vissa 

barn som inte leker och vad kan detta bero på. För att presentera innehållet i alla dessa 

rubriker kommer jag att utgå från relevanta litteraturer, vetenskapliga artiklar och även 

lpfö98/2010. 

 

2.1 Historiskt perspektiv på lek 
 

Synen på leken har dock varierat under skilda perioder. Många hävdar att leken är lika 

gammal som den mänskliga kulturen eller till och med äldre än kulturen (Welén, 2003, sid. 

12). I den antika Grekland grundlades lekens betydelse av filosofen Platon. Han menar att 

leken måste vara grunden till all utbildning och lekfulla förhållanden än under tvång och 

olust. Platon menade att barnuppfostran ska baseras på lustfyllda lekar vilka skapar goda 

förutsättningar för barnens utveckling och lärande. Aristoteles som var Platons elev ansåg 

att man borde uppmuntra barn till att leka tillsammans med andra, eftersom barnet inte kan 

utveckla sina naturliga förmågor på egen hand. Barnen lär sig av andras erfarenheter och 

vidareutveckla sin personlighet med hjälp av andra. Innan Aristoteles och Platons tankar 

och idéer om lek, var synen på barnuppfostran mer militant d.v.s. att barn skulle uppfostras 

genom hård disciplin och krigiska lekar tills barnet fyllde sju år (Welén, 2003, sid.13). 

Under medeltiden var lekar och fester en naturlig del av det vardagliga livet bland barn och 

vuxna. Festar och de olika lekaktiviteterna sammankopplades med årstider och 

skördetiden. Barn tävlade tillsammans med vuxna och lekte olika lekar såsom rulla 

tunnband och spela kägelspel. Denna tid präglades av olika syn på barnens lek. Barnens 

inträde i arbetslivet skedde även vid denna tid, de började arbeta vid fyra-fem års ålder för 

att kunna hjälpa föräldrarna. Man skilde inte mellan lek och arbete, vilka var integrerade i 

varandra. Olika synsätt på barnuppfostran, lekar och lärande existerade under 

ståndsamhället (adel, bönder, borgar, och präster). Lekaktiviteterna skilde sig mellan de 

fyra samhällsklasserna, t.ex. adels lekar inriktade sig mot militärt område medan bönders 

var mer vilda lekar. Dessa skillnader resulterade i att den goda respektive den onda leken 

framträddes och har sedan denna tid följt människan genom århundraden (Welén, 2003, 

sid.14). 

Under 1700- talet började man mer metodiskt studera leken och dess betydelse för banens 

lärande. Filosofen Jean Jacques Rousseau och den tyske pedagogen Friedrich Fröbel får en 

stor genomslagskraft under denna tid. Rousseau betonade att all undervisning ska bygga på 

lek och på det sättet tar barnet emot kunskap och erfarenheter via leken. Fröbels tankar 

byggde på att leken är vägen till all kunskap. Han tillverkade olika material s.k. lekgåvor 

för att bedriva verksamheten. Pedagogen ska vara närvarande som en garant för barnens 

trygghet men även vid barnens behov av hjälp (Welén, 2003, sid.15). 

I mitten av 1800- talet ansågs leken som onyttig sysselsättning och tidsfördriv vilket gjorde 

att de olika lekaktiviteterna minskades. I slutet av 1800 talet dominerades fyra klassiska 

lekteorier kring lek: 1) kraftöverskottsteori 2) rekreationsteori 3) övningsteori 4) 

rekapitulationsteori, vilka behandlar leken i samspel med barnens fysiska utveckling och 

rörelselekar. Kraftöverskottsteori som betyder att människor har ett överskott av energi 

efter att deras grundläggande behov tillgodosetts, och denna energi förbrukas genom lek. 
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Rekreationsteori grundar sig på att när både vuxna och barn är uttröttade väljer de lek 

istället för att vila. Genom leken stärker man sig och samlar nya krafter.  I övningsteori 

tränar barnet sådana färdigheter som krävs inför vuxenlivet och detta gör barnet genom 

leken. Den sista lekteorin är rekapitulationsteori, här återupprepar barnen släktens historia 

i deras lekar, t.ex. när barnen leker med (pil och båge) vilken är ett tecken på att barnen 

rekapitulerar det dåtida jägarsamhället (Welén, 2003, sid.16-17). 

 

Lek som verksamhet i förskolan har betraktas på olika sätt. Leken beskrev som en 

nyttoaspekt när de första förskolorna växte fram. Under denna tid sågs lek som en åtskild 

aktivitet och fri från krav från de vuxna. Inom svensk förskola har leken länge haft en 

framträdande position. Leken har haft dubbla inriktningar under 1900-talet och framåt. 

Man kunde se leken dels som ett medel där barnen skulle utveckla sig i olika områden 

såsom språk, hälsa, samspel, kognition, kommunikation m.fl. dels som ett verktyg eller 

hjälpmedel där förskolepedagoger observerar, dokumenterar och bedömer barns 

utvecklings nivå genom den. Under 1970-talet framhölls sociala lekformer som viktiga 

under hela förskoleperioden, under denna tid sågs leken som ett medel där barnen kunde 

utveckla sig socialt genom den. Löfdahl (2004) hävdar att lekforskningen har ändrats under 

1900-talet, här kan man också se att det finns en koppling mellan den förändrade 

barnsynen och en förändrad syn på lek. I förskolans läroplan framträder två viktiga 

innehåll vilka är lek och lärande. Leken har blivit en viktig del av barnens vardagliga 

rutiner på förskolan där alla barn får möjlighet till att utveckla sig genom leken. Man kan 

säga att synen på leken som en onyttig aktivitet som barn roat sig med har förändrats. Idag 

ses den som en nyttig aktivitet som används för att ge legitimitet åt lärandet i förskolebarns 

vardag (Löfdahl, 2004, sid. 38-40).  

Inom det utvecklingspsykologiska området följer leken olika utvecklingsstadier t.ex. hur 

barnen leker i olika åldersstadier i en bestämd följd. Medan inom det psykoanalytiska 

området anses leken som barnens naturliga sätt att bearbeta händelser i en symbolisk form 

(Welén, 2003, sid.27). 

Lek inom barnpedagogisk forskning beskrivs som en glädjerik och lättsam process. Leken 

styrs av barnens intresse och initiativ, medan lärande beskrivs i termer av att vara 

målorienterad och organiserad. Det finns en lärandedimension i leken och en lekdimension 

i lärandet. Talutvecklingen är en nödvändig del i leken, eftersom barnens uttalade idéer kan 

utveckla enstaka händelser och forma dem till en innebördsrik hädelsekedja (Kultti, 2012, 

sid. 46-47). 

 

2.2 Leken 
 

Hwang och Nilsson (2011) frågar sig vad lek kan innebära, säger man till ett barn ”gå och 

lek”, kan det betyda då att barnet ska leka eller bygga med klossar eller leka ”mamma, 

pappa, barn”? Vad är det gemensamt i allt det som kallas för lek? lek är de lustbetonade, 

frivilliga och ”på låtsas” handlingar. Leken är pedagogisk, social och psykologisk. Man 

kan hävda att leken är barnens värld (Hwang & Nilsson, 2011, sid. 221).  

Lek är ett stort begrepp som har funnits för länge sedan fram till idag. Det är genom leken 

som barnen lär sig att uppfatta sig själva och även världen. Lek är betydelseful för barnens 
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lärande och utveckling, t.ex. för utvecklingen av språk, samspel, samarbete, 

kommunikation, koordination och balans. Därför måste en stor vikt och fokus läggas på 

lekens betydelse i dagens förskola och skola. Johansson (2008) hävdar att de flesta forskare 

är överens om att lek kan beskrivas som frivillig, impulsiv, och icke målinriktad. Lek leder 

till utveckling på alla områden såsom hälsa, språk, fantasi etc. Den har även betydelse för 

barnens kognitiva och emotionella utveckling (Johansson, 2008, sid. 110).  

Riddersporre och Persson (2010) hävdar att leken är en positivt laddad 

gemensamhetsskapare, där barn och vuxna ger varandra bekräftelse och nya utmaningar 

när de möts i lekens värld, denna lekart kallas för ”dialek”. Men leken är också en plats där 

man får vara ensam och möta sig, bearbeta något man varit med om, eller gestalta och 

pröva sina fantasier, denna lekart kallas för ”monolek”. Vid lek samspelar man med 

varandra vilket blir en grund för kommunikation och språk utveckling (Riddersporre & 

Persson 2010, sid. 101-102). Leken kan vara ett område mellan den yttre och den inre 

världen, ett mellanområde där föremålen kallas för ”övergångsobjekt” d.v.s. att föremålen 

får representera eller symbolisera det som är viktigt för barnet, d.v.s. mamma, pappa, mat, 

omvårdnad o.s.v. (Riddersporre & Persson 2010, sid. 103). 

Riddersporre och Persson (2010) hänvisar till (Vygotiskij 1995) och hävdar att leken kan 

liknas vid en verkstad, en plats för undersökande och skapande. Det är i leken kreativiteten 

får sin utgångspunkt och det man skapar själv är man stolt över. I leken sammanbinds olika 

scener till en hel film. En film kan fungera både med och utan ljud, tal eller textremsa. Det 

kan också vara en stumfilm. Sammanfattningsvis kan man säga att barnet i leken bearbetar, 

skapar, och vidareutvecklar sina intryck, samt övar sig i att sammanbinda dem till olika 

händelsekedjor (Riddersporre & Persson, 2010, sid.105-107). 

Leken beskrivs ofta som barnens domän d.v.s. det område där barn själva har inflytande 

och kan bestämma och påverka vad som sker. Dessutom styrs barns lekar av traditioner, 

kultur och den sociala kontexten. För att beskriva vad lek är använder man ofta begrepp 

som spontan, frivillig, lustbetonad, repetitiv, förväntansfylld, och icke målstyrd. Om man 

väljer att etikettera leken och säger att den måste innehålla vissa element för att den ska 

kallas för lek vilket innebär att man har bestämd vad som är godkänt för att man ska kunna 

kategorisera en aktivitet som lek som i sin tur leder till att många andra aktiviteter hamnar 

utanför eftersom kategorierna inte överensstämmer med den ursprungliga definitionen 

(Sandberg, 2008, sid. 88).  

 

2.3 Från ensamlek till den gemensamma leken  
 

Jensen och Harvard (2009) hävdar att ” att leka är en konst. Att leka tillsammans med 

andra barn är ännu större konst” (Jensen & Harvard, 2009, sid. 86). Leken är sådan plats 

där man i mötet med olika människor, goda och onda, rika och fattiga, friska och sjuka, 

unga och gamla, intar man olika roller och ingår i olika relation. Men det är inte alltid man 

vill vara med andra vilket måste också respekteras. Då kan leken istället vara mötesplatsen 

för att få vara med sig själv, sina egna tankar, få bestämma själv och ta en paus från de 

krav som ”flersamheten” ställer. Således har ensamheten också sina kvaliteter och värden. 

Istället kan man uppfinna en låtsaskompis som uppfyller alla ens önskningar utan att ställa 
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motkrav, eller som man kan skylla på när man har gjort något dumt (Riddersporre & Sven 

Persson, 2010, sid. 104-105). 

Löfdahl (2004) skriver att det måste vara tillåtet att vara svag, liten och rädd och att få dra 

sig undan i vissa sammanhang. Det måste vara tillåtet för barnen att vara passiva och 

oengagerade i sina lekar. Synen på barnen som sociala aktörer får inte skapa en rädsla för 

svaghet. Likaså är det viktigt för pedagoger i förskolan att förstå att barns kompetens kan 

ta sig olika uttryck och att faktiskt kan vara modigt att vara ”feg” ibland precis som i 

böckerna om Alfons Åberg (Löfdahl, 2004, sid. 156-157). Till en början handlar det om 

ensamlek, där barnen leker på egen hand med saker och ting i deras närmaste omgivning, 

oberoende av vad andra barn i närheten gör. Efter hand börjar barnen iaktta andra barns 

lek. Vid parallellek leker barnen oberoende av varandra, något socialt samspel inträffar 

dock inte, barnen leker vid sidan av, men inte med varandra. Övergången till en gemensam 

lek sker via den associativa gruppleken, där man kan se en viss grad av gemenskap i leken. 

Genom att barnen till exempel lånar och byter leksaker samt kommunicerar med varandra. 

Enligt Jensen och Harvard (2009) är lekforskare eniga om att lek tillsammans med andra 

barn leder till social kompetens. I den gemensamma leken lär sig barnen att vara med 

varandra och att känna sympati och empati samt visar respekt för varandras speciella 

behov (Jensen & Harvard, 2009, sid 85-86). Leken organiseras som en gemensam aktivitet 

genom ett medvetet samspel som sker mellan barnen och som i sin tur gör att leken 

fungerar (Evenshaug & Hallen, 2001, sid 343). Den gemensamma leken betonas som 

viktigt i barns lärande och utveckling. Fördelen med den gemensamma leken är att det är 

en spännande handling och att barnen har möjlighet att interagera med varandra. Den 

sociala relationen och kommunikationen utgör en viktig del för den gemensamma lekens 

innehåll (Löfdahl, 2004, sid. 47-48). 

2.4 Pedagogens roll i barns lek 

 

Pedagogen har en viktig roll när det gäller barns lek. Det är pedagogen som ska se till att 

barnen får det stöd som de behöver för att kunna utvecklas och lära sig att leka. Löfdahl 

(2007) menar för att kunna förstå dagens förskollärarroll är det viktigt att förstå vilket 

innehåll som har varit viktigt att ha kunskap om och vilka traditioner man har som 

förskollärare att relatera till sitt arbete. Hon menar att förskollärarrollen har förändrats 

vilket blir mer framträdande och tydlig i dagens förskola (Löfdahl, 2007, sid. 86). Löfdahl 

(2007) skriver vidare om den nya förskollärarrollen och menar att vuxnas icke deltagande i 

barnens aktiviteter/lekar har förklarats med moraliska och psykologiska motiv. Men 

nutidens idéer och tankar om det kompetenta barnet gör att pedagogen ser barnet som en 

egen individ som kan klara sig på egen hand. Med en sådan tanke blir det intressant att 

fundera över vad som händer med förskollärarroll och insyn i den pedagogiska 

verksamheten, ska pedagogen lämna ansvaret åt barnen? Eller är det bara den nya 

förskollärarrollen som visar att pedagogen inte ska störa barnen men ska finnas nära 

barnen för deras trygghet (Löfdahl, 2007, sid. 93).   

