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Förord 

Först vill vi tacka de pedagoger som ställt upp i vår intervjustudie. Med era tankar, 

erfarenheter och kunskaper har ni berikat vårt arbete och gjort denna studie möjlig. Vi vill 

också tacka vår handledare Håkan Löfgren för gott stöd och uppmuntran under arbetets gång. 

 

Detta examensarbete har vi till största del arbetat fram tillsammans. Under arbetets gång har 

vi läst litteratur som vi delgivit varandra. Av geografiska skäl har vi genomfört och 

transkriberat fyra enskilda intervjuer vardera men har tillsammans analyserat det empiriska 

materialet. Tidigare forskning samt övrig text har vi fördelat jämt och sedan sammanfört. Vi 

har tillsammans diskuterat resultat och arbetat fram vår slutdiskussion. Därmed har vi båda 

tagit lika stort ansvar i detta examensarbete. 
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1. Inledning 

Som specialpedagoger i förskolan har vi erfarenhet av att få frågor från pedagoger som 

handlar om hur de ska hantera svårigheter i lek och samspel. Vi anser det därför angeläget att 

undersöka hur förskolan kan stödja barns samspel. Vilka metoder används idag och hur kan vi 

som specialpedagoger stödja förskolan i arbetet med barn och grupper. I förskolan är leken ett 

av de viktigaste inslagen, i leken kan barnet träna på samspel, prova olika roller, utveckla nya 

kunskaper och skaffa erfarenheter. Vår tanke är att lek och socialt samspel är ömsesidigt 

beroende av varandra. Fungerar inte samspelet får barnet inte tillträde till leken och får inte 

barnet tillträde i leken får det inte öva tillräckligt att utveckla samspelet med andra barn. 

Drygt 70 % av de barn som bedöms vara i behov av särskilt stöd upplevs ha svårigheter i 

samspel med andra barn (Lillvist, 2009). Färsk statistik från skolverket visar att 84 % av alla 

1-5 åringar och nästan 95 % av landets 3-5 åringar är inskrivna i förskolan 

(http://skolverket.se). Alla dessa barn tillbringar en hel del tid av sina unga år i en grupp med 

andra barn på förskolan. Därmed tänker vi att förskolan har möjlighet att påverka och göra 

skillnad för hur barnet lär och utvecklas. Att lyckas i samspelet handlar om att utveckla sin 

identitet. Partanen (2012) talar om hur berättelsen om barnet växer fram. Han menar att den 

yttre berättelsen börjar när exempelvis två lärare diskuterar ett barn, hur barnet uppfattas. Den 

inre berättelsen, den som barnet själv upplever, förstärks av den yttre berättelsen. Berättelsen 

hos barnet kan ta olika uttryck, ”jag är en sådan som jämt ställer till det” eller ”jag är en sådan 

som kan lära mig”. Partanen talar också om att de kunskaper om samspelsutveckling, de 

hinder och möjligheter som uppstår i samspel och hur man stimulerar till ett lärande samspel 

är centralt i det pedagogiska arbetet. I professionen som förskollärare och blivande 

specialpedagog vet vi av erfarenhet att det inte nödvändigtvis behöver vara barn med 

diagnoser som kan ha svårigheter i lek och samspel. Det finns många olika faktorer som 

spelar in för att barnet ska upplevas vara i behov av särskilt stöd. Det kan vara yttre såväl som 

inre faktorer som kan utgöra hinder för att ett barn ska kunna samspela och vara delaktig i 

leken. Vi anser att leken är viktig för alla barns utveckling. Därför har förskolan ett stort 

ansvar att tillgodose alla barns behov så att de i så stor utsträckning som möjligt kan få leka 

och samspela med andra barn och vuxna. 

 

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje 

barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda 

lärandets olika former stimleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt 

tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet ska i den skapande och gestaltande 

leken få möjlighet att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter (Skolverket, 

2010, s. 6). 
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Vi har utifrån våra erfarenheter och Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) valt att i vår 

studie fokusera på det sociala samspelet i leken där det kan uppstå situationer för barn i behov 

av särskilt stöd. Vår specialpedagogutbildning har gett en djupare förståelse för hur grupp- 

och organisationsnivå kan påverka individens förutsättningar vad gäller lärande och 

utveckling. Dessa insikter har förstärkts under utbildningens gång och väckt en nyfikenhet 

kring hur pedagoger i förskolan ser sig kunna påverka och utveckla det sociala samspelet i 

leken.  

 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att genom analys av förskollärares berättelser beskriva hur barns sociala 

samspel och lek kan påverkas och utvecklas. 

 

 Vilka erfarenheter har förskollärare av fri lek och av situationer där det uppstått 

svårigheter i barns samspel? 

 Hur beskriver förskollärare sin egen och arbetslagets roll i att påverka samspelet i lek? 

 Vilka framgångsfaktorer ser förskollärare som viktiga för utvecklingen av socialt 

samspel i lek? 

 

3. Teoretiskt perspektiv 

När man gör en forskningsstudie ska man utgå från något teoretiskt perspektiv för data och 

analys, vilket Fejes och Thornberg (2009) kallar perspektivmedvetenhet. I vår studie kommer 

vi att analysera det empiriska materialet utifrån tre olika perspektiv, det relationella-, det 

kategoriska- och dilemmaperspektivet. De tre perspektiven utgör helt olika synsätt på barns 

lärande. Ahlberg (2007) har gjort en forskningsöversikt över olika perspektiv inom det 

specialpedagogiska kunskapsområdet. Enligt Ahlbergs översikt handlar skillnaden i 

perspektiven främst om hur man ser på individuella olikheter och vem som blir ägare av 

problemet (Ahlberg, 2007). I det relationella perspektivet tas det stor hänsyn till relationen 

mellan individen och omgivningen, hur omgivningen påverkar hur svårigheter tolkas och vem 

som blir bärare av problemet. Med ett relationellt synsätt kan man alltså genom att göra 

förändringar i omgivningen skapa förutsättningar som gör att barnet lyckas nå de uppsatta 
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målen (Persson, 2005). Det relationella perspektivet kan ses som en motpol till ett kategoriskt 

perspektiv. I det kategoriska perspektivet förstår man problemet mer som ett isolerat problem 

hos en individ som till exempel ett barns uppträdande/beteende. Persson tänker att det kan 