 Jensen och Harvard (2009) hävdar att som pedagog kan man stimulera barnens 

aktiviteter/lekar genom tre principer: den första principen är att som pedagog se till att det 
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finns ostörd tid för lek, den andra är att inte störa barnen när de leker och att hjälpa dem att 

inte störa varandra. Den tredje principen är att man som pedagog kan delta i barnens lekar 

men på barnens villkor (Jensen & Harvard, 2009, sid. 87).   

Folkman och Svedin (2003) menar att det är pedagogens uppgift att kunna efterlysa 

metoder såsom att lära ut konsten att umgås med andra, att dela med sig egna tankar och 

erfarenheter, att komma överens, att förstå andras behov och förutsättningar m.fl. Dessa 

metoder kan stödja de barn som har svårt att leka med andra barn eller med vuxna 

(Folkman & Svedin, 2003, sid 81).   

Knuttsdotter Olofsson (2003) hävdar att en av anledningarna till att vissa barn inte leker är 

p.g.a. att pedagogerna inte har haft lust/tid att leka med barnen. Som pedagoger måste man 

vara till hjälp till barnen, visa intresse och uppmärksamhet för barnens lekar, skapa tid, 

utrymme och en lekvänlig miljö. De barn som inte är med och leker är en stor utmaning för 

förskolläraren där hon/han ska få med de barnen inom lekens trygga ram till lekens värld 

(Knuttsdotter Olofsson, 2003, sid 82). Ylva Andersson (2012) hävdar att om vuxna blir 

mer delaktiga och tar ansvar för leken bland barnen kan de stödja de barn som har svårt 

med lekkoderna. Barn behöver ha lekande vuxna för att komma igång med sin lek och 

samspela med sina kamrater (Barn som inte leker, dokumentation 1, konferens 26-27 

november, 2012). 

 

 

2.5 Lekens betydelse för barnens utveckling  
 

Alla barn har rätt till lek men också att alla barn behöver leka för att utvecklas. I 

västländerna betraktas leken som utvecklingsbefrämjande och anses därför bidra till att ge 

barn ett fullvärdigt liv genom att möjliggöra delaktighet och deltagande i samhällslivet 

(Sandberg, 2008, sid. 87). 

I leken stärks barnens sociala, motoriska, emotionella och kognitiva förmågor, liksom 

deras fantasi, kreativitet och inlevelseförmågan. Barns rätt till lek skrivs även in i FN:s 

konvention om barnens rättigheter (§ 31) och anses som en grundläggande faktor. Leken är 

kopplad till olika delar av förskolans uppdrag. I leken stimuleras barnens lärande, språk, 

kommunikation och även att samarbeta och lösa problem. De flesta barn leker, men leken 

utvecklas inte av sig själv utan det måste finnas flera komponenter såsom tid, utrymme och 

stimulerande lekmiljöer. Dessutom krävs vuxnas närvaro och engagemang som erbjuder 

barnen kunskaper, upplevelser och stimulerande lekmiljöer för att inbjuda barn till lek. När 

barnen leker tillsammans krävs det att barnen kommer överens och följer regler så att leken 

fungerar (Skolverket, 2005, sid. 27-28). Men det finns också barn som är utanför och inte 

kan eller inte vill leka med andra, detta blir en stor utmaning för förskolepedagoger genom 

att hitta en väg för att stödja dessa barn. Leken blir en resurs där barnen kan bearbeta och 

lösa olika konflikter och problem. Genom leken lär sig barnen att ta olika roller vilket 

utvecklar deras identitet och självförtroende. Genom leken tränar barnet på sin 

kommunikativa förmåga, sin fantasi och kreativitet och över sina kroppsliga funktioner 

(Hwang & Nilsson, 2011, sid. 221). Det är genom leken som barnen får möjligheter att lära 

känna sin omvärld, träna sina färdigheter och sin kompetens. Genom leken utvecklas 

barnen i språk, kommunikation, samspel, kognition, känslor, och rörelse. Men i barnens lek 
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finns också makt, hierarkier och uteslutningar som inte får försummas (Sandberg, 2008, 

sid. 113).  

Sandberg (2008) hävdar att lekens betydelse för tankens, känslans, språkets utveckling och 

för den sociala kompetensen är väl dokumenterad inom forskningen. Men det bästa med 

barnens lek är att man lär sig leka, att man tränar upp sin förmåga till fantasi och 

kreativitet, att man lär sig att snabbt försätta sig i lekens medvetandetillstånd, där man 

glömmer sig själv och glömmer även tid och rum. I lek lär man sig att förstå att saker kan 

tolkas på flera sätt. Lek leder till gott kamratskap. Lek leder till utveckling på alla områden 

(Sandberg, 2008, sid. 135-137).  

I leken ingår många komponenter som påverkar barnens utveckling på olika sätt t.ex. 

känslomässigt, motoriskt, socialt och intellektuellt. Leken används som ett diagnostiskt 

redskap rörande barn med funktionsnedsättningar där barnen tränar deras perceptuella, 

känslomässiga, motoriska och sociala faktorer vilket gör att leken får ett stort värde för 

barn med funktionsnedsättning. Genom den lustfyllda leken kan man göra stora vinster 

eftersom träning är någonting som de flesta barn med funktionsnedsättningar upplever som 

jobbigt och tråkigt. Träning genom lek blir någonting roligt och naturligt som barnet får på 

köpet utan att anstränga sig. Den lustfyllda träningen övergår till lärande genom lustfylld 

lek (Sandberg, 2008, sid. 90-92). Sandberg (2008) hänvisar till Brodin (1999) och lyfter 

fram några av de problem som är förknippade med att man använder leken som redskap för 

att nå olika mål istället för att acceptera och erkänna leken som en glädjefylld aktivitet utan 

några krav. De barn som hamnar utanför leken och utesluts ur gemenskapen beror inte på 

funktionshindret som barnen har utan på bristande kommunikativa och sociala 

kompetenser (Sandberg, 2008, sid. 95). 

 

 

2.6 Barns interaktion 
 

I förskolans läroplan betonas att ”förskolan ska vara en levande social och kulturell miljö 

som stimulerar barnen att ta initiativ och som utvecklar deras sociala och kommunikativa 

kompetens” (Lpfö98/2010, sid.6). 

Interaktion handlar om samspel eller samhandling, denna handling kan ha ett syfte, ett mål 

eller en mening vilket innebär att det är ett medvetet beteende. Interaktion är det som 

händer mellan individer i sociala situationer och detta samspel kan enligt Goffman vara av 

två olika slag: ofokuserad och fokuserad interaktion. Ofokuserad interaktion existerar 

genom att individer är i varandras närhet och på något sätt påverkar varandra även om de 

inte kommunicerar med varandra. Det kan till exempel handla om två/ flera barn som sitter 

tillsammans men var och en leker för sig själv. Enligt Goffman betraktas detta som 

interaktion då barnen interagerar med varandra genom de normer och värden som finns i 

förskolan och som barnen följer. Fokuserad interaktion innebär istället att två eller fler 

individer har en gemensam fokus när de samtalar t.ex. i den gemensamma leken. I det 

första fallet handlar interaktionen om gemensam närvaro i en situation, i det andra fallet 

handlar det om ett ömsesidigt och gemensamt engagemang. Man kan placera många olika 

former av interaktion efter graden av närvaro och intresse (Persson, 2012, sid 14-15). 

Ofokuserad respektive fokuserad interaktion kan utvecklas d.v.s. ett icke möte kan bli ett 
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möte och vice versa. Det som bidrar till denna utveckling är den ”hänsynsfulla 

ouppmärksamheten”. Den kan ses som en tillfällig avvikelse från den ofokuserade 

interaktionen vilket kan falla tillbaka till den, men den kan också vidareutvecklas till 

fokuserad interaktion (se bilaga 3). Hänsynsfull ouppmärksamhet består av en särskild 

aktivitet som pekar ut och osynliggör den andre. Genom hänsynsfull ouppmärksamhet kan 

individerna ge varandra mycket uppmärksamhet så att den andre känner sig sedd och lite 

uppmärksamhet så att den andre inte känner sig sedd (Persson, 2012, sid. 281).  

Persson (2012) hänvisar till Goffmans teori och menar att interaktion mellan individer i en 

situation utgör det dynamiska elementet vilket gör att interaktionsramar kan förändras, 

bekräftas eller bryts ned (Persson, 2012, sid 315).  

För att ingå i ett samspel krävs att man måste ha lust att dela med sig tankar, idéer, 

upplevelser och erfarenheter med andra och att man måste tro på att man har något att 

erbjuda och ge till andra (Folkman & Svedin, 2003, sid. 59). Uttrycket ” förmåga till 

samspel” består av många implicita delar, men som kan låta okomplicerat genom att träna 

”samspelsförmåga” såsom att öva turtagning, att kunna samarbeta, att förstå reglar och 

normer, att dela med sig tankar och erfarenheter o.s.v. men denna sort av samspel är inte 

betydelsefullt om barnet inte själv upptäcker att samspel med andra barn/vuxna är 

intressant och lockande. Med hjälp av engagerade vuxna bereder denna upptäckande vägen 

till samspelet (Folkman & Svedin, 2003, sid. 67). 

Persson (2012) skriver att Goffman fokuserar på social interaktion eller med ett annat ord, 

socialt samspel d.v.s. ansikte mot ansikte. Hans analyser rör sig längs hela skalan från 

individ, över individens möte med andra till det samhälle där det sociala samspelet äger 

rum (Persson, 2012, sid. 79). Persson (2010) skriver också att Goffman fokuserar på 

begreppet ”interaktionsordning” som innebär en ordning d.v.s. att man inte bryter normer 

och värden i interaktion med andra (Persson, 2012, sid 147).   

Persson (2010) skriver vidare att Goffman menar att all form av kommunikation även icke 

verbal kommunikation utgör också en sort av interaktion men när ett samspel sker genom 

språkliga symboler, både kroppsliga och verbala kallas för ”symbolisk interaktion” 

(Persson, 2012, sid. 82) Interaktionen mellan barnen leder till att barnen tar olika roller 

t.ex. i lekar vilket gör att barnen lär sig att sätta sig in i andras situationer och förstå andra 

människors tankar och funderingar (Persson, 2012, sid 86). 

 

Hwang & Nilsson (2011) hänvisar till George Herbert Mead (1863-1931) och menar att det 

viktigaste hos människan är att aktivt tolka situationer, relationer och budskap. För att göra 

detta krävs samspel/interaktion mellan människor. Människan betraktas här som en social 

varelse. Vi blir människor när vi ingår i sociala relationer och lär oss vad olika roller, 

saker, händelser betyder och utifrån det kan man handla på ett meningsfullt sätt i 

förhållande till andra människors behov. Mead menade att barnets sociala och personliga 

utveckling sker genom samspel med andra barn och även med vuxna (Hwang & Nilsson, 

2011, sid 68-69).  Löfdahl (2004) hävdar att hos var och ett av barnen i en interaktion finns 

nyfikenhet, motivation, och intresse av att upptäcka skillnader i egna tankar jämfört med 

andras, vilket gör att barnen anpassar sitt tänkande för att minska skillnaderna. Den 

språkliga återkoppling som barnen i en interaktion ger varandra innebär att tolka, översätta 

och förtydliga för att uppnå intersubjektivitet. Det kräver kunskap både om situationen och 
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om de andra personerna i interaktionen (Löfdahl, 2004, sid. 15). Mead menar att 

socialisation bygger på ett samspel mellan vuxna och barn. Mead beskriver denna process 

genom att skilja mellan ett ”subjektsjag” och ”objektsjag”. ”Objektsjaget” representerar 

andras attityder och förhållningssätt som barnet genom lek och rolltagandet gör till sina 

egna. Det handlar om reglar, normer och värden som barnet lär sig i samspel med andra. 

Medan ”subjektsjaget” befriar barnet från att vara beroende av andras uppfattningar, den 

hjälper barnet för att skapa sin egen jaguppfattning (Hwang & Nilsson, 2011, sid 70).  

Löfdahl (2004) hävdar att i förskolans läroplan betonas att lärande sker i samspel med 

andra, men hur lärandet sker framhålls inte lika ofta, men Löfdahl (2004) tycker att det är 

genom interaktion med andra som barnens lärande utvecklas (Löfdahl, 2004, sid. 13). 

Dewey (2004) hävdar att det är i interaktionen mellan barnet och lärostoffet som något 

händer och lärande kommer till stånd (Dewey, 2004, 107).  

Det är ingen garanti för samspel eller lek när barn är tillsammans. Öhman (2008) hänvisar 

till Garvey (1983) och hävdar att barn tillsammans kan ha ett socialt samspel medan de 

undersöker en leksak även om de inte leker med varandra. Barnen kan leka var sin lek 

oberoende av varandra då leker barnen men de samspelar inte med varandra. Men om 

barnen tillsammans engagerar sig i en lek och har samma lekfokus då leker och samspelar 

barnen med varandra under lekens gång. Att få leka innebär det att man får vara med och 

dela med sig tankar och kunskaper som man har, som i sin tur leder till att man blir 

accepterad som lekkamrat och ges möjlighet till att skapa gemenskap med andra barn 

(Öhman, 2008, sid. 189).  

John Dewey (2004) skriver i sin artikel: Undervisnings innehåll ”Jag tror därför, att den 

verkliga anknytningspunkten för skolämnena är varken naturvetenskap, litteratur, historia 

eller geografi, utan barnets sociala aktiviteter” (Dewey, 2004, sid. 50-51). Dewey menar 

att de praktiska ämnena såsom matlagning, hantverksämnen m.fl. representerar 

grundläggande former av sociala aktiviteter. Dewey fokuserar på barnens egna sociala 

aktiviteter som grund för anknytning, vilka är viktiga för barnen under hela skoltiden 

(Dewey, 2004, sid.51). 

 

Donald W. Winnicott (1896-1971) var barnläkare och psykoanalytiker som höll fast vid 

intresset för omvärldens och interaktionens betydelse för utvecklingen. Hart och Schwartz 

(2010) skriver att Winnicotts utgångspunkt är att det finns ett grundläggande människligt 

behov av att interagera och vara i samband med eller relatera till andra, och grunden för 

utvecklingen är en förmåga hos barnet som mognar när förhållandena i omgivningen är 

gynnsamma d.v.s. när det finns en ” befrämjande omgivning” (Hart & Schwartz, 2010, sid. 

17). Winnicott har myntat begreppet ” mellanområde - det mellan liggande lekområdet” 

som kallas också för tredje rummet. Det mellanliggande lekområdet är ingen plats utan ett 

möte, ett ställe där man möter varandra genom ögonkontakt, reaktioner och kärleksfull 

beröring. Det behövs en älskad omsorgsperson att samspela med på ett lekfullt sätt så att 

detta mellanområde ska uppstå i barnens utveckling. Båda den omsorgspersonen och 

barnet skapar ett utrymme mellan sig, ett psykiskt lekrum där saker ska hända. 

Mellanområde kan vara ett begrepp som man kan använda för det samspelet som växer 

fram mellan barnen och de vuxna (Folkman & Svedin, 2003, sid 95-96). 
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Winnicott menar att leken äger rum i mellanområdet/tredje rummet, och den är nära 

förknippad med förmågan att vara sig själv i utforskandet av världen (Hart & Schwartz, 

2010, sid. 47). Vygotskijs uttryck ” den möjliga zonen” används på liknande sätt som 

Winnicotts ”mellanområde”. Barn behöver hjälp från andra för att kunna vidga sitt 

lekområde för att leka med andra (Folkman & Svedin, 2003, sid 106). 

Corsaro (2003) beskriver begreppet interaktionsutrymme och menar att det är kopplat till 

barnens lekar, som att dela med sig erfarenheter, tankar och lekmaterial samt att bevara 

vänskapen. En plats där barnen leker kan benämnas för ”interaktionsutrymme”. Det krävs 

många erfarenheter, kunskaper och färdigheter av barnen såsom språkliga, sociala, och 

kognitiva för att kunna skapa interaktion i förskolans miljö (Corsaro, 2003, sid. 40). Barn 

försöker beskydda denna gemenskap genom att inte tillåta andra barn att delta i deras 

pågående lekar. Man ska förstå att barnen behöver tillräckligt utrymme för att kunna leka 

fritt (Corsaro, 2003, sid. 41). Barnen som utesluter andra från deras lekar ska inte ses som 

själviska eller elaka utan de vill bara värna deras interaktiva utrymme och vill behålla sina 

relationer samt positioner i kamratgruppen (Löfdahl, 2007, sid. 30-31). Ur ett 

vuxenperspektiv kan detta tolkas som en ovilja men i själva verket är det ett försök för att 

skydda leken från störande avbrott. Interaktionen får stor betydelse när man kan bidra med 

något positiv till leken/aktiviteten och som i sin tur bidrar till att leken fungerar. Öhman 

(2008) hävdar att forskningen om barnens utanförskap brukar dela in barnen i olika 

kategorier t.ex. barnen som har svårt att få vänner, att skilja mellan de populära barn som 

accepteras som lekkamrat och barn som ignoreras och blir avvisande. Men man tänker inte 

att de barn som hamnar utanför den gemensamma lekens ram kan vara att barnen själva har 

valt att leka för sig själva (Öhman, 2008, sid. 207). 

 

2.7 Barn som inte leker 
 

Enligt en studie av Folkman och Svedin (2003) framkom att förskolan har kritiserats för att 

det ges lite tid för lek i verksamheten. Pedagogerna avbryter ofta barnens lekar vilket 

berodde på verksamhetens organisation och pedagogernas planering. Idag har förskolan en 

läroplan där leken betonas som ett viktigt område för barnens utveckling och lärande, men 

fortfarande är det mycket som ska hinnas med under en förskoledag såsom rutiner, 

måltider, på/av klädning, dukning, hämtning av matvagn o.s.v. (Folkman & Svedin, 2003, 

sid. 73). Folkman & Svedin (2003) undrar vad är ”rätt slags jord och rätt mängd vatten” för 

lekens utveckling? För att söka efter svaren måste man fokusera på de barn som inte leker. 

Inte som ett problem utan just som små blomlökar som behöver rätt slags jord och rätt 

mängd vatten för att kunna leka (Folkman & Svedin, 2003, sid.16).  

Frågan om vuxna deltagande i leken besvaras med att det beror på. Vissa stunder räcker att 

vuxna bara är där och tittar på barnen, andra gånger behöver barnen en vuxen som ska 

vägleda och stödja dem. Vygotskij talar om barnets två utvecklingszoner, en aktuell nivå 

där barnet kan klara av saker på egen hand, och den möjliga nivån där barnet kan uppnå 

saker med hjälp av de vuxna (Folkman & Svedin, 2003, sid.23-24). 

Folkmans och Svedins studie (2003) visar att barn som har svårt att förstå vad de andra 

barnen gör och vad de leker, kan det handla om brister hos barnens lekförmåga. De 

behöver tillgång till vuxnas stöd och erbjudandet till situationer där leken växer fram på ett 
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begripligt sätt. Som pedagog måste man locka de barn som alltid väljer ensamhet istället 

för gemenskap genom att hitta en väg för längtan att ha vänner och att leka samt göra saker 

tillsammans, då får man den sociala lekens innebörd (Folkman & Svedin, 2003, sid. 114). 

Folkman och Svedin (2003) hävdar att vissa barn har några svårigheter i leken, det kan 

vara att barnen är rädda att göra fel och även om de leker vill de ha bekräftelse på att de 

gör rätt (Folkman & Svedin, 2003, sid.49). Barns svårigheter med att komma in i lek och 

interaktion med andra argumenteras ofta i termer koncentrationssvårigheter, aggressivitet 

eller kanske besvärliga hemförhållanden. Oavsett vad orsaken är måste man stödja dessa 

barn genom att ordna deras lekmiljöer och stärka deras sociala förmåga (Folkman & 

Svedin, 2003, sid. 117). Man kan inte tvinga barn till att leka, barnen måste själva hitta 

meningen med lek med hjälp av vuxnas stöd, vägledning och inspiration (Folkman & 

Svedin, 2003, sid. 120). 

 

Ett annat sätt att se på barn som inte leker är det genom en studie av Knuttsdotter Olofsson 

(2003) där hon skriver att i nästan varje barngrupp så finns det något barn som inte verkar 

kunna leka. De förstår inte vad de andra gör utan står utanför leken eller bara förstör för de 

andra. Enligt Knuttsdotter Olofsson (2003) finns det många anledningar till att vissa barn 

inte leker. Den första anledningen kan vara att leken kräver trygghet, är man rädd och 

vågar inte lämna verkligheten och gå in i lekvärlden. Den andra anledningen kan vara att 

vissa barn lever i en kaotisk värld. Familjelivet är oroligt, och har sociala problem. Den 

tredje anledningen kan vara att de vuxna har kanske varken haft ork eller lust att leka med 

barnen (Knuttsdotter Olofsson, 2003, sid. 82). Det finns även barn, som inte lärt sig att 

förstå leksignalen. De har svårt att skilja på lek och verklighet. Barnet vill inte vara en häxa 

för han/hon förstår inte att de ska låtsas att vara det. Även bristande social kompetens kan 

vara en orsak till att vissa barn sällan leker med kamrater. Förutsättningarna som behövs är 

trygghet, social skicklighet, ostördhet m.fl.  

 Knuttsdotter Olofsson (2003) hävdar att de barn som inte leker riskerar att bli 

känslomässigt omogna och omedvetna. Deras känslor blir inte tydliga för dem. De lär sig 

dessutom inte att skilja på fantasi och verklighet (Knuttsdotter Olofsson, 2003, sid. 83-85). 

Att skapa en trygg miljö i förskolan även för otrygga barn är inte det lättaste. Men det är 

den vuxnes ansvar om barn leker, hur barn leker, och vad de leker (Knuttsdotter Olofsson, 

2003, sid. 111). Barnen måste lära sig att kompromissa när de leker med varandra, och ett 

får inte bestämma hela tiden under lekens gång. Knuttsdotter Olofsson (2003) menar att det 

finns tre grundläggande komponenter som gör att leken fungerar på ett bra sätt, och dessa 

är: ömsesidighet, turtagande och social kompetens (Knuttsdotter Olofsson, 2003, sid. 135). 

Sandberg (2008) hävdar att i dagens förskola är barngrupperna så stora, lokalerna små och 

personaltätheten i allmänhet alltför låg. Rutiner och begränsningar i miljön styr vardagen i 

förskolan och leken drabbas av avbrott. Barn hinner inte leka färdig och tvingas alltför ofta 

avbryta leken (Sandberg, 2008, sid. 94). 

 Riddersporre och Persson (2010) menar att barnens lek avspeglar både hur den 

pedagogiska miljön är utformad, och hur barnen mår, trivs och känner sig delaktiga i 

kamratgemenskapen. Alla barn leker när de yttre (miljömässiga och sociala) och de inre 

(fysiska och psykiska) omständigheterna är lämpliga. Att som barn inte leka och vara 

passiv kan vara tecken på att något fattas, t.ex. grundtrygghet, tillit till andra människor, 
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eller att man inte mår bra. Därför ska man alltid fundera på vad som kan ligga bakom när 

ett barn inte visar sig intresserat av att leka med andra barn eller vuxna (Riddersporre & 

Persson, 2010, sid.102). 

 

”Barn som inte leker” är ett projekt inom IPA- lekfrämjande som startade den 1 september 

2012. Projektet bedrivs av en arbetsgrupp som består av fem personen. Manne af Klintberg 

som är ordförande i IPA- lekfrämjande och Ylva Andersson som är projektledare och är 

utbildad dramapedagog och specialpedagog.”Barn som inte leker” har som mål och vision 

att identifiera barn som har svårigheter i leken, hur det visar sig och vad det får för 

konsekvenser d.v.s. att det pågår en forskning om detta. Projektet vill uppmärksamma 

vuxna/pedagoger på sin egen betydelse och sitt ansvar för att skapa lämpliga 

förutsättningar för lek. Förväntningen är att kunna hitta metoder där de vuxna kan använda 

sig av för att stötta barn i deras lekutveckling. Projektet har beviljats medel från allmänna 

arvsfonden för de två första projektåren. Därefter kommer projektmedlet att sökas för ett 

tredje år. Under det första året har projektet samlat kunskap och knutit kontakter med 

sakkunniga, därefter är målet att nå ut med information till yrkesverksamma personer inom 

t.ex. förskola, skola, fritidsverksamheter och lärarutbildningar. Projektet ”barn som inte 

leker” bidrar till en positiv samhällsutveckling där alla barn ska få tillgång till leken. Den 

26 och 27 november 2012, samt den 21 och 22 oktober 2013 anordnade IPA:s projekt 

”barn som inte leker” en konferens på Carlshälls gård på Långholmen i Stockholm. 

Projektet hade bjudit in sju föreläsare som på olika sätt betonade lekens betydelse för 

människans utveckling och lärande. Syftet med det var att beredda deltagarnas kunskaper 

om hur vuxna kan stödja och skapa förutsättningar för lek i situationer där barnen har slutat 

leka eller har hamnat utanför lekens ram (Barn som inte leker, Dokumentation 1 och 2, 

Konferens, 2012 och 2013). Se bilaga (4).  

Ylva Andersson hävdar att det beror på oss vuxna om barnen leker eller inte. Barnen måste 

lära sig leka tillsammans med vuxna och med kamrater. Man vet att en del barn behöver 

extra hjälp för att knäcka läskoden, och på motsvarande sätt kan vissa barn behöva hjälp 

med att knäcka lekkoden (Andersson, 2014-4-23).  

 

 

3. Teoretisk ram  
 

Jag har valt Vygotskijs sociokulturella perspektiv som en teoretisk utgångspunkt i min 

studie eftersom min studie handlar om barns lek och det samspel som sker mellan barnen i 

leken vilket gör att barnen lär sig av varandras erfarenheter, tankar och idéer och detta 

utgör grunden för det sociokulturella perspektivet.  

Det sociokulturella perspektivet handlar om att människor lär sig i samspel med varandra. 

Inom ett sociokulturellt perspektiv betonas relationen mellan individ och omgivningen. Det 

finns en ömsesidighet mellan hur individen agerar i specifika sammanhang i förhållande 

till omgivningen. Det sociokulturella perspektivet inryms tre centrala begrepp vilka är: 

kontext, mediering och kommunikation (Löfdahl, 2004, sid.12).  

Kontextbegreppet innebär att barngruppen och omgivningen är beroende av varandra. 

Kontexten är ” den som väver samman”. Barnen och deras lek påverkar sin omgivning och 



 

18 

 

omgivningen påverkar barnen och deras möjlighet till lek. Barnens lekhandlingar är 

kulturella aktiviteter och ett sociokulturellt synsätt på leken handlar då om hur barn 

tillägnar sig kulturen och omformas av att delta i leken och hur de använder de redskap 

som kulturen tillhandhåller för att också fortsätta att forma kulturen (Löfdahl, 2004, sid 12-

13). Mediering är således mycket centralt och mest antagandet i en sociokulturell tradition. 