vara svårt att arbeta enbart efter ett relationellt perspektiv och att båda perspektiven ofta 

verkar parallellt. Precis som Persson tar Nilholm (2005) upp de båda olika perspektiven även 

om han kallar dem det traditionella- och det alternativa perspektivet. Det traditionella 

perspektivet tillskriver individen problemet ur ett kategoriskt, medicinskt perspektiv medan 

det alternativa perspektivet ses som sociala konstruktioner där man strävar efter att förändra 

bland annat verksamhet, maktförhållanden eller diskurser. Nilholm argumenterar dock för ett 

tredje perspektiv – dilemmaperspektivet, som precis som det låter tar sin utgångspunkt i 

dilemman och där man har som utgångs punkt att hantera elevers olikheter. Nilholm ser 

dilemman som valsituationer där det inte finns något givet svar. Det ter sig alltså som ett 

problem där man söker en lösning. Inom specialpedagogiken handlar det om att ge barn 

liknande utbildning samtidigt som man måste anpassa undervisning och verksamhet utifrån 

barns olika förmågor, egenskaper och erfarenheter. Vidare hamnar man i dilemmat hur man 

ser på och hanterar olikheter som slutligen följs av dilemmat hur barnet ska kompenseras. 

Dessa dilemman gör att det inte finns några ”enkla” lösningar på specialpedagogiska frågor 

menar Nilholm.  

 

4. Tidigare forskning  

Vi har i detta avsnitt avgränsat oss genom att endast ta med forskning som rör sig inom 

förskolans verksamhet. Av erfarenhet vet vi att det uppstår svårigheter i lek och samspel även 

för barn utan diagnoser. Vi har därför inte inriktat oss på någon speciell grupp av barn, utan 

tänker att specialpedagogik handlar om alla barn som är i behov av särskilt stöd, vare sig det 

är av långvarig eller kortvarig karaktär. Som specialpedagoger tänker vi att det i första hand 

inte gäller att leta diagnoser eller problem, utan att hitta lösningar för den enskilde individen 

eller för gruppen. Vi har därför koncentrerat oss på forskning som på olika sätt berör hur 

pedagoger kan arbeta med socialt samspel i lek i förskolan på olika nivåer. 

 

Att vara tillsammans är en grundsten i all psykologisk utveckling. Relationen mellan barn är 

viktig för att få känna delaktighet, empati, att leka, bråka, lösa konflikter, tävla, samarbeta, 

skratta och gråta. När ett barn börjar i förskolan ingår barnet i ett nytt sammanhang och en 

kultur som i viss mån skiljer sig från hemmet. Förskolan erbjuder en miljö där man alltid är 
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tillsammans med andra. Oavsett om man väljer att göra en individuell aktivitet eller inte sker 

det i ett sammanhang med andra barn och vuxna (Williams, 2006). Leken ses ofta som ett av 

de viktigaste inslagen i förskolan, men enligt Gerland (2009) låter vi barn med och utan 

svårigheter leka utan konkret stöd. Många gånger kan det verka som om vuxna tror att barns 

sociala utveckling sker av sig själv i samspel med andra barn, men så fungerar det inte alltid. 

Drugli (2003) hävdar att barn behöver lära sig social kompetens precis som alla andra ämnen. 

Den sociala kompetensen är en grund i både lek och inlärningssituationer, och därför behöver 

barn vuxnas stöd.  

 

Imsen (2006) anser att lärande alltid sker i samspel mellan individ och yttervärld. Hon 

presenterar tre grundläggande former av samspel. Socialt samspel som handlar om 

kommunikation i form av handling, mimik och språk. Det materiella samspelet handlar om 

förhållandet till olika föremål, material och naturen medan det symboliska samspelet främst 

har att göra med olika texter och bilders budskap. I den här uppsatsen tittar vi närmare på det 

sociala samspelet i leken som handlar om kommunikation i relation till omgivningen, vi 

belyser detta ur ett relationellt perspektiv eller ett dilemmaperspektiv istället för det 

kategoriska perspektivet som är individbundet. 

 

4.1 Socialt samspel 

Social kompetens och samspel är två begrepp som är nära besläktade med varandra. Ogden 

(2003) förklarar att social kompetens kan ses som ”livsfärdigheter” som möjliggör anpassning 

till olika miljöer och sammanhang. Ogden säger att social kompetens har betydelse för hur ett 

barn uppfattar sig själv, som känslan av att vara omtyckt eller inte. Sociala färdigheter är 

viktiga delar i den sociala kompetensen. Sociala färdigheter kan handla om hur barnet 

interagerar med andra i exempelvis lek (Ogden, 2003). Ur ett sociokulturellt perspektiv är det 

”genom socialt samspel som vi kommer i kontakt med omvärlden och blir delaktiga i de sätt 

att tänka och handla som är framträdande i vår kulturella omgivning” (Säljö, 2000, s. 232). 

Lamer (1991) och Strander (2008) menar att barn som blir socialt avvisade kan bli en 

riskgrupp för mental ohälsa.  

 

Enligt Lillvist (2009) börjar samspelet på riktigt mellan barn först vid ca två års ålder. För att 

samspelet ska bli bra är det många delar som behöver fungera. Tre delar som enligt Lillvist är 

avgörande för ett bra samspel är att kunna påbörja, upprätthålla och avsluta samspel på ett bra 

sätt. Lillvist förklarar att barn som använder ineffektiva samspelsstrategier ofta upplever att de 
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inte kan påverka situationen i det misslyckade samspelet. I samspelet med andra lär man 

känna sig själv och utvecklar en god social kompetens, barn som ofta misslyckas i samspelet 

får en sämre tilltro till sin förmåga att interagera med andra, vilket kan leda till att inte ha en 

god vän eller kompis. En stor del av de sociala färdigheterna tränas i samspelet. Barn vistas 

mycket av sin tid i förskolan och det är där en stor del av de sociala färdigheterna tränas, men 

redan i förskolan utgår man ifrån att barnet ska vara kompetent och fungera i samspelet med 

andra (Brodin, 2008). Den sociala kompetensen uppstår dock inte ur ett vakuum utan hänger 

tätt ihop med barnets kognitiva och känslomässiga utveckling (Brodin, 2008). Därför har 

förskolan en moralisk skyldighet att ”aktivt arbeta för att främja ett positivt samspel mellan 

barn” (Lillvist, 2009, s. 200). Även Arslan, Durmusoglu-Saltali och Yilmaz (2011) lyfter i sin 

artikel vikten av att ha en god social kompetens. Barn med få sociala färdigheter har sämre 

samspel med kamrater vilket leder till att de inte lyckas utveckla sina sociala relationer på ett 

positivt sätt. Forskningsresultatet avslöjar att sociala färdigheter påverkar beteendemässiga 

och emotionella färdigheter hos sexåringar. Därmed anser de att det i förskolan ska finnas 

aktiviteter som utvecklar social kompetens. 