Mediering innebär att vårt tänkande och vår föreställningsvärld är färgade av vår kultur 

och dess intellektuella och fysiska redskap. Men mediering sker inte enbart med hjälp av 

teknik och artefakter utan med människans allra viktigaste medierande redskap vilket är 

”språket” och dess resurser. Ord och språkliga utsagor medierar omvärlden för oss och gör 

att dem framstår som innebördsrika. Att kommunicera och samspela med våra 

medmänniskor i olika aktiviteter blir en grund för delaktigheten i sätt att beteckna och 

beskriva omvärlden (Säljö, 2000, Sid 81-82).  

Lindö (2009) hänvisar till Vygotskijs sociokulturella teori och hävdar att barnet använder 

språket för att kommunicera och interagera med omvärlden. Språket är ett 

kommunikationsmedel och blir det viktigaste verktyget i ett sociokulturellt perspektiv 

(Lindö, 2009, sid. 34). Kommunikation är avgörande för att gemensamma lekar ska 

komma till stånd i barngruppen. Det krävs en kommunikativ och social kompetens för att 

kunna tolka och delta i en leksituation samt för att leken ska utvecklas, och bestå av flera 

deltagare. Genom att delta i leken och tolka varandras handlingar lär barnen av varandra. I 

den gemensamma leken sträcker sig oftast barnet över sin aktuella utvecklingsnivå och det 

som då ligger i zonen för den närmaste utvecklingen flyttas till den aktuella utvecklingen 

(Löfdahl, 2004, sid. 21- 22).  

Den gemensamma i leken betonas i det sociokulturella perspektivet där innehållet och 

kontexten har stor betydelse i barnens lekar och som i sin tur påverkar lekens funktion 

(Löfdahl, 2004 sid. 36).  

Ytterligare ett sociokulturellt begrepp är artefakter, det betraktas ofta som materiella 

föremål som är tillverkad av människor men artefakter omfattar också det talade språket. 

På förskolan finns en rad begrepp vilka är inbyggda i de artefakter som finns. Dockvrån, 

kuddrum, klossrum m.fl. styr barnens lekhandlingar och formar barnen tankar och åtgärder 

i leken (Löfdahl, 2004, sid. 19). Vygotskjis ” proximala utvecklingszonen” innebär en 

utveckling som ligger steget före, där barnet skapar denna utveckling genom att interagera 

och samspela med andra barn och vuxna. Den proximala utvecklingszonen handlar om 

avståndet mellan vad barnet kan göra på egen hand och vad det kan åstadkomma 

tillsammans med någon annan som har större erfarenhet oftast en vuxen (Hwang & 

Nilsson, 2011, sid 67).  

Vygotskji talar om barnets två utvecklingsnivåer: en aktuell nivå som står för det barnet 

redan kan klara sig av på egen hand och den möjliga nivån d.v.s. den proximala 

utvecklingszonen som barnet kan uppnå med hjälp av vuxna och andra barn. Med 

begreppet den proximala utvecklingszonen visar Vygotskij att människan i samarbete med 

andra kan nå längre än vad hon/han kan göra på egen hand (Folkman & Svedin, 2003, sid. 

23-24). Den möjliga zonen kan handla om lekens möjliga utveckling. I den aktuella nivån 

klarar barnet att leka på egen hand. Medan i den möjliga nivån leker barnet med andra barn 

eller vuxna och lär sig nya idéer och erfarenheter med hjälp av det samspelet som sker 

mellan dem (Folkman & Svedin, 2003, sid. 103).  
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Evenshaug och Hallen (2001) hävdar att Vygotskij fokuserade på ett dialogiskt samarbete 

mellan barnen och en annan människa. Det dialogiska samarbetet som inom den proximala 

utvecklingszonen. I detta samarbete spelar stödstrukturer (scaffolds) en viktig roll vilket 

innebär att den vuxne skapar en struktur som en hjälp för barnet för att kunna hantera 

problem och öka sin egen kompetens. Evenshaug och Hallen (2001) hävdar vidare att den 

vuxne tar ett steg bakåt när barnet börjar förstå det hela och ger möjlighet till att barnet 

fortsätter med aktiviteten på egen hand. Barnet som inte kan förstå leksignalerna får hjälp 

och stödstruktur av pedagogen vilket gör att pedagogen leker med barnet tills barnet kan 

klara sig att gå i olika leker på egen hand. Då befinner sig den vuxne/pedagogen på den 

proximala utvecklingszonen och hjälper barnet med en stödstruktur och sedan låtar barnet 

utforska det själv (Evenshaug & Hallen, 2001, sid. 136). Vygotskij menade att språket 

utgör ett viktigt redskap i barnens utveckling. Vygotskij noterade att barnet pratar med sig 

själva när de löser ett problem, vilket gjorde att det icke sociala talet ökade när barnet 

ställdes inför stora problem och svårigheter. Vygotskij menade att barnets icke sociala tal 

betraktas också som kommunikativt, eftersom detta tal hjälper barnet vidare att lösa 

problem och styra sitt tänkande. Här får barnet möjligheter och uppmaningar för att kunna 

tänka högt (Evenshaug & Hallen, 2001, sid. 138-139). 

Jerlang (2008) menar att även om leken kan spela en sådan dynamisk roll ska den närmaste 

utvecklingszonen framför allt förstås som skillnaden mellan vad ett barn klarar av på egen 

hand och vad det kan klara av tillsammans med andra d.v.s. med ledning av en vuxen eller 

i samarbete med äldre eller mer utvecklade kamrater. Med hjälp av en vuxen kan en 

åttaåring klara en uppgift med svårighetsgrad för en tolvåring. Jerlang (2008) skriver att 

enligt Vygkotskij är den gemensamma leken en ledande aktivitet där barnen kommer 

längre i sin utveckling än vad som kan förväntas i andra aktiviteter. Genom de olika 

lekarna uppnår barnet en god anpassning till dess verklighet och utvidgar sin förståelse av 

omvärlden. Barnet uppnår också handlingsmöjligheter och färdigheter, vilket man kan 

tillämpa Vygoktskij. Det vill säga att barnet förverkligar sina handlingar genom den 

perceptuella förnimmelsemässiga situationen och genom sina sinnesintryck där barnet kan 

förstärka och generalisera sina kunskapsscheman genom att tillverka fler detaljer i lekarna 

och även upprepa lekarna (Jerlang, 2008, sid. 365-369). 

 

 

4. Metod  
 

4.1 Varför intervju som metodval?  

 

Trost (2010) hävdar att syftet med undersökningen/studien skall vara avgörande för vilket 

slags metod man använder sig av (Trost, 2010, sid. 31).  

Eftersom min avsikt med denna undersökning är att belysa förskolepedagogers 

uppfattningar om barns gemensamma lek och även om barn som inte leker med andra 

barn/vuxna valde jag att genomföra kvalitativa intervjuer. Kvalitativa intervjuer utmärks 

bland annat av att man ställer enkla och raka frågor och på dessa frågor får man komplexa 

och innehållsrika svar. Det innebär att man efter det att alla intervjuer är utförda sitter där 
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med ett otroligt rikt material, vilket med intensivt arbete kan man upptäcka många 

intressanta processer, åsikter, mönster och mycket annat (Trost, 2010, sid. 25). Kvalitativa 

studier till skillnad från de flesta kvantitativa studier innebär att man använder sig av i hög 

grad standardiserade datainsamlingar. Låg grad av standardisering innebär i stort sett 

motsatsen. Man formulerar sig t.ex. efter den intervjuades språkbruk, man tar frågorna i 

den ordning de passar, därmed formuleras följdfrågor formuleras beroende av tidigare svar. 

Vid låg grad av standardisering är variationsmöjligheterna stora (Trost, 2010,sid. 39).  

I metod används termen ”strukturerad” i de fall då frågorna i en intervju eller i ett 

frågeformulär har fasta svarsalternativ. Är svarsmöjligheterna öppna så är frågan 

ostrukturerad. Den ostrukturerade frågan ger den tillfrågade möjligheter att svara på annat 

sätt eftersom det inte finns bestämda svar. I många andra sammanhang kan en intervju vara 

högt strukturerat om det har en struktur. Det betyder att om studien har hög grad av 

strukturering och om man vet frågan och ska beröra just det ämnet och inte massa annat då 

har intervjun en hög grad av strukturering (Trost, 2010, sid. 40). 

I mina intervjuer valde jag frågor med en låg grad av strukturering för att få innehållsrika 

svar. Men min studie handlar om ett område och inte flera, och att frågorna är öppna d.v.s. 

utan svarsalternativ (Trost, 2010, sid. 42). 

4.2 Urvalsgrupp 

 

Trost (2010) skriver om en speciell variant av bekvämlighetsurval som kallas för 

”snöbollsmetoden”. Namnet säger vad metoden handlar om d.v.s. att den bygger på 

metaforen ”en snöboll” som rullas i snön tills den växer och blir stor. På samma sätt börjar 

man med en intervju och när man är klar med den frågar man vederbörande om han/hon 

känner någon som kunde vara lämplig och villig att bli intervjuad. Man fortsätter på det 

viset tills man får så många intervjuer som man vill ha. Denna urvalsmetod är rimlig att 

använda vid kvalitativa studier och är inte särskilt tillämplig att använda sig av när man 

utför enkätstudier (Trost, 2010, sid. 141).  

Eftersom jag ville utföra minst fem eller sex intervjuer med olika förskolepedagoger valde 

jag att tillämpa ”snöbollsmetoden” d.v.s. om vederbörande kände andra pedagoger som 

ville bli intervjuade. Jag skickade ett brev på ”förfrågan om medgivande” (se bilaga 2) till 

flera förskolor men fick endast svar av två förskolor och två förskollärare. Den ena 

förskolläraren arbetade i södra Uppsala och den andre i södra Stockholm vilket de 

rekommenderade andra förskollärare i samma förskola men i olika avdelningar. Detta 

förenklade mitt urval. I min undersökning har jag valt att genomföra sex kvalitativa 

intervjuer med sex kvinnliga förskollärare i åldern (34-65).  Undersökningen genomfördes 

i två olika förskolor. En förskola som ligger i södra Uppsala, och den andra ligger i södra 

Stockholm. Jag valde att genomföra tre intervjuer i den förskola som ligger i södra 

Uppsala, och tre intervjuer i den andra förskolan som ligger i södra Stockholm. Två av 

förskollärarna arbetar i småbarns avdelning med åldrarna (1-3) år och fyra av 

förskollärarna arbetar på storbarns avdelning med åldrarna (4-5) år.  

Jag valde att genomföra intervjuer i två olika förskolor och även i olika avdelningar för att 
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pedagogerna inte ska bli påverkade av varandras åsikter och tankar, avseende deras 

gemensamma och likartade diskussioner om t.ex. leken.  

4.3 Den kvalitativa (förskolepedagoger) intervjun 

 

I min undersökning har jag genomfört intervju med sex förskolepedagoger där jag vill få 

en inblick på deras uppfattningar om barns gemensamma lek och om barn som inte leker 

med andra barn/vuxna. Jag har utgått från åtta öppna frågor (Se bilaga 1) och ibland ställt 

följfrågor. Tiden avseende den totala datainsamlingen består av tre timmars 

bandupptagning. Med förskolepedagogers tillstånd valde jag att spela in ljudet vilket 

förenklade mitt arbete. Genom inspelning av intervjuer är det möjligt att koda, 

sammanfatta och notera vissa kommentarer som är av speciellt intresse utan att man 

behöver skriva ner dem under själva intervjun. Den som intervjuas har rätt att få reda på 

vad man ska göra med inspelningen, vilka som ska ha tillgång till den, och hur länge den 

ska bevaras (Bell, 2006, sid. 165).  

I min undersökning beskriver förskolepedagogerna deras tankar, åsikter och erfarenheter 

om barns gemensamma lek och om barn som inte leker med andra barn/vuxna. Som 

intervjuare ska man vara lyhörd och visa intresse samt nyfikenhet. Generellt sätt går 

intervjuer bland annat ut på att förstå hur den intervjuade tänker och känner, och vilka 

erfarenheter och kunskaper den har (Trost, 2010, sid. 43-44). Det innebär bland annat att 

intervjuaren skall sträva efter att få svar på frågan ”hur” snarare än på frågan ”varför” för 

att få innehållsrika svar (Trost, 2010, sid 53). Intervjuaren ska lyssna och fråga, frågandet 

får inte bli ifrågasättande och lyssnandet ska vara aktivt (Trost, 2010, sid 57). 

Det är mycket viktigt att försöka skilja mellan sig som intervjuare och som privat person. 

Det är den intervjuade personen som ska vara i centrum och han/ hon är den enda 

intressanta personen i sammanhanget (Trost, 2010, sid. 54). 

4.4 Etiska överväganden i förhållande till metodval 

 

De fyra huvudkraven inom forskningsetiska principer inom humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet 2002) har varit centrala när jag 

genomförde mina intervjuer. Dessa fyra krav är:  

”Informationskravet: Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte” (Vetenskapsrådet, 2002, sid. 7) 

”Samtyckeskravet: Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan” (Vetenskapsrådet, 2002, sid. 9).  

”Konfidentialitetskravet: Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges 

största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem” (Vetenskapsrådet, 2002, sid. 12).  

”Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forsknings- ändamål” (Vetenskapsrådet, 2002, sid. 14).  
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I anslutning till att jag tog den första kontakten vid intervjun belyste jag de viktiga etiska 

riktlinjerna. Konfidentialitet innebär att ingen obehörig kan identifiera uppgiftslämnare. 

Det vill säga att ingen utomstående någonsin kommer att kunna få ta del av något på sådant 

sätt att den enskilde kan igenkännas. Anonymitet innebär att ingen vet vem som är 

uppgiftslämnare d.v.s. att man inte vet namnet eller igenkänningstecken på den 

intervjuade. Tystnadsplikten sammanhänger med såväl anonymitet som konfidentialitet på 

så sätt att man håller det man har utlovat. Vid de flesta kvalitativa intervjuer bör nämligen 

intervjuaren känna till namnet på den intervjuade. Då kan ingen anonymitet förekomma av 

den enkla anledningen att intervjupersonen inte är anonym för mig som intervjuaren, men i 

rapporten kommer jag att anonymisera intervjupersonen för läsaren (Trost, 2020, sid. 61).  

Som intervjuare eller ansvarig för en studie får man inte heller tala om för någon vem man 

har intervjuat eller vem som eventuellt vägrat att bli intervjuad (Trost, 2010, sid. 62). Den 

som intervjuas har rätt till sin egen integritet och sin egen värdighet. (Trost, 2010, sid 123).  

Man har ansvar att förklara för respondenterna vad undersökningen handlar om, varför 

man vill intervjua dem, vilken typ av frågor som ska ställas och vad man ska göra med den 

information man får fram (Bell, 2006, sid. 157).  

4.5 Genomförande 

 

Jag började med att läsa litteratur om lek och interaktion och även om barn som inte leker 

för att kunna besvara syftet med min studie. När jag läste fick jag några idéer om vilka 

frågor som man kan ställa och med hjälp av min handledare fick jag mer stöd i att 

formulera frågorna till intervjuerna. Som jag nämnde ovan att intervjuer har genomförts 

med sex förskolepedagoger på två olika förskolor i två olika kommuner. Kontakt togs i 

form av utskickande brev via mejl till olika förskolor (se bilaga 2) där jag förklarade vad 

mitt arbete handlar om och hur den insamlade datan skulle hanteras och användas. I brevet 

förklarade jag också min vilja att spela in intervjuerna i form av röstinspelning. Först fick 

jag svar från en förskola som ligger i södra Uppsala, där jag intervjuade tre 

förskolepedagoger på en och samma dag. Efter två veckor fick jag också svar från en 

annan förskola som ligger i södra Stockholm, och där fick jag intervjua också tre 

förskolepedagoger fast på två dagar.  

Trost (2010) skriver att miljön skall vara så lugn som möjligt. Dessutom ska den 

intervjuade känna sig trygg i miljön. Plats/lokalen för intervjun har en stor inverkan både 

för den som intervjuar, men också för den som blir intervjuad (Trost, 2010, sid. 65-66). Jag 

valde att genomföra samtliga intervjuer efter de intervjuades önskemål på deras arbetsplats 

någon gång mellan 10.00- 16.00. 

De sex intervjuerna tog sin plats på respektive förskola i ett litet arbetsrum. Men själva 

interiören varierade mellan förskolorna. Miljön var ostörd under samtliga intervjuer och 

rummet användes inte av någon annan under intervjutiden. Intervjutiden varierade 

beroende på intervjupersonerna, vissa pratade 30 minuter och andra pratade nästan 40 

minuter. Den totala tiden blev tre timmars röstinspelning. Jag började varje intervju med 

att ställa några enkla frågor såsom ålder, antal år inom yrke och utbildning, därefter 



 

23 

 

övergick jag till mina egna frågor. I slutet av varje intervju frågade jag 

förskolepedagogerna om de ville tillägga något eller om de undrade något som jag inte tog 

upp det under intervjuns gång.  

4.6 Databearbetning  

 

Efter varje genomförd intervju skrev jag mina tankar och funderingar på vad som 

fungerade bra med just denna intervju och vad som behövde utvecklas mer. De inspelade 

intervjuerna transkriberades och resultatet tolkades utifrån förskolepedagogers svar på 

mina intervjufrågor. Jag lyssnade på inspelningar två gånger och läste mina anteckningar 

flera gånger för att försöka förstå och hitta mönster, samband och skillnader mellan svaren 

som jag fick. Därefter kopplade jag pedagogernas svar till vad tidigare forskningen säger 

om barns interaktion i leken. Genom att läsa igenom det jag skrivit ut och genom att 

fundera över vad jag såg och hörde under intervjuernas gång fick jag fram en del 

tankegångar som var intressanta (Trost, 2010, sid.147).  

Jag har själv genomfört alla intervjuer och bearbetat dessa. Jag har även ställt samma 

intervjufrågor (se bilaga 1) till samtliga förskolepedagoger vilket gör att reliabiliteten ökar. 

Man ska alltid utföra alla intervjuer självständigt, för att få mera detaljer när man intervjuar 

andra personer. Det handlar inte bara om att få information och ljudupptagning utan det 

handlar också om att läsa intervjupersonernas ansiktsuttryck, känslor och kroppsspråk. Det 

finns alltid en risk för att man får en viss skevhet (bias) i resultaten för att 

intervjupersonerna inte är maskiner. Om man använder sig av flera olika intervjuare kan 

allvarligare former av skevhet förekomma vid dataanalysen (Bell, 2006, sid. 167).  

Trost (2010) särskiljer tre steg i databearbetning. Först samlar man in informationen, i mitt 

fall gör jag det i form av kvalitativa intervjuer. Nästa steg handlar det om att man ska 

analysera av sin data, detta gör jag genom att läsa igenom och fundera över vad jag hörde 

och observerade under intervjuns gång. Det tredje steget är att man tolkar sitt datamaterial 

med hjälp av de teoretiska utgångspunkterna som man har tillgång till, i mitt fall blir det att 

jag tolkar informationen och kopplar den till tidigare forskning. Dessa tre steg behöver inte 

komma i ordningsföljd utan de överlappar varandra (Trost, 2010, sid. 147-148).  

Under resultatdelen kommer jag att redovisa pedagogernas svar fråga för fråga i form av 

rubriker. Jag har numrerat förskolepedagoger på ett slumpvis sätt efter valda nummer 

mellan (1-6). Detta gjorde jag för att tydliggöra varje pedagogs svar och även för att 

anonymisera förskolepedagoger i mitt arbete vilket är mitt etiska ansvar (Trost, 2020, sid. 

61). 

4.7 Validitet och reliabilitet 

 

Bell (2006) skriver att man måste alltid kritiskt granska den metod som man väljer för 

datainsamling för att avgöra hur tillförlitlig och giltig den informationen är som man får 

fram (Bell, 2006, sid. 117). Reliabilitet eller tillförlitlighet innebär en stabil mätning och 

inte utsatt för t.ex. slump. Trost (2010) hävdar att alla intervjuare ska fråga på motsvarande 
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sätt och att situationen ska vara likadan för alla (Trost, 2010, sid. 131). Samma frågor har 

jag ställt till samtliga intervjupersonerna i min studie. I den kvalitativa intervjun strävar 

man efter att förstå hur den intervjuade personen känner, tänker, eller beter sig, det är något 

annorlunda när man gör kvantitativa studier. När man talar om hög reliabilitet ska 

situationen vara standardiserad, medan den kvalitativa intervjun handlar om en låg grad av 

standardisering och därför blir det olämpligt att tala om reliabilitet vid kvalitativa studier 

(Trost, 2010, sid. 132).  

Validitet eller giltighet innebär ett mått på en viss fråga som mäter eller beskriver det man 

vill att den ska mäta eller beskriva. Men den är en oklar definition som lämnar många 

frågor obesvarade (Bell, 2006, sid 117).  

Att kvalitativt försöka mäta reliabilitet och validitet blir då på något sätt olämpligt vid 

kvalitativa studier. Men däremot bör man överväga att alla intervjuer och annan 

datainsamling ska ske så att informationen blir trovärdig, riktig och väsentlig (Trost, 2010, 

sid. 133).  

4.8 Metodkritik 

 

Det finns både för- och nackdelar med intervju. En stor fördel med intervjumetoden är dess 

flexibilitet. I en intervju kan man komma med följdfrågor och svaren kan utvecklas och 

fördjupas. Det finns också problem med intervjuer bland annat det faktum att de tar ganska 

lång tid. Det kan även visa sig vara svårt att analysera de svar man får (Bell, 2006, sid. 

158). Som jag nämnde ovan att jag har spelat in alla intervjuerna. Att spela in en intervju 

kan ha både fördelar och nackdelar. Fördelar kan vara att man lär sig av sina egna misstag 

när man lyssnar till sin egen röst, man lär sig också av sådant som man gjorde bra vid 

intervjun. Man behöver inte göra en massa anteckningar utan man kan koncentrera sig på 

frågorna och svaren (Trost, 2010, sid. 74).  

Till nackdelarna hör att det tar tid att lyssna till inspelningarna och att det är besvärligt att 

spola dem fram och tillbaka för att leta rätt på en detalj. Många människor vill inte bli 

inspelade och då ska man respektera deras integritet (Trost, 2010, sid.75).  

Syftet med min undersökning är att belysa pedagogers tankar och uppfattningar om barns 

interaktion i leken vilket gjorde att jag valde kvalitativ intervju som metod. Men jag kan 

tycka att resultatet skulle bli mer genomgripande om jag även hade utfört observationer 

vilket skulle ge min datainsamling mer trovärdighet och mer adekvat. Jag valde bort andra 

metoder såsom enkätundersökningar eftersom det inte var lämpligt för mitt syfte.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 

 

5. Resultat 
 

Min undersökning är baserad på sex kvalitativa intervjuer med sex förskollärare. Jag har 

valt att tilldela resultatdelen under tre avsnitt/tema, där avsnitten återspeglar studiens syfte 

och frågeställningar. Det första avsnittet (5.1) motsvarar den första frågan i min studie 

vilken är ” vad är pedagogernas uppfattningar om barns lek och vad är syftet med leken 

enlig pedagogerna?”. Avsnitt (5.2) motsvarar den andra frågan i min studie vilken är ” hur 

ser pedagogerna på sin roll när det gäller barns interaktion i leken?”. Det sista avsnittet 

(5.3) motsvarar den sista frågan i min studie vilken är ” vad är pedagogernas uppfattning 

om barn som inte leker med andra barn/vuxna?”. Jag har valt att redovisa varje 

förskolepedagogs svar i förhållande till undersökningens syfte och frågeställningar där jag 

väljer att citera varje pedagogs svar för att kunna bekräfta och styrka resultatdelen.  Jag 

börjar med en presentation av pedagogerna som jag har numrerat dem på ett slumpvis sätt 

efter valda nummer mellan (1-6). 

 

 

5.1 Barns lek 

 

Under denna rubrik presenterade pedagogerna deras uppfattningar om vad barns lek är och 

vilken betydelse har den för barnets sociala utveckling och lärande, samt vilket syfte har 

leken enligt pedagogerna. Fem av sex pedagogerna anger liknande svar i min studie och 

uttrycker att leken är barnens värld. Barnen lär sig att bearbeta och tolka livet genom leken. 

Pedagogerna ansåg också att leken icke är målstyrd och handlar om att fantisera. Barnen 

lär sig att utveckla och utvidga deras socialkompetens och bemöta andra människor samt 

respektera andras behov och förutsättningar.  

En av pedagogerna ansåg att det är svårt att definiera vad lek är, pedagogen uttryckte sig 

på detta sätt: ” leken är i princip allt som barn gör när de inte är styrda av mig som vuxen. 

Att rita eller att dega beräknas också som lek, det behövs inte vara lek med leksaker. 

Eftersom i det arbete som barnen gör är det så mycket fantasier vilket gör att en teckning 

kan bli allt från ett sträck till ett äventyr som barnen leker sig igenom den” (Pedagog 5).  

 

Förskolepedagoger 

Avdelning som 

pedagogerna 

arbetar på 

 

Barnens ålder 

Pedagogers 

yrkeserfarenhet 

från förskola 

Pedagog 1 Småbarn 1-3 år 24 år 

Pedagog 2 Stora barn 4-5 år 15 år 

Pedagog 3 Stora barn 4-5 år 5 år 

Pedagog 4 Småbarn 1-3 år 1 år 

Pedagog 5 Stora barn 4-5 år  20 år 

Pedagog 6 Stora barn 4-5 år  40 år 
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Utifrån detta citat märker man att pedagogen definierar sin uppfattning om vad leken kan 

vara, och att leken är allt vad barnen gör under en vardag på förskolan samt att det inte 

behöver förekomma några kriterier för att det ska kallas för lek.  

Jag tolkar detta svar som att pedagogen menar att lek är allt det barnen gör som inte är styrt av 

henne som vuxen, d.v.s. att alla vuxenstyrda aktiviteter såsom fruktstunder, samlingar eller andra 

aktivteter hamnar utanför lekens ram.  

Alla sex pedagoger var överens om att leken är viktigt för barnens utvecklings och lärande. 

Pedagogerna ansåg att barnen utvecklas i språket genom att kommunicera med varandra. 

Barnen lär sig att bearbeta sina svårigheter när de leker, de lär sig också att respektera 

varandras åsikter och anpassa sig efter andra så att leken fungerar. En av pedagogerna 

hävdade att ” det är mycket viktigt att barnen leker tillsammans. Jag tror att de får en 

uppfattning om tid och rum när de är inne i leken. Barnen kommunicerar med varandra 

och försöker komma övarens om t.ex. roller. De lär sig också hur man ska vara en bra 

kamrat och bemöta andra människor samt respektera allas åsikter” (pedagog 3).  

Utifrån detta citat märker man att pedagogen menar att barnen utvecklas i många områden 

när de leker med andra barn/vuxna såsom kommunikation, språk, dialog, samspel, m.fl. 

 

 Jag tolkar detta svar som att pedagogen betonar vikten av den gemensamma leken och det 

samspel som sker mellan barnen under lekens gång vilket leder till ett nytt steg i barnens 

utveckling. Detta betonas också i det sociokulturella perspektivet som jag har presenterat 

under rubriken ” teoretisk ram” där barnen lär sig av varandra i det ”proximala 

utvecklingszonen” och får större erfarenhet när de samspelar med andra barn/vuxna. 