 

Jonsdottir (2007) kartlägger barns kamratrelationer och pedagogernas uppfattningar om 

barnens sociala färdigheter för att se om ”förskolan är en miljö som verkar för alla barns 

möjligheter att skapa goda relationer med andra barn” (Jonsdottir, 2007, s. 149). Resultaten 

visar att förskolan har stora brister vad gäller att skapa goda relationer mellan barnen. Av de 

18 avdelningar som ingår i studien är 14 avdelningar exkluderande. Det vill säga att det finns 

barn på dessa avdelningar som inte väljs som kamrat av någon. På några av dessa avdelningar 

är det så många som fem barn som inte ingår i gemenskapen och samhörigheten. Jonsdottirs 

resultat visar att det finns ett samband mellan hur pedagoger uppfattar barnens sociala 

färdigheter och barnens egna uppfattningar om sina sociala relationer. Hon påpekar att det i 

förskolans uppdrag ingår att verka för att alla barn ska ”få uppleva sig vara en tillgång i 

gruppen” (Lpfö 98, 2010, s. 5) men att flera avdelningar brister i detta.  

 

Engdahl (2011) har studerat små barn (17-24 månader) som ännu inte utvecklat ett verbalt 

språk. Hennes studie visar på en stor variation av sätt som barnen använder för att 

kommunicera i leken med sina jämnåriga kamrater. Hon visar att små barn har olika strategier 

för att inleda lek. Det gör de genom att visa med kroppsspråk, peka och verbalt med ljud. En 

delad känsla som att skratta tillsammans, le och ta ögonkontakt är också ett sätt att starta lek. 

Små barn nekar andra tillträde i lek genom att visa med kroppsspråk och ljud att de inte är 
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välkomna att delta. Barnen hade olika turtagningsstrategier i en pågående lek. Turtagning 

bland små barn handlar ofta om fysisk aktivitet, genom att imitera varandra eller improvisera, 

läsa av nästa rörelse och ta ögonkontakt. Barn för en tyst förhandling om lekpositioner med 

hjälp av blickar och gester. Lek avslutas ofta genom att bara gå iväg eller att någon annan 

avbryter leken, ofta en pedagog. En upptäckt i studien tyder på att barns samspel och tid för 

självinitierad lek kan vara avgörande för barnets utveckling av sociala färdigheter kring 

samspelet med andra barn.  

 

4.2 Vad är lek? 

Vygotskijs (1995) definierar lek som en imaginär situation, alltså att det bara är ”på låtsas”, 

och att det är en betydande skillnad mellan lek och verklighet. Leken skapas ur en inre 

mening, medan i verkligheten är handlingen överordnad de inre tankarna. Vygotskij menar att 

glädje är ett av de största kännetecknen som definierar lek och att leken därför tillfredsställer 

ett barns olika behov. Allt eftersom barnets behov ändras, förändras också leken. Även 

Lillemyr (2002) använder begreppet ”som om” när han talar om lek, och att leken är ett 

tillfälle där barnet fritt kan skapa nya roliga erfarenheter. Ett annat kännetecken enligt 

Vygotskij är att lek är regelstyrd, och inget godtyckligt fenomen. Barnet håller sig till både 

medvetna och underförstådda ramar för hur leken ska gå till. Leken är alltså en situation där 

barnet vänder sig bort från verkligheten och istället provar sina idéer och önskningar i en 

låtsas värld. Leken är ett sätt för barnet att bearbeta upplevda händelser och därigenom göra 

det till erfarenheter. Leken är en slags härmning av det barnet sett vuxna göra, men Vygotskij 

menar att barnet inte leker det upplevda exakt som det var i verkligheten. I leken kombineras 

olika intryck och upplevelser och därav skapas nya erfarenheter. Fantasin är alltså av stor 

betydelse för lek och lärande enligt Vygotskij. 

 

Askland och Sataøen (2003) refererar till ett filosofiskt begrepp ”homo ludens” som betyder 

den lekande människan. Författarna förklarar att leken kan räknas som ett av människans 

livstema, att leken är av betydelse för hela utvecklingen. Därför menar de vidare att begreppet 

lek är för mångsidigt och komplext för att det ska kunna definieras. Lek är utveckling och det 

viktigaste i barns utveckling ses ofta vara den sociala och den kommunikativa kompetensen 

(Brodin, 2008). Att hitta koden till kamrater är därför väldigt viktigt för barn i alla åldrar då 

kompisars betydelse uppmärksammats alltmer. Redan i förskolan är det viktigt att ha hög 

status bland sina kompisar. Att inte bli accepterad kan för ett barn utvecklas till ett trauma 

(Strander, 2008). 
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Ett centralt begrepp i förskolan är den fria leken. Fri lek innefattar individuell lek, grupplekar 

både inne och ute den tid då barnen själva bestämmer vad och med vem de vill leka utan 

någon större styrning från vuxna. Lamer (1991) talar om forskning som visar att fri lek inte 

alltid främjar positiv social- och individuell utveckling. Det bildas hierarkier, barn retas, barn 

eftersträvar att bli accepterade och barn avvisas långt ner i förskoleåldrarna. Lamer ställer sig 

därför kritisk till om barnens fria lek är det bästa för den individuella och gruppens 

utveckling. 

 

4.3 Lek som pedagogisk metod 

Det finns väldigt lite forskning och dokumentation om vilka metoder som används för att 

stödja barn i behov av särskilt stöd i leken. En generell åsikt i förskolan är att det är för lite 

kompetensutveckling och handledning inom området och att det finns för lite tid att diskutera, 

reflektera och dokumentera de metoder som faktiskt tillämpas. För lite kunskap medför också 

att pedagogerna saknar ett gemensamt yrkesspråk att uttrycka syfte och mål med metoderna 

(Sandberg & Norling, 2009). Enligt Sandbergs och Norlings studie framkom att pedagoger 

inte upplevde att de gjorde något unikt i det pedagogiska stödet för barn i behov, men att de 

barnen behöver och får mer av personalens närvaro i form av direkt och indirekt stöd. 