 

Pedagogerna ansåg att barnen delar med sig sina tankar, fantasier och erfarenheter när de 

leker tillsammans. Den gemensamma leken innebär ett samspel som sker mellan barnen 

t.ex. när de talar och byter leksaker med varandra. Fyra av sex pedagoger formulerade att 

den gemensamma leken innebär att man måste kunna sätta sig i andra människors 

situationer och behov. En av pedagogerna hävdade ”att man måste anpassa sig efter de 

andra, man måste ta hänsyn till deras åsikter och deras uppfattningar” hon menade vidare 

att ” det handlar om trygghet, i början behöver barnen sig själva men när de känner sig 

trygga vill de leka med andra för att bli bekräftade” (Pedagog 6).  

Utifrån detta citat märker man att pedagogen menar att det finns några krav som barnet 

måste förstå, acceptera och respektera när det gäller att leka med andra t.ex. att respektera 

andras behov och åsikter, att barnet känner sig trygg med andra, att kompromissa d.v.s. att 

det inte alltid en som bestämmer, man måste ge möjlighet till inflyttande för alla andra 

barn i gruppen o.s.v. Som jag har presenterat under rubriken ” från ensamlek till den 

gemensamma leken” att dessa krav som ”flesamheten” ställer gör att vissa barn väljer att 

leka själva och inte leka med andra. Jag tolkar pedagogens svar som att när barnen leker 

med varandra ska de veta att det finns vissa krav som de måste uppfylla för att ingå i ett 

samspel. Barnen måste ha lust att dela med sig och erbjuda andra barn nya tankar och idéer 

när de leker med varandra, barnen måste ha en ”förmåga till samspel” d.v.s. att barnen 

måste ha lust att kunna samarbeta och att kunna förstå normer och reglar som ställs från 

andra under lekens gång.   
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De flesta pedagoger ansåg också att det är lika viktigt att betona när barnet leker med sig 

själv och när barnet leker och samspelar med andra. En av pedagogerna som arbetade på 

småbarns avdelning hävdade att ”det beror på barnens ålder, de som är unga har inte 

knäckt denna kod alltså att leka med varandra, utan de leker mest med sig själva. Jag 

tycker att detta leder sedan till att leka tillsammans” (Pedagog 4).  

En annan pedagog menade att ” det handlar om ”behov” hos barnet, vissa vill vara 

ensamma och vissa vill vara med andra” (Pedagog 2). 

Man märker att dessa pedagoger uttrycker att leken är mycket viktigt för barnets 

utveckling och lärande men ålder och barnets behov spelar en viktig roll när det gäller 

barns lek då barnet väljer antigen att leka själv eller att leka med andra barn/vuxna. 

Följaktligen kan ensamheten (ensamlek) ha samma kvaliteter och värden som 

”flersamheten” (gemensamlek) d.v.s. att både den ensamma leken och den gemensamma 

leken är viktiga för barnets utveckling. 

 

Alla sex pedagogerna hävdade att syftet med leken är att barnen ska ha roligt och kul 

tillsammans. När barnen har roligt tillsammans kommer de att utvecklas i olika områden 

såsom språk, kommunikation, samarbete, samspel, koordination m.fl. Här märker man att 

pedagogerna menar att man inte ska tvinga barnen att göra något som de inte vill göra. 

Barnen måste ha förmåga och lust att samspela, leka med andra och att dela med sig 

erfarenheter och tankar. Barnen måste känna sig trygga med varandra och även med vuxna 

så att de kan bidra med nya idéer och förslag som gör att leken fungerar. Att ha roligt 

innebär också att barnen måste trivas och känner sig delaktiga samt att barnens idéer, 

behov och funderingar får uppmärksamhet av pedagoger på förskolan.  

5.2 Pedagogens roll i barns lekar 

 

Under denna rubrik kunde jag urskilja två kategorier när det gäller pedagogernas roll i 

barns lekar. Den första är att leken är barnens egendom och den ska inte styras av en vuxen 

samt att pedagogen kan delta i leken men på barnens villkor. Den andra kategorin är att 

pedagogen ska finnas närvarande och med barnen för att stödja de barnen som inte kan 

leksignalerna. En av pedagogerna påstod att ” barnen ska veta att jag finns där, för deras 

trygghet, jag befinner mig nära barn och observerar för att upptäcka vilka barn som 

behöver hjälp” (Pedagog 3).  

Utifrån detta citat märker man att pedagogen menar att man inte behöver leka med barnen 

utan bara finnas nära barnen och observera dem. Man märker också att pedagogen anser att 

leken är ett bra moment där man kan observera barnen och upptäcka vilka barn som 

bestämmer hela tiden och vilka som utesluts från leken. På detta sätt kan man som pedagog 

hitta metoder som kan stödja dessa barn. 

 

Medan en annan pedagog hävdade att ” jag måste vara otroligt närvarande, jag måste visa 

mig så att de ser att jag finns där. Som pedagog vet man när man ska gå in i en lek och när 

ska man inte störa, detta kommer med erfarenhet och när man väl känner barngruppen” 

(Pedagog 1). Här märker man att pedagogen menar att hennes närvaro, intresse och 
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uppmärksamhet spelar en stor roll när det gäller barns lekar. Hon menar att som pedagog 

måste man visa att man vill vara med barnen och delta i barnens lekar men på barnens 

villkor. Deltagande i barnens lekar hjälper mig som pedagog att kunna upptäcka hur barnen 

tänker, och vilka lekar de leker, på detta sätt kan jag skapa förutsättningar och metoder 

som passar med barnens behov och intresse.  

 

Både pedagog (1) och pedagog (3) anser att pedagogens roll är viktigt, men det finns 

skillnad på hur de ser på deras roll. Pedagog (3) menar att man kan hjälpa barnet med att 

komma in i lekar och förstå leksignaler om man observerar barnet, och detta gör att man 

måste vara nära barnen och observera dem. Medan pedagog (1) anser att man kan stödja 

barnen när man är som deltagande i barnens lekar, då förstår man hur barnen tänker och 

vad de behöver för att kunna utveckla deras lekar.  

Här kan man märka ett dilemma på hur man som pedagog ser på sin egen roll i förhållande 

till barnens utveckling och lärande genom lek. Detta har också diskuterats av många 

lekforskare som jag har presenterat under rubriken ”bakgrund och tidigare forskning” där 

de menar att pedagogens närvaro och intresse spelar en stor roll och att pedagogen ska 

försöka hitta metoder för att skapa stimulerande miljöer för barnens lek och lärande.  

 

Tre av sex pedagoger ansåg att man måste vara närvarade och delta i barnens lekar, följa 

barn inne i en lek och involvera barnen i olika lekar beroende på deras ålder och behov. 

Men andra pedagoger tyckte att vid pedagogens observation visar barnen att de följer 

regler och normer d.v.s. att barnen är medvetna om att pedagogen observerar dem.  

Men en av pedagogerna hävdade att ”en skicklig pedagog kan delta, samspela och leka 

med barnen samtidigt som hon/han observerar, t.ex. vid lekens gång ska man kanske ta ett 

steg bakåt eller komma på ett förslag t.ex. nu går jag till verkstad för att reparera min bil. 

Då finns jag ändå i leken men jag observerar vad barnen gör och lyssnar på vad barnen 

säger” (Pedagog 6).  

Utifrån detta citat märker man att pedagogen menar att man kan vara både som en 

observatör och som en deltagande i barnens lekar. Som pedagogen beskriver i citatet att det 

finns metoder som man kan komma på när man leker med barnen, och en av metoderna 

kan vara att jag lämnar en stund lekens värld för att upptäcka vad barnen gör och hur de 

leker. På detta sätt märker inte barnen att jag observerar dem. Pedagog (6) kombinerar 

både rollerna d.v.s. att vara som en deltagande och som en observatör vid en och samma 

lektillfälle. Man kan se att denna pedagogs svar skiljer sig från pedagog (1) men har en 

liknelse med pedagog (3) som jag har nämnt ovan.   

Man märker att de flesta pedagoger menar att deras roll och närvaro utgör en viktig del när 

det gäller barns lek där pedagogen kan stödja barn i deras utveckling och lärande genom 

det kommunikation och samspel som sker mellan barnen och pedagogerna. Detta betonas 

också i det sociokulturella perspektivet, där den vuxne skapar en stödstruktur genom det 

”dialogiska samarbetet” för att kunna hjälpa barnen att förstå leksignalerna och klara sig att 

leka på egen hand. 
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Fem av sex pedagoger ansåg att ”tiden” utgör en viktig resurs både för barnen och för 

pedagoger. En av pedagogerna hävdade att ” brist på tid utgör att man inte kan delta i 

barnens lekar och att barnens lekar inte får så mycket uppmärksamhet av vuxna” 

(Pedagog 5). Samma pedagog påstod vidare att ”detta kan leda till att de barnen som inte 

klarar sig att leka på egen hand får mer uppmärksamhet av pedagoger medan de 

”kunniga” barnen hamnar utanför pedagogens uppmärksamhet. Som pedagog måste man 

visa intresse och uppmärksamhet för alla barn där man bekräftar att alla barn är lika 

värda” (Pedagog 5).  

Utifrån dessa citat kan man märka att pedagogen uppfattar ”tiden” som en viktig del av 

förskolan vardag. Det är brist på tid som gör att man inte deltar i barnens lekar och att 

barnens lekar ofta avbryts p.g.a. att man har andra saker att hinna med såsom planering, 

måltid, på/av klädning o.s.v. Pedagogen menar att rutiner och begränsningar i förskolans 

miljö styr en hel del av vardagen i förskolan vilket gör att tiden inte räcker till att barnen 

hinner leka färdig. 

Utifrån pedagogens svar kan man också märka att ”tiden” kan vara ett skäl som gör att 

pedagogen inte hinner leka och samspela med barnen, samt att som pedagog inte 

uppmärksammar på de barnen som klarar sig att leka på egen hand utan uppmärksamheten 

blir på de barnen som behöver mer stöd för att komma in i leken och förstå leksignalerna. 

 

Två av sex pedagoger berättade om ”stegvis material” som är en arbetsmetod där man man 

arbetar med ett tema såsom ” alla får vara med och leka” eller ” hur man ska vara en bra 

kamrat” där man visar barnen med hjälp av bilder och djurfigurer att alla barn får leka och 

att man ska bjuda in kamraterna till leken. På detta sätt inkluderar man alla barn i lekar och 

förhindrar konflikter som förekommer i barngruppen. Utifrån denna arbetsmetod märker 

man hur viktigt pedagogens roll är när det gäller att lära barnen vad som krävs för att leva i 

samhället d.v.s. att kunna hantera problem och konflikter, att kunna förstå andras behov 

och ta hänsyn till det, att kunna förstå att människor är olika och att man måste respektera 

detta.  

5.3 Barn som inte leker tillsammans- orsaker, omständigheter och 

förutsättningar 

 

Under denna rubrik kommer jag att presentera pedagogernas uppfattningar om barn som 

inte leker med andra barn/vuxna och vad pedagogerna tror att detta beror på. De flesta 

pedagogerna ansåg att det kan bero på många saker. ”Trygghet” kan vara en väsentlig 

orsak. Otrygga barn vågar inte gå in i lekar och är rädda att få ett ”nej”, vilket gör att dessa 

barn söker en vuxen kontakt. Det kan vara att barnen inte har utvecklat en lekförmåga, 

eller att dessa barn får kanske så småningom en diagnos. Svåra situationer i hemmiljön kan 

vara också en orsak till att barnen inte leker. Det kan handla om att man har svårt att få 

kontakt med andra barn eller att dessa barn inte har lärt sig lekkoder och hur man leker. De 

flesta pedagoger ansåg att internet världen har en betydande roll till att barnen inte leker 

med varandra, de sitter själva med Ipad, tv, playstation m.fl.  
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En av pedagogerna påstod att ”språket utgör en stor del, men det kanske inte spelar så stor 

roll för alla barn, eftersom det finns vissa barn som inte kan det svenska språket men de 

leker ändå. Som pedagog är det mitt ansvar att upptäcka de möjliga orsakerna som gör att 

vissa barn inte leker” (Pedagog 6). Samma pedagog menade att” det beror på vilken 

diagnos barnet har för vissa diagnoser gör att barnen blir impulsiva eller hårdhänta, det 

finns barn som bits och slåss vilka kan vara orsaker till att dessa barn utesluts från leker 

eller att andra barn vill inte leka med dem” (Pedagog 6).  

Utifrån citaten kan man märka att pedagogen uttrycker ”språket” som en viktig del när det 

gäller barnens lekar, och detta betonas också i den sociokulturella teorin där barnen 

använder sig av ”språket” som ett verktyg för att kunna interagera och kommunicera med 

omvärlden. Kommunikation blir avgörande för att den gemensamma leken kommer fram i 

barngruppen. Men här menar pedagogen att det kan vara olika för varje barn eftersom det 

finns vissa barn som inte kan språket men ändå leker på ett bra sätt genom t.ex. 

kroppsspråk och ansiktsuttryck. Pedagogen menar vidare att ”diagnos” kan vara också en 

orsak till att vissa barn inte leker, men pedagogen menar vidare att det beror på vilken 

diagnos barnet har, eftersom vissa diagnoser gör att barnen blir impulsiva medan andra 

diagnoser kan göra att barnen blir aktiva och kommer med mer energi och bidrar med nya 

idéer som gör att leken fungerar på ett roligt och bra sätt.   

 

De flesta pedagoger ansåg att det behövs några förutsättningar för att det ska leda till att 

barnen leker med varandra såsom en inspirerande och trygg miljö som lockar och utmanar 

till lek samt att det finns tillräcklig med material på förskolan. Men två av sex pedagoger 

hävdade att barnen inte behöver ha tillgång till många material och leksaker för att kunna 

leka, utan barnen leker med det som finns.  

En av pedagogerna hävdade att ”leksaker och material kan locka barnens till olika lekar, 

men det är inte det som är viktigaste eftersom barnen leker även med skräp. Det handlar 

om att uppmuntra fantasin” (Pedagog 2).  

Utifrån detta citat kan man märka att pedagogen menar att barnen kan leka med allt t.ex. 

skräp, snö, vatten m.m. leksaker kan vara ett instrument för att locka barnen till leken men 

det behöver inte vara att barnen inte ska leka om det inte finns leksaker.  

 

En annan pedagog menade att barnen leker när de har tid d.v.s. att ”tiden” är en viktig 

förutsättning.  Samma pedagog påstod vidare att ”det samhället som vi lever i krävs många 

saker av oss, det är många saker som vi ”pedagoger” måste hinna med under en vardag 

på förskolan, såsom på/avklädning, måltid, duka, o.s.v. vilka gör att barnen inte ges 

mycket tid för att leka och att barnens lekar ofta avbryts p.g.a. verksamhetens 

organisation” (Pedagog 1). 

Utifrån detta citat kan man märka att pedagogen anser ”tiden” som en viktig förutsättning 

som leder till att barnen leker, brist på tid utgör att barnens lekar blir avbrutna. Man kan 

också märka att det svaret som pedagog (1) anger här har ett samband med det svaret som 

pedagog (5) anger under det föregående avsnittet (5.2) ” pedagogens roll i barns lek”, d.v.s. 

det man märker i pedagogernas svar är att ”tiden” spelar en stor roll både när det gäller 

vuxnas roll och även barnens roll i lekar. 
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De flesta pedagoger påstod att både principer och omständigheter påverkar pedagogens 

handlingar men även barnens handlingar och möjligheter till att interagera i lek. De 

viktigaste omständigheterna som påverkar barnens lekar är pedagogens närvaro, 

uppmärksamhet och engagemang. En av pedagogerna hävdade att ” man måste ge tid och 

utrymme samt visa uppskattning för barnens lekar. Som pedagog måste man visa 

uppmärksamhet och gå in med olika strategier för att hjälpa barnen att komma in i en lek” 

(Pedagog 2).  

Utifrån detta citat kan man märka att pedagogen menar att det finns några omständigheter 

som kan påverka barnens lekar. Man måste visa intresse och engagemang för barnen lekar 

samt uppmuntra deras fantasier. Som pedagog måste man vara närvarande för att det leder 

till att barnen leker med varandra. Man märker också att det svaret som pedagog (2) anger 

under detta avsnitt har en liknelse med det svaret som pedagog (1) anger under det 

föregående avsnittet (5.2) ” pedagogens roll i barns lekar”.  
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6. Diskussion 
 

Under denna rubrik kommer jag att analysera och diskutera resultatet i förhållande till 

studiens syfte och frågeställningar men även studiens teoretiska utgångspunkt, där jag 

utgår från tidigare forskning, litteratur och lpfö98/2010. Observera att resultatet inte 

avspeglar alla pedagoger på alla förskolor i Sverige, detta är ett urval av sex pedagoger på 

två förskolor.  

6.1 Barn lek 

 

Syftet med min studie är att kunna belysa förskolepedagogers uppfattningar om barns 

gemensamma lek och om barn som inte leker med andra barn, och detta tar jag reda på 

genom kvalitativa intervjuer. Jag har i min studie fått fram pedagogernas tankar och åsikter 

kring vad leken kan innebära och vilken betydelse leken har för barnens sociala utveckling, 

pedagogers egna roller i barnens lekar och pedagogers uppfattningar på barn som inte 

leker. Resultatet visar att de flesta intervjupersonerna anger att leken är barnens egenvärld 

och den icke är målstyrd samt att leken är allt vad barnen gör under en vardag på förskolan 

vilket också betonas av flera lekforskare t.ex. Sandberg (2008) som hävdar för att kunna 

beskriva vad lek är använder man ofta begrepp som spontan, frivillig, lustbetonad, och icke 

målstyrd. Sandberg (2008) hävdar vidare att när man väljer att kategorisera leken och säger 

att den måste innehålla vissa faktorer för att den ska kallas för lek, då betyder det att man 

har bestämd vad som är godkänd för att man ska kunna benämna en aktivitet som lek 

(Sandberg, 2008, sid. 88). Detta argument skiljer sig från det som skrivs i läroplan för 

förskolan(1998/2010), där man anser att leken är ett medel för att kunna uppnå ett visst mål 

d.v.s. genom leken uppnår man många viktiga komponenter såsom språkutveckling, 

samarbete, kommunikation, social kompetens, rörelser o.s.v. Här kan jag tolka att 

pedagogernas svar på frågan ” vad är barns lek?” i min studie liknar det som de olika 

lekforskare anger i olika litteraturer, men inte det som står i lpfö98/2010 vilket 

pedagogerna måste följa för det är förskolans styrdokument. I likhet med det som betonas i 

lpfö98/2010 menar Jerlang (2008) att leken kan spela en dynamisk roll som varigenom kan 

barnet uppnå många viktiga steg såsom att utvidga sin förståelse av omvärlden och 

förverkliga sina handlingar (Jerlang, 2008, sid. 365-369).  

 

Resultatet visar också att de flesta intervjupersonerna anger hur viktigt leken är för barnens 

utveckling och lärande. Intervjupersonerna betonade att barnen lär sig många saker i leken 

såsom att fantisera, utvidga deras sociala kompetens, lösa problem, bemöta andra 

människor o.s.v. Detta betonas också av Hwang och Nilsson (2011) där de hävdar att det är 

genom leken som barnen lär sig att hantera relationer, konflikter och lösa problem. Barnen 

lär sig även normer och värden samt att ta roller vilket utvecklar barnens identitet och 

självförtroende. Genom leken tränar barnet på sin kommunikativa förmåga, sin fantasi och 

kreativitet (Hwang & Nilsson, 2011, sid. 221). Även Sandberg (2008) hävdar att det är 

genom leken som barnen utvecklas i språk, kommunikation, samspel, kognition, känslor, 

och rörelse (Sandberg, 2008, sid. 113).  
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Resultatet visar också på att de flesta intervjupersonerna betonar både den ensamma lekens 

och den gemensamma lekens betydelse för barnet. De flesta intervjupersonerna menar 

vidare att vissa barn vill vara ensamma och leka med sig själva vilket även utgör ett steg i 

barnens utveckling. Medan genom den gemensamma leken lär sig barnen att interagera 

med varandra. Barnen lär sig att bemöta andra människor, att respektera andras behov, att 

lösa konflikter och problem samt att utvidga deras socialkompetens. Detta överensstämmer 

med det som Löfdahl (2004) skriver om där hon hävdar att vikten av den gemensamma 

leken betonas i det sociokulturella perspektivet där barnen lär sig av varandra när de delar 

med sig nya erfarenheter, idéer, fantasier o.s.v. (Löfdahl, 2004, sid. 36). I likhet med 

Löfdahl (2004) menar Hwang & Nilsson (2011) att den gemensamma leken sker i den 

proximala utvecklingszonen där det lilla barnet framställer ett nytt steg i sin utveckling och 

lärandet genom samspel med andra barn/vuxna (Hwang & Nilsson, 2011, sid. 67). 

Jensen och Harvard (2009) hävdar att till en början handlar det om att barnen leker på egen 

hand med saker och ting i deras närmaste omgivning, oberoende av vad andra barn i 

närheten gör. Efter hand börjar barnen iaktta andra barns lek. Övergången till en 

gemensam lek sker genom att barnen till exempel lånar och byter leksaker samt 

kommunicerar med varandra (Jensen & Harvard, 2009, sid 85-87).  

Riddersporre och Sven Persson (2010) hävdar att man inte alltid vill vara med andra vilket 

måste också respekteras. Då kan leken istället vara en mötesplats för att få vara med sig 

själv, få bestämma själv och ta en paus från de krav som ”flersamheten” ställer. 

Ensamheten har också sina kvaliteter och värden t.ex. man kan uppfinna en låtsaskompis 

som uppfyller alla ens önskningar utan att ställa motkrav, eller som man kan skylla på när 

man har gjort något dumt (Riddersporre & Sven Persson, sid. 104-105). Utifrån resultatet 

på intervjupersonernas svar kan man tolka att den gemensamma leken ”flersamheten” har 

några krav som barnet måste uppfylla om hen vill leka med andra barn/vuxna. I likhet med 

detta skriver Folkman och Svedin (2003) att barnet måste ha lust och förmåga att samspela, 

kommunicera, samarbeta, följa normer och värden, erbjuda nya idéer, vara aktiv, m.fl. detta 

kallar Folkman och Svedin (2003) för ” förmåga till samspel” (Folkman & Svedin 2003, sid. 67). 

 

Resultatet visade att syftet med leken enligt de flesta intervjupersonerna är att barnen ska 

ha roligt och kul tillsammans. När barnen har roligt tillsammans kommer de att utvecklas i 

olika områden såsom språk, kommunikation, samarbete, samspel, koordination m.fl. och 

som i sin tur bidrar till att leken fungerar på ett bra sätt. Detta överensstämmer med det 

som skrivs i lpfö98/2010, där det betonas att verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik 

för barnen viket innebär att barnen måste trivas och känna sig delaktiga samt att barnens 

idéer, behov och funderingar får uppmärksamhet av pedagoger på förskolan (Lpfö98/2010, 

sid. 5). Även Kultti (2012) beskriver leken som en glädjerik och underhållande process där 

barnens intresse styr lekens gång (Kultti, 2012, sid. 46-47). 
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6.2 Pedagogens roll i barns lekar 

 

Intervjupersonernas uppfattningar om sina roller i barnens lekar visade sig på två olika sätt. 

Som jag har presenterat under ”resultat” delen att utifrån förskolepedagogers svar på 

frågorna kunde jag urskilja två kategorier när det gäller pedagogens roll i barnens lekar. 

Den första är att leken inte ska styras av en vuxen samt att pedagogen kan delta i leken 

men på barnens villkor. Den andra kategorin är att pedagogen ska finnas närvarande för 

barnen och leka med barnen för att stödja de barn som inte kan leksignalerna. Dessa 

förekommer också i det som Jensen och Harvard (2009) skriver om i deras studie, där de 

menar att det finns några principer som varigenom kan varje pedagog få en uppfattning på 

sin egen roll och stimulera barns lekar, exempel på principerna är: att som pedagog se till 

att inte störa barnen när de leker och att delta på barnens lekar men på barnens villkor 

(Jensen & Harvard, 2009, sid. 87). I skolverkets allmänna råd och kommentarer (2005) 

betonas också pedagogens närvaro och engagemang som erbjuder barnen kunskaper, 

upplevelser och stimulerande lekmiljöer för att inbjuda barn till lek (Skolverket, 2005, sid. 

27-28). I likhet med det som betonas i skolverket (2005) menar Folkman och Svedin 

(2003) att det är pedagogens uppgift att efterlysa metoder för att kunna stödja barnen att 

förstå leksignalerna och erbjuda dem till lekens värld (Folkman & Svedin, 2003, sid. 81). 

Här kan man koppla till metoden ” stegvis material” som några av intervjupersonerna har 

använt sig av där de lär barnen hur man kan erbjuda alla till lekar oavsett barnens behov 

och förutsättningar. Även Knuttsdotter Olofsson (2003) hävdar att pedagogens roll och 

även sin närvaro och deltagande har stor betydelse för de barn som inte vill/kan leka. Dessa 

barn utgör en stor utmaning för pedagogen där pedagogen ska få med dessa barn inom 

lekens trygga ram (Knuttsdotter Olofsson, 2003, sid. 82).  

Resultatet visar också att pedagogens roll har stor betydelse i det sociokulturella 

perspektivet där det kommunikation och samspel som sker mellan barnen och pedagogerna 

betonas som ett viktigt steg i barnens utveckling. Detta kallar Vygotskji för det ” 

dialogiska samarbetet” där den vuxne skapar en stödstruktur (scafollds) för att kunna 

hjälpa barnen att förstå leksignalerna och klara sig att leka på egen hand (Evenshaug & 

Hallen, 2001, sid. 136).  

 

Flera av intervjupersonerna menar att vid en observation eller vid vuxnas närvaro visar 

barnen att de följer alla de normer och värden som krävs vid ett samspel/lek. Barnen är 

medvetna om att pedagogen observerar dem även om han/hon inte deltar i leken. Detta 

stämmer överens med det som Persson (2010) skriver om, där han menar att Goffman 

fokuserar på begreppet ”interaktionsordning” som innebär en ordning d.v.s. att man inte 

kan bryta de normer och värden som krävs vid en interaktion eller ett samspel med andra 

(Persson, 2012, sid 147).  

 

Resultatet visar att flera av intervjupersonerna anger ”tiden” som en viktig resurs när det 

gäller att delta i barnens lekar och visa uppmärksamhet för leken. Brist på tid gör att man 

som pedagog inte hinner leka och samspela med barnen och att leken inte får mycket av 

vuxnas uppmärksamhet. Persson (2012)  hänvisar till Goffmans teori och urskiljer två olika 

slag av interaktion: ofokuserad och fokuserad interaktion som jag har presenterat ovan i 
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tidigare forskning (Persson, 2012, sid 14-15). Ofokuserad respektive fokuserad interaktion 

kan utvecklas d.v.s. ett icke möte kan bli ett möte och vice versa. Det som bidrar till denna 

utveckling är den ”hänsynsfulla ouppmärksamheten”. Med hjälp av den ”hänsynsfulla 

ouppmärksamheten kan interaktionen falla tillbaka till den ofokuserade interaktionen, men 

den kan också vidareutvecklas till en fokuserad interaktion (se bilaga 3). Genom 

hänsynsfull ouppmärksamhet kan individerna ge varandra mycket uppmärksamhet så att 

den andre känner sig sedd och lite uppmärksamhet så att den andre inte känner sig sedd 

(Persson, 2012, sid. 281). Denna teori kan man koppla till intervjupersonernas svar på 

deras rollar i barns lekar. Där man som pedagog inte ger mycket uppmärksamhet för barn 

som klarar sig att leka och interagera med andra utan att man som pedagog fokuserar mer 

istället på att hjälpa tysta barn som har svårt att komma in i leken, vilket leder till att de 

”kunniga” barnen som klarar sig på egen hand känner att de inte är av särskilt intresse för 

pedagogen och att de hamnar i skymundan. Men man kan också tolka det som att två barn 

leker med varandra och då kommer ett till barn som också vill vara med i leken. Barnet 

som vill vara med i leken får vara med dock beroende på den "hänsynsfulla 

ouppmärksamheten" som Goffman talar om kan barnet bli "osynligt" och inte få mycket 

uppmärksamhet om barnet inte kommer med en idé som intresserar de andra barnen, eller 

att hen får mycket uppmärksamhet vilket leder till en fokuserad interaktion/möte.  