 

Guvå (2006) använder ungefär samma liknelse som Persson (2005), det vill säga, att släppa 

ett barn som inte kan leka i den fria leken är som att vara ute på ”djupt vatten”. Istället för att 

tro att alla barn klarar av fri lek bör personalen hjälpa de barn som visar tecken på svårigheter 

i lek och samspel istället för att låta dem springa runt och förstör för andra barn. Det är lätt att 

tänka i termer av rättvisa och låta alla barn leka fritt, men det leder bara till destruktivitet, 

skrik och gråt och en känsla av misslyckanden hos barn med leksvårigheter. Guvås förslag är 

att någon i personalen under den fria leken ägnar sig åt de barn som har svårt i leken, eftersom 

det då inte sker på bekostnad av de andra barnen där det faktiskt fungerar i leken. Ett exempel 

är att man ordnar en aktivitet för ett enskilt barn eller för en grupp barn som behöver stöd i 

leken. Leken bör vara enkel så alla kan delta och det ska kunna finnas möjlighet till ”dropin – 

dropout”. När barn leker med personal som har hög status i gruppen lockar det andra barn att 

ansluta sig till leken. Då har de barn som behöver hunnit bli instruerade i leken och kan 

förklara leken och på så sätt få en känsla av kompetens. Kan pedagogen bygga upp en 

relations- och lekkompetens hos barnet med leksvårigheter ges barnet förutsättningar att 

komma över sina leksvårigheter (Guvå, 2006). 
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4.4 Konflikter 

När barn samspelar med varandra kan konflikter uppstå. I det här sammanhanget menas att 

konflikt uppstår i de sociala relationer mellan barn där målet är att få sin vilja igenom även 

om den andre gör motstånd. Givetvis är det viktigt att barnet får lära sig att klara konflikter på 

egen hand då det är ett sätt att lära sig hantera egna förväntningar och handlingar i relation till 

givna normer och andras vilja och behov. Barnet lär sig också att utveckla argument, men 

också se att de finns flera möjliga lösningar (Williams, 2006). Det kan vara svårt att lösa 

konflikter utan vuxnas vägledning. Oftast slutar en konflikt med att ena barnet får sin vilja 

igenom medan det andra barnet drar sig ur samspelet, sällan löser sig konflikten på ett fredligt 

sätt där leken går vidare. Lamer (1991) menar att barnen måste lära sig att lösa konflikterna på 

ett sätt som både är bra för andra och sig själv. Därför är det viktigt att de vuxna har tillräcklig 

kunskap, att arbeta för att lära barnen lösa konflikter på ett positivt sätt. 

 

4.5 Pedagogens roll i fri lek 

Givetvis handlar det inte bara om konflikter som gör de vuxnas närvaro viktig i barns 

samspelsutveckling. I förskolan har det länge funnits en restriktion mot att ingripa i leken. 

Barnen skulle ifred få bearbeta olika upplevelser (Lillemyr, 2002). Lillemyr håller delvis med, 

men att det finns många fördelar att gå in i leken som vuxen. Hon betonar dock att man bör 

göra det med försiktighet och respekt. Vidare betonar Lillemyr att det också ska finnas en 

tanke bakom varför man går in i leken men också att man har kunskap om leken ur ett 

helhetsperspektiv. 

 

Ett tvärkulturellt forskningsprojekt visar att förskollärares roll i barns lek varierar mellan olika 

kulturer. I USA lade lärarna tonvikten på att arrangera miljön. I Kina ser lärarna leken som en 

funktion att förmedla kunskap och lärande. Medan lärarna i den svenska förskolan tar rollen 

som observatör (Pramling Samuelsson & Fleer, 2008). Författarna till studien anser att lärare 

aldrig kan kommunicera för mycket med små barn eftersom det i förskolan är många barn och 

få lärare. Jung (2013) har gjort en kvalitativ studie i en (amerikansk daycare center) förskola 

där fokus ligger på att se vilken roll läraren intar i leken i en barngrupp och hur lärarrollen 

förändras över tid. Under tre månader studerades tre förskollärare och tre fokusbarn som var 

15 månader gamla vid studiens start. Studien visar att lärarna intar en mängd olika roller i 

leken. De kan vara roller som observatör, lekkamrat, lekledare, följare, medlare eller 
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supporter. Pedagogen tar ibland flera olika roller på en gång. Det är också vanligt att det är 

pedagogen som avbryter leken. Resultaten visar att leken ändras och utvecklas i takt med att 

lärarna lär känna barnen bättre och i takt med att barnen blir äldre. Därmed föreslår Jung att 

barn-lärarrelationen och lärarnas rolltagande i leken ömsesidigt förstärker varandra och 

influerar barnets utveckling. 

 

Sendil och Erden (2012) lyfter i sin studie vikten av lärares roll i utvecklandet av barnens 

sociala kompetens i kompisrelationer i fri lek. De hävdar att lärarna indirekt styr den fria 

leken genom att bland annat begränsa barnens valmöjligheter genom att arrangera miljön och 

genom att det bara är tillåtet att leka i den arrangerade miljön. Detta stämmer inte överrens 

med vad lärarna som deltog i studien själva upplever, de tänker att den fria leken är fri. På 

grund av begränsningar i den fysiska miljön kan lärarens metoder skilja sig åt från deras 

egentliga intentioner menar Sendil och Erden. I Knutsdotter Olofssons (2002) lekprojekt 

uppmanades lärarna att släppa den fria leken fri och därmed inte hålla sig inom de fysiska 

begränsningarna i miljön. Inom lekprojektet frodades framför allt låtsaslek, det var tillåtet att 

leka i hallen eller på toaletten och att möblera om så att miljön passade leken. En förutsättning 

för lek är enligt Knutsdotter Olofsson de vuxnas förhållningssätt, som innebär en medvetenhet 

om att lekkoder och regler måste läras in, och att skapa en trygg atmosfär så att alla barn 

vågar delta. I lekprojektet deltog pedagogerna aktivt i leken, de såg till att skapa ”lekro” 

genom att inte bryta för andra aktiviteter. Det visade sig i projektet att alla barn stärkte sin 

sociala kompetens genom att de vuxna var medvetna om leken och kunde hjälpa barn som 

inte förstod lekregler att utveckla en lekkompetens.´ 

 