 

Resultatet visar också att de flesta pedagoger menar att brist på tid beror på att man har 

vissa rutiner som man måste följa under en vardag på förskolan. I likhet med detta resultat 

menar Folkman och Svedin (2003) att det framkom att förskolan har kritiserats för att det 

ges lite tid för lek i verksamheten. Pedagogerna avbryter ofta barnens lekar vilket beror på 

verksamhetens organisation och pedagogernas planering. Man ska hinna med många saker 

under en förskoledag såsom rutiner, måltider, på/av klädning, dukning, hämtning av 

matvagn o.s.v. (Folkman & Svedin, 2003, sid. 73). Även Sandberg (2008) hävdar att 

rutiner och begränsningar i miljön styr vardagen i förskolan, på grund av stora 

barngrupper, små lokaler och låg grad av personaltätheten gör att leken drabbas av avbrott. 

Barn hinner inte leka färdig och tvingas alltför ofta avbryta leken (Sandberg, 2008, sid. 

94). 

 

Utifrån resultatet kan man dra en slutsats av att flera av intervjupersonerna anger hur 

viktigt pedagogers närvaro är i barnens lekar. Man måste vara närvarade och delta i 

barnens lekar, eller vara nära barnen när de leker. Detta överensstämmer med det som Ylva 

Andersson (2012) hävdar, där hon menar om pedagogerna blir mer delaktiga och tar ansvar 

för leken bland barnen kan de stödja de barn som har svårt med lekkoderna. Barn behöver 

vuxnas hjälp för att komma igång med sin lek och samspela med sina kamrater (Barn som 

inte leker, dokumentation 1, konferens 26-27 november, 2012). 
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6.3 Barn som inte leker tillsammans- förutsättningar, omständigheter 

och orsaker 

 

De flesta pedagoger anger ”trygghet” som en central del när det gäller barn som inte leker, 

men det kan också vara att barnen inte har utvecklat en lekförmåga. Detta överensstämmer 

med det som Knuttsdotter Olofsson (2003) skriver om i sin studie angående barn som inte 

leker, där hon menar att det finns många anledningar till att vissa barn inte leker. Den 

första anledningen kan vara att leken kräver trygghet, är man rädd så vågar man inte lämna 

verkligheten och gå in i lekvärlden. Den andra anledningen kan vara hemmiljön d.v.s. att 

barnet och familjen har sociala problem. Den tredje anledningen kan vara att de vuxna inte 

har visat uppmärksamhet eller intresse för att leka med barnen. Det finns även barn som 

inte lärt sig att förstå leksignalen, dessa barn har svårt att skilja mellan lek och verklighet 

(Knuttsdotter Olofsson, 2003, sid. 82-83). 

 

Resultatet visar att de flesta av intervjupersonerna anser att ”språket” är en viktig del när 

det gäller barnens samspel i leken, vilket betonas också i det sociokulturella perspektivet 

där Lindö (2009) hävdar att barnen använder sig av ”språket” som ett verktyg för att kunna 

interagera och kommunicera med omvärlden. Kommunikation blir avgörande för att det 

gemensamma leken kommer fram i barngruppen (Lindö, 2009, sid. 34). 

Resultatet visar också att de flesta pedagoger menar att barnens deltagande i olika lekar 

påverkas beroende på vilken diagnos barnen har, eftersom det finns diagnoser som bidrar 

med energi och spänning och som i sin tur gör att leken fungerar på ett bra sätt. I likhet 

med pedagogernas svar menar Folkman och Svedin (2003) att barns svårigheter med att 

komma in i lek och interaktion med andra argumenteras ofta i termer 

koncentrationssvårigheter, aggressivitet eller kanske besvärliga hemförhållanden. Folkman 

och Svedin (2003) menar vidare att oavsett vad orsaken är måste man stödja dessa barn 

genom att ordna deras lekmiljöer och stärka deras sociala förmåga (Folkman & Svedin, 

2003, sid. 117). Medan Sandberg (2008) hävdar att leken kan användas som ett 

diagnostiskt redskap för barn med funktionsnedsättningar där man kan göra stora vinster 

genom träningen. Sandberg (2008) hänviser till Brodin (1999) och hävdar att när barnen 

hamnar utanför lekens ram och utesluts från gemenskapen handlar inte om 

funktionshindret i sig utan det handlar om att barnen har brister på sina kommunikativa och 

sociala kompetenser (Sandberg, 2008, sid. 90-95). 

 

De flesta pedagoger anger att det behövs några förutsättningar för att det ska leda till att 

barnen leker. Resultatet visar att de viktiga förutsättningarna är material, tryggmiljö, 

barnens verbala språk, tiden, utrymme, pedagogers intresse och engagemang m.fl. detta 

resultat motsvarar det Knuttsdotter Olofsson (2003) hävdar där hon menar att trygghet, 

social skicklighet och ostördhet utgör viktiga förutsättningar för att barnen ska kunna leka. 

Pedagogens ansvar är att skapa en trygg miljö för barnen genom att se till hur barnen leker, 

vad de leker, och att alla barnen är involverade i leken (Knuttsdotter Olofsson, 2003, sid. 

83-85, 111).  
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Resultatet visar att de flesta pedagoger anger ”tiden, vuxnas närvaro och uppmärksamhet” 

som centrala omständigheter som påverkar barnens lekar. I likhet med pedagogernas svar 

menar Sandberg (2008) att rutiner och begränsningar i förskolans miljö styr aktiviteterna 

vilka gör att leken drabbas av avbrott. Barn hinner inte leka färdig och tvingas alltför ofta 

avbryta leken (Sandberg, 2008, sid. 94). Även Ylva Andersson bekräftar detta och menar 

att det beror på vuxna om barnen leker eller inte. Vuxnas intresse och uppmärksamhet 

lockar barnen till olika lekar. Barnen måste lära sig leka tillsammans med vuxna och med 

kamrater (Andersson, 2014-4-23). Resultatet visar också att intervjupersonerna anser att 

det finns omständigheter som påverkar både pedagogens val och barnens lekar. detta 

styrker också Bronäs och Runnebou (2010), där de hävdar att omständigheter påverkar 

förskollärarens val av handling/innehåll. En skicklig pedagog vet vilka principer som man 

kan använda vid vilka tillfällen och pedagogen kan förändra principerna så att de passar 

med de aktuella omständigheterna för att kunna nå de olika syften och målen (Bronäs & 

Runebou, 2010, sid. 15-19).  

6.4 Diskussion utifrån teoretiska utgångspunkter 

 

Under denna rubrik kommer jag att diskutera och analysera resultatet utifrån den teoretiska 

utgångspunkten som jag har valt i min studie vilket är ”det sociokulturella perspektivet” 

som har grundats av Vygotskij och innebär att barnen lär sig i samspel med varandra. Jag 

har valt denna teori eftersom min studie handlar om barns lek och att barnen lär sig när de 

interagerar och samspelar med varandra i leken. Vygotskij talade om den ”proximala 

utvecklingszonen” som handlar om avståndet mellan vad barnet kan klara sig av på egen 

hand och vad barnet kan klara sig av tillsammans med andra. Enligt det som farmkommit 

under rubriken ”teoretisk ram” och under ”intervjuer” är att barnen lär sig och utvecklas 

tillsammans med andra barn/vuxna. Under resultat delen betonar de flesta 

intervjupersonerna att i den gemensamma leken lär sig barnet att dela med sig egna tankar 

och erfarenheter, att bemöta andra människor, att samarbeta, att ta roller, att lösa problem 

och konflikter samt at skilja mellan verklighet och fantasi (se avsnitt 5.1).  

 

Pedagogens roll förekommer på ett tydligt sätt under presenterat bakgrundsavsnitt och 

under resultatet delen, där intervjupersonerna hävdar att deras roll utgör en central del när 

det gäller barns utveckling och lärande genom leken. Under resultat delen presenterar 

intervjupersonerna att de kan stödja barnen genom det kommunikation och samspel som 

sker mellan barnen och pedagogerna i det s.k. ” dialogiskt samarbete” (se avsnitt 5.2). 

Detta betonas av Vygotskij i det sociokulturella perspektivet där pedagogen är en 

vägledare som via verbala instruktioner ”scafolds” skapar en struktur för att hjälpa barn där 

hon/han visar barnen hur de ska utföra en aktivitet. Barnet kan utföra en aktivitet på en 

egen hand efter det samarbete, kommunikation, samspel och hjälpstruktur som barnet fick 

av pedagogen. 
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Språket och kommunikation utgör det viktigaste verktyg i det sociokulturella perspektivet. 

Barnen använder sig av det talade språket när de leker med varandra och detta kan man 

upptäcka i intervjupersonernas svar där de menar att ”språket” utgör en viktig komponent 

när det gäller barns lek. Utifrån studiens resultat och intervjuer förekommer ett viktigt 

sociokulturellt begrepp som är ”artefakter” som omfattar de materiella verktyg som 

människor tillverkar men även det talade språket. Utifrån studiens resultat anser man att 

språket påverkar barnen lekar, eftersom när barnen leker kommunicerar dem om roller, 

platser, och leksaker (se avsnitt 5.3). 

 

 

 

7. Förslag till vidare forskning 
 

Många tankar och funderingar har väckts hos mig under studiens gång. Utifrån mina 

erfarenheter från VFU och under min utbildnings gång har jag insett hur viktigt min 

inställning och min roll som blivande förskollärare är när det gäller barnens utveckling och 

lärande utifrån leken. Vissa barn leker själva, andra barn leker med andra barn eller vuxna, 

men det finns vissa barn som inte leker eller inte kan leka. Här utgör pedagogens roll en 

central del i barnens utveckling. Vilken roll har pedagoger då i barns lek? Vad gör 

pedagogen för att stödja barn i deras lekar? Hur gör pedagogen för att involvera barnen i 

alla lekar o.s.v. Alla dessa frågor fick jag svar på när jag intervjuade sex förskolepedagoger 

för att få deras åsikter och uppfattningar om detta ämne. Men studien och resultatet skulle 

vara mer omfattande om jag skulle utföra observationer av hur pedagoger arbetar med 

leken på förskolan. Det skulle även vara intressant att se om det finns skillnader som 

förekommer mellan könen d.v.s. pojkar och flickor när det gäller leken. Vidare skulle det 

vara spännande att bedriva vidare forskning på hur det går för barn som har passerat 

förskoleålder utan att ha lekt med andra barn och vad händer med de barn som inte alls 

leker.  

 

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

Ett ordspråk av George Bernhard Shaw. 
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1  

 

Intervjufrågor 

 

Ålder: ………. 

Utbildning: ………… 

Antal år inom yrket: ………… 

Avdelning/ barnens ålder: ………..  

 

 

Vad innebär lek för dig? 

 

Vad innebär " lek med andra barn" för dig? 

 

Vad kan leken ha för betydelse när barnen leker tillsammans? 

 

Om syftet är att leka tillsammans vad gör du om detta inte sker? 

 

Vad tror du att det beror på när barnen inte leker tillsammans? 

 

Vilka förutsättningar behövs för att det ska leda till att barnen 

leker med varandra? 

 

Hur ser du på din roll när det gäller barns interaktion i leken? 

 

Vilka omständigheter påverkar barnens möjlighet till att interagera i lek? 
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9.2 Bilaga 2  

 

Förfrågan om medgivande 

 

Hej! 

 

Jag heter Klodia Ako och studerar förskollärarprogrammet vid Uppsala universitet. Just nu 

skriver jag mitt examensarbete och i slutet av april ska jag förhoppningsvis ha ett färdigt 

examensarbete. Ämnet jag har valt att behandla fokuserar på barns interaktion i leken, där 

jag vill undersöka förskolepedagoger syn på barns interaktion i leken.  

 

För att ta reda på detta behöver jag intervjua några av förskolepedagoger. Genomförandet 

går på att jag har förberedd några frågor som jag vill ställa, det är öppna frågor och absolut 

inga ”rätt eller fel” frågor, eftersom syftet med mitt arbete är att få reda på vad 

förskolepedagoger tycker och tänker om detta ämne.  För att inte missa något av det ni 

säger behöver jag spela in samtalet ” endast ljud, ingen bild”, eftersom detta kommer att 

förenkla och utgöra en viktig del av mitt arbete.  

Dessa samtal kommer jag sammanställa i mitt arbete (förskolan och förskolepedagoger 

kommer att vara helt anonyma). Om ni väljer att delta i detta samtal ber jag er att ni 

kontakter mig antigen via Mail eller via Mobil, vill ni inte det, är det självklart helt okej. 

 

 

Mejladress: ****_****@hotamil.com. 

Mobilnummer: 070******* 

 

Med vänliga hälsningar 

Klodia Ako 
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9.3 Bilaga 3 

 

Ofokuserad och fokuserad interaktion (Persson, 2012, sid. 281).  

 

 

 

Icke möte                                                                                                        Möte 

(ofokuserad interaktion)             Hänsynsfull ouppmärksamhet      (fokuserad interaktion)                                                                            
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9.4 Bilaga 4  

 

Barn som inte leker. Dokumentation 1, konferens 26-27 november 2012 & dokumentation 

2, konferens 21-22 oktober 2013. Utgivare IPA- barns rätt till lek. Tryck: Tierps Tryckeri 

2014.  

 

 

 