4.6 Pedagogens förhållningssätt till lek och samspel 

Bygdeson-Larssons (2006) modell för förändringsarbete i förskolan vänder sig till 

förskolepersonals samspel med barn och samspelet mellan barn. En av de saker hon visar på 

är hur viktigt det är att arbetslaget hittar en samsyn för att kunna fokusera på rätt saker. En 

viktig faktor i samspelsprocessen är att pedagogerna kan uppfatta, tolka och förstå barns 

samspelsprocesser (Bygdeson-Larsson, 2010). Ökad förståelse från pedagogernas sida 

påverkar situationen för barn i lek och samspelssvårigheter. Bygdeson-Larsson visar att 

vuxen-barn samspelet har stor inverkan på samspelsklimatet mellan barn, kring vilken 

möjlighet barnet har att kunna utveckla goda samspelsmönster och delta i koncentrerad lek. 

När den vuxne blir medveten om och lever sig in i barnets perspektiv i stället för att fokusera 

på de yttre beteendena som ofta är kantade av konflikter så sker en positiv förändring i 
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samspelet kring barnet. Även Williams (2006) betonar att det är viktigt att de vuxna finns till 

hands i barns samlärande. Den vuxnes uppgift är att hjälpa barn att få syn på andra idéer och 

tankar om samma företeelser eller problem, att vidga barnens värld.  

 

Pedagogers förhållningssätt och metoder har betydelse för barns utveckling i samspel. 

Speciellt för de barn som har ett utåtagerande beteende, har en god relation mellan lärare och 

barn inverkan på barnets beteende i relation till andra barn på förskolan. Sannolikheten att ett 

barn får svårigheter i kamratrelationer minskar om läraren och barnet har en trygg relation 

med få konflikter (Swaim Griggs, Glover Gaganon, Huelsman, Kidder-Ashley, & Ballard, 

2009). Detta stöds av Moffats (2011) studie där hon visar att när läraren blir medveten om 

barnets positiva sidor och ger beröm för positivt beteende så sker en avsevärd minskning av 

icke önskvärt beteende hos barnet. Moffat skriver i sin studie om forskning som bekräftar 

antagandet att uppmärksamhet för negativt beteende förstärker de antisociala sidorna hos 

barnet. Risken är att barnet klarar sig sämre i inlärningssituationer då den negativa 

uppmärksamheten dominerar. 

 

4.7 Individen och gruppen 

Förskolan och skolan har som uppgift att arbeta utifrån varje barns förutsättningar och behov. 

Detta ska också ske inom en gruppverksamhet som i sin tur påverkas av en organisation med 

olika faktorer som påverkar. Guvå (2006) beskriver att pedagoger ger uttryck för att det är 

lättare att arbeta i en till en situation med barnet, men att det inte finns utrymme för det då det 

samtidigt finns en grupp med andra barn som också har behov. Guvå hävdar att en individuell 

utveckling faktiskt gynnas av en grupp, men under förutsättning att gruppen fungerar. Att 

arbeta med barn individuellt eller i grupp är givetvis olika. Ett barn som individuellt är stabilt 

kan inverka negativt på en grupp. Man kan därför inte se summan av en grupp utifrån 

individerna utan som en helhet där barnen påverkar varandra. Guvå menar att i en ny grupp 

relaterar alla barnen i gruppen utifrån ett ”jagperspektiv”. Men lyckas personalen med sitt 

arbete kan de senare få en välfungerande ”vigrupp”. Som pedagog gäller det att skapa en 

positiv kärna i gruppen. Guvå beskriver hur man kan ta vara på barns olika kompetenser och 

egenskaper då man planerar lek och aktivitet för att lättare få barn som har leksvårigheter att 

komma in i leken. De barn som har god social kompetens och som har god förmåga att 

förhandla och att läsa av andra, kan vara till stor hjälp för ett barn som inte hunnit utveckla lek 

och samspel i samma utsträckning. Man ska dock se upp så det inte slutar med att barnet som 
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behöver lära sig den viktiga lekkompetensen inte bara hamnar i roller där det får spela hund 

eller andra roller som inte kräver aktivt deltagande.  

 

4.8 Miljö och organisatoriska åtgärder 

Organisatoriska åtgärder har också betydelse för att samspelet ska fungera. Forskning har 

påvisat att möjligheterna att delta påverkas om det finns brister i miljön (Brodin, 2008). Hur 

barnen bör placeras för att alla ska bli delaktiga i till exempel lärandesituationer, att alla följer 

de regler som finns i förskolan och att inget barn blir kränkt eller utanför gruppen kan vara 

några exempel. Pedagogens roll att presentera ny kunskap och erfarenheter för barnet är 

därför av största vikt och går inte att ersättas (Williams, 2006). Brodin poängterar precis som 

Williams vikten av pedagogernas närvaro i leken. Vikten av vald lek eller aktivitet som 

erbjuds barnet har stor betydelse för om barnet ska kunna delta. Olika barn har olika behov. 

För att alla barn ska kunna delta i lek gäller det att pedagogerna lär sig så mycket om det 

enskilda barnet som möjligt (Brodin, 2008). Valet av lek kan avgöra om barnet blir aktivt eller 

passivt. Är exempelvis reglerna för svåra för barnet vill kanske inte barnet vara med och blir 

istället passivt (Brodin, 2008). Man kan också tänka att det skulle kunna uppstå missförstånd 

om barnet skapar egna regler i den redan förutbestämda leken. Det sociala sammanhanget och 

miljön har alltså stor betydelse om det ska fungera för alla barn, och pedagogerna har ett stort 

ansvar att skapa situationer där alla barn kan vara med (Brodin, 2008). Framförallt menar 

Brodin att det gäller att stärka barnens samspelsförmåga. En faktor i ett barns 

samspelsförmåga är kommunikation. Aspeflo (2009) talar om att all kommunikation är bra, 

det viktiga är inte hur kommunikationen förs, det som har betydelse är att kunna göra sig 

förstådd. Det går att använda sig av alla slags former av kommunikation så som tal, 

bildkommunikation, teckenkommunikation och skrift.  Aspeflo föreslår att man tänker på 

följande sex faktorer när man planerar en lek eller aktivitet: 
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Planering 
av en social 

aktivitet 

Krav på 
språkförståelse? 

Turtagning eller 
kunna dela med 

sig? 

Gruppstorlek? 

Krav på initiativ 
till 

kommunikation? 

Innehåller lite 
eller mycket 
material alt. 

leksaker? 

Strukturerad eller 
ostrukturerad? 

 

 

Figur 1. Planering av lek/aktivitet 

Figuren visar vår tolkning av vilka faktorer som kan vara av betydelse när pedagoger ska planera en lek 

eller aktivitet.  

 

Val av aktiviteter som grundar sig på intresse men också det som barnet redan kan och förstår 

kan vara till fördel. Aspeflo anser att barnet bör utmanas lagom mycket så att det invanda inte 

blir tråkigt samtidigt som förändringarna inte får bli för stora så det leder till oro och rädsla 

istället för utveckling. 

 

4.9 Definitionen barn i behov av särskilt stöd 

En stor studie i svenska förskolor undersöker förskolepersonalens definitioner av 

konstruktionen barn i behov av särskilt stöd (Sandberg, Lillvist, Eriksson, Björck-Åkesson, & 

Granlund, 2010). Studien visar att begreppet barn i behov av särskilt stöd delvis är socialt 

konstruerade och delvis baserat på hur pedagogerna upplevde barnens egenskaper. Två 
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huvudsakliga perspektiv framträdde i studien, ett barnperspektiv och ett 

organisationsperspektiv. Enheterna med ett barnperspektiv fokuserade mer på barnets behov 

och menade att alla barn kan ha behov av särskilt stöd ibland. Dessa förskolor hade en högre 

andel barn som definierades som barn i behov av särskilt stöd. Enheterna med ett 

organisationsperspektiv fokuserade på krav på organisationen, i form av mer personal, tid och 

resurser för att kunna möta barn i behov av särskilt stöd. Det var dubbelt så vanligt med ett 

barnperspektiv i förskolorna. Majoriteten av personalen relaterar barn i behov av särskilt stöd 

till observerbara egenskaper hos barnet. Dessa egenskaper ansågs vara avvikande från det 

normala förskolebarnet. Därmed menar forskarna att konstruktionen barn i behov av särskilt 

stöd inte enbart kan ses som en social konstruktion som saknar samband med miljön. Om barn 

i behov av särskilt stöd utgjorde en relativt stor del av barngruppen, så tenderade personalen 

att integrera dessa i vad de ansåg karaktärisera majoriteten av barnen i den åldern och därmed 

fick de sina behov tillgodosedda i den ordinarie verksamheten. Men om det är få barn i behov 

av särskilt stöd i gruppen så tenderar de att exkluderas från den ordinarie verksamheten. 

Forskarna menar därför att vilka barn som av personalen uppfattas som barn i behov av 

särskilt stöd till viss del beror på proportionen av barn med en speciell egenskap i gruppen. 

 

4.10 Svårigheter i leken 

Svårigheter i lek eller att komma med i lekaktiviteter med andra barn kan definieras utifrån 

begreppen aktivitet och/eller delaktighet. Kroppsliga funktioner och strukturer i kombination 

med den omgivning barnet befinner sig i kan utgöra förklaringar till svårigheterna (Björck-

Åkesson, 2009). Det finns alltså olika faktorer och förklaringar till varför det kan uppstå 

problem för barnet att leka. Barnet kan exempelvis ha motoriska svårigheter att hänga med i 

samma tempo som sina kamrater. Om miljön försvårar för barnet att använda eventuella 

hjälpmedel blir det givetvis ännu svårare. Tidigare negativa erfarenheter av leksituationer, 

syn- och hörselnedsättningar, svårigheter att tolka det andra barn gör eller säger och försenad 

språkutveckling är exempel som också kan bidra till att ett barn inte lockas med i leken. 

 

För att just språkutvecklingen ska utvecklas på bästa sätt måste barnet vara intresserad och 

vilja samspela med andra människor och ha tillgång till sina övriga funktioner som 

perception, kognition och motorik. Barnet måste ha förmåga att i sitt arbetsminne hålla kvar 

information för att kunna tolka och bearbeta syn- och hörsel- och känslointryck för att sedan 

bevara det i långtidsminnet där den sedan lätt ska kunna plockas fram då det efterfrågas 

(Bruce, 2009). Enligt Bruce är språkstörning den vanligaste diagnosen på förskolebarn. Ca 7 
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% av alla 5-7 åringar har någon typ av språkstörning. Språkstörning drabbar pojkar oftare än 

flickor, men när det gäller grav språkstörning är det jämt fördelat mellan könen. Förklaringen 

att det är vanligare hos pojkar kan vara att språkstörningen precis som neuropsykiatriska 

problem yttrar sig lite olika mellan könen. Flickor blir oftare tysta, inåtriktade och undvikande 

och upplevs ha dåligt självförtroende medan pojkar visar utåtriktade beteendeproblem som 

knuffar och bråk. Samma gäller svårigheter i språkförståelsen där flickor är mer ”tysta” 

medan pojkarna oftare brister i uttal. Bruce menar att språkförståelseproblem därför lätt kan 

tolkas som brister i uttal och uttrycksförmåga istället för svårigheter att förstå språk. När ett 

barn väl får ett inre språkligt tänkande hjälper det barnet att planera, se konsekvenser och få 

en tidsuppfattning. Det hjälper också barnet att uttrycka sin egen vilja, stå emot impulser och 

behärska sig i svåra situationer (Gerland, 2009). 

 

4.11 Sammanfattning av tidigare forskning 

I forskningsöversikten blir det tydligt att relationer är viktiga för barnets utveckling och 

lärande i socialt samspel i lek. Studierna har lite olika inriktningar, några har studerat 

samspelet mellan vuxen – barn och andra mellan barn – barn. En gemensam nämnare för 

studierna är hur pedagogernas medvetenhet kring barns samspelsprocesser i lek påverkar 

barnens samspelsutveckling och relationer med andra människor, både barn och vuxna.  

 

5. Metod 

I kapitlet redogör vi för de metoder vi använt vid datainsamling och analys av data. Vi 

diskuterar de kvalitetskriterier och forskningsetiska aspekter som är relevanta för vår studie. 

Som avslutning förs en metoddiskussion.  

 

5.1 Forskningsansats 

Samhällsvetenskaplig forskning delas upp i kvalitativ och kvantitativ forskning. I den 

kvantitativa forskningsansatsen som beskrivs som ”sifferdata” ska forskaren förklara något. I 

kvalitativ forskning som beskrivs som ”orddata” ska forskaren istället förstå det som 

analyseras (Fejes & Thornberg, 2009). Det finns många kvalitativa metodansatser. Ansatserna 

har olika inriktningar som får konsekvenser på flera sätt, bland annat för hur det studerade 

fenomenet tolkas och för vilka datainsamlingsmetoder som är lämpliga (Fejes & Thornberg, 
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2009). De flesta metodansatser tar många år att lära sig fullt ut. I inledningsskedet till denna 

studie diskuterade vi de olika ansatserna och övervägde om vi skulle göra livsberättelser. 

”Denna metodansats passar bra att använda när forskaren är intresserad av människors 

erfarenheter ur ett längre perspektiv” (Wigg, 2012, s. 198). Livsberättelser fokuserar 

personens egna tankar, upplevelser och de minnen som de förknippas med (Wigg, 2012). Vi 

ansåg dock att detta mer skulle ge ett fokus på intervjupersonens egen livshistoria och hur de 

präglats som människa av sina tidigare erfarenheter. I en livsberättelseansats är det vanligt 

med ostrukturerade intervjuer och att leta dokument som ger en vidare förståelse för 

intervjupersonens bakgrund. Fokus i analysen ligger på innehållet, vad som sägs och hur det 

sägs. Detta var inte riktigt det vi söker i vår studie. Syftet med vår studie är att genom analys 

av förskollärares berättelser beskriva hur barns sociala samspel i lek kan påverkas och 

utvecklas. Vi valde därför att göra en kvalitativ studie med tematisk analys. Vi anser att den 

tematiska analysen är lämplig för att vi ska kunna besvara vårt syfte och våra frågeställningar. 

Tematisk analys är enligt Braun & Clarke (2006) en bra nybörjarmetod för att analysera data.  

 

5.2 Datainsamling 

Datainsamlingen skedde med hjälp av kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Fördelen med 

semistrukturerad intervju är att man vet att alla intervjupersoner får chans att svara på samma 

frågor, men också att intervjupersonerna kan svara mer fritt utifrån sina erfarenheter. En 

annan fördel med att man inte har en helt strukturerad intervju är att man under 

intervjusituationen kan ställa följdfrågor som dyker upp (Dalen, 2008). Vi vill undersöka 

pedagogers erfarenheter angående barns lek och samspel i förskola. Genom semistrukturerade 

intervjuer ligger fokus på hur intervjupersonerna upplever och förstår olika händelser, 

mönster och beteenden (Bryman, 2009). Några tecken på god kvalitet i intervjuer är 

omfattningen av fylliga, spontana och relevanta svar från intervjupersonerna och att 

intervjufrågorna är korta och svaren långa (Kvale, 1997). Vi fick många långa fylliga och 

betydelsefulla svar på våra korta frågor. 

 

5.3 Urval och genomförande 

Eftersom vi arbetar inom barnomsorg och skola har vi olika kontakter i våra respektive 

kommuner. Vi valde att kontakta förskolechefer/specialpedagoger i våra kommuner som 

kunde ge oss namn på förskollärare i deras respektive upptagningsområde. Av etiska skäl 

valde vi att inte intervjua pedagoger på våra egna områden där vi aktivt arbetar, då personliga 
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relationer kan påverka arbetet i studien. Vi tog kontakt med de åtta intervjupersonerna via 

mail och telefon och skickade sedan missivbrevet (Bilaga 1) så att de fick information 

angående deltagandet i vår studie.  

 

Vi konstruerade en intervjuguide (Bilaga 2) med några huvudfrågor och flera stödfrågor. 

Eftersom att vi är två som intervjuar så ville vi med dessa stödfrågor säkerställa att 

intervjuerna inte skulle skilja sig för mycket åt, men vi var ändå fria att ställa följdfrågor. 

Intervjuerna började med en kort inledning av hur intervjun skulle gå till. Intervjuerna 

inleddes med några frågor om intervjupersonernas bakgrund för att sedan komma in på 

intervjupersonernas erfarenheter av lek och samspel. Tid och plats för intervjun bestämdes i 

samråd med intervjupersonerna. Intervjuerna genomfördes på respektive intervjupersons 

arbetsplats, vilket bidrar till att skapa en trygghet kring intervjusituationen. Det är viktigt att 

intervjuaren skapar en atmosfär som är trygg för att den intervjuade ska våga öppna sig och 

dela med sig av sina erfarenheter och upplevelser (Kvale, 1997). Detta försökte vi göra genom 

att lyssna intresserat och återkoppla till det intervjupersonerna berättat om. 

 

Intervjuerna spelades in och transkriberades. Enligt Dalen (2008) bör man spela in intervjun 

för att få det bästa underlaget när materialet senare ska bearbetas, tolkas och analyseras. 

Nackdelen med en kvalitativ intervju blir just att det är ett stort arbete att transkribera 

materialet, mer än vid de flesta andra datainsamlingar. Vid transkribering av intervjuer sker en 

översättning från talspråk till skriftspråk (Kvale, 1997). Vi har försökt transkribera våra 

intervjuer så ordagrant vi kan och markerat ord som intervjupersonen betonat. Vi har däremot 

inte skrivit ut alla ljud och pauser om de inte haft en särskild betydelse för sammanhanget. 

Eftersom vi är två som gjort intervjuer så har vi lyssnat på och transkriberat våra egna 

intervjuer. Sedan har vi läst våra egna och varandras transkriptioner flera gånger. Intervjuerna 

varade mellan 30-65 minuter och resulterade i 83 sidor transkriberat material.  

 

5.4 Analysmetod 

Tematisk analys är inte en hel ansats utan en grundläggande metod för kvalitativa analyser. 

Tematisk analys används för att hitta mönster och teman i datamaterialet. Ett tema fångar 

något viktigt i relation till forskningsfrågan. Teman kan enligt Wiggs (2012) vara både snäva 

och vida och exempelvis basera sig på erfarenheter vilket är passande i den kommande 

uppsatsen då vi fokuserar på pedagogernas erfarenheter från förskoleverksamheten. Ord, 

fraser eller händelser som förekommer eller återupprepas ofta kan utgöra ett tema. Bryman 
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(2009) menar att ju oftare dessa uppträder desto mer sannolikt är det att man hittat ett verkligt 

tema. Bryman tar också upp att det finns en risk i att vissa teman får större utrymme i 

analysen för att de förekommer oftare än andra och att de därmed kan uppfattas som viktigare. 

I tematisk analys som inte är en hel metodansats som exempelvis grundad teori så är det 

viktigt att klargöra vissa val och ställningstaganden. Vi har valt att göra en induktiv analys 

med semantiska teman. Det induktiva tillvägagångssättet liknar det som sker vid grundad 

teori, analysen är datadriven och de identifierade temana har stark anknytning till 

datamaterialet. Genom att använda sig av en induktiv analys skapar man koder för att granska 

en specifik frågeställning. I deduktiv tematisk analys är teman mer teoristyrda och på förhand 

bestämda. Semantiska teman hittar man i den explicita, ytliga meningen i intervjuerna och vi 

letar inte bakomliggande förklaringar till intervjupersonerna utsagor. Semantiska teman tolkas 

i relation till tidigare litteratur och forskning (Braun & Clarke, 2006).  

 

Vi har valt att följa Braun & Clarks (2006) exempel på tematisk analys, den sker i sex steg:  

1. Lära känna data 

2. Generera initiala koder 

3. Leta teman 

4. Teman får homogent innehåll 

5. Definiera och namnge teman 

6. Skriva rapporten 

I steg ett lär forskaren känna sina data. Detta sker genom att transkribera data. Redan här 

gjorde vi anteckningar och hittade likheter mellan de olika intervjuerna.  

 

I steg två kodade vi intervjuerna och sedan diskuterade vi koderna och kom fram till 

gemensamma koder för samtliga intervjutranskriptioner. Koderna hittade vi genom att läsa 

hela intervjutranskriptionerna noga och stryka under viktiga delar som vi sedan gav ett 

förkortat namn som fångade det väsentliga i meningen. Den här sortens kodning är data 

driven. Våra koder skrev vi in i en tabell som gav en översikt av olika koder och i hur många 

intervjutranskriptioner de olika koderna förekom.  

 

I steg tre började vi sortera koderna och leta teman. Vi hittade ett antal teman och gjorde en 

tematisk karta som var till stor hjälp när vi sedan i steg fyra tittade på relationen mellan de 

olika teman som vi hittat i materialet. Några av dessa teman slog vi ihop då vi upptäckte att de 

hörde samman. Ur materialet utkristalliserades tre teman med homogent innehåll.   
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5.5 Kvalitetskriterier 

5.5.1 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om forskningsresultatens beskaffenhet, dvs. hur intervjun, struktureringen 

och analysen har genomförts (Kvale, 1997). Intervjuns reliabilitet kan påverkas negativt vid 

kvalitativa intervjuer, då intervjuaren exempelvis omformulerar sina frågor eller använder sig 

av ledande frågor. Vid strukturering och utskrift kan också subjektiviteten ställas på prov 

menar Kvale. Vi har följt vår intervjuguide och sett till att alla punkter berörts. I en 

semistrukturerad intervju är det tillåtet att komma med följdfrågor, vilket vi också har gjort. 

Det skedde exempelvis när svaren behövde förtydligas eller om något annat intressant för 

studien dök upp under intervjutillfället. 

 

5.5.2 Validitet 

Validitet innebär att metodens giltighet står i fokus, det vill säga om man mäter man det man 

avser att mäta (Kvale, 1997). Validitet är att vara kritisk mot sina egna eventuella 

uppfattningar samt ifrågasätta och kontrollera det som sägs i intervjustudien. Vi anser att vi 

har fått adekvata svar utifrån de frågeställningar studien syftar till. Man kan dock aldrig 

säkerställa om intervjupersonernas svar överensstämmer med verkligheten eller om svaren 

mer är tankar eller önskan om hur man skulle vilja arbeta. För att kunna kontrollera och 

eventuellt ifrågasätta svaren hade observationer behövts, men på grund av den korta tid vi har 

att färdigställa forskningsstudien finns inte den möjligheten. 

 

5.6 Forskningsetiska aspekter 

Forskningsetik handlar bland annat om hur medverkande i en forskningsstudie får behandlas 

(Vetenskapsrådet, 2011). Det rör bland annat hur individer som deltar i studier skyddas. Vi 

presenterar här de forskningsetiska aspekter som vår studie står för.  

 

Information om studien delgavs intervjupersonerna och chefer via ett missivbrev vårt syfte 

med studien samt en beskrivning av hur undersökningen skulle genomföras. 

Intervjupersonerna blev också informerade om att deltagandet i studien var frivillig, att de när 

som helst under intervjun eller senare under processen kunde avbryta sitt deltagande och att 

de uppgifter som lämnas inte får användas i annat än i vårt forskningssyfte. Samtyckeskravet 

uppfylls genom att deltagaren har rätt att bestämma över sin medverkan. Deltagaren har alltså 

rätt att när som helst avbryta sin medverkan. 
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Konfidentialitet handlar om att skydda uppgifter så att obehöriga inte kan ta del av dem. 

Anonymisering eller avidentifiering handlar om att osynliggöra kopplingen mellan 

intervjuperson och svar. Personuppgifter eller andra etiskt känsliga uppgifter skall därför 

hållas konfidentiellt och får inte lämnas ut till utomstående. Vi har utifrån konfidentialitet och 

anonymitet därför avkodat både kommuner och de förskolor intervjupersonerna bor och 

arbetar i. 

 

Den information som inhämtats får inte användas till annat än den specifika studien. 

Forskningsmaterialet får därför inte användas för kommersiellt bruk eller andra icke-

vetenskapliga syften. Efter att vårt examensarbete är godkänt kommer transkriberingar och 

ljudupptagningarna från våra intervjuer att raderas. Intervjupersonerna kommer att få tillgång 

att läsa studien när den är publicerad. 

 

5.7 Metoddiskussion 

För att få tag i ett antal intervjupersoner tog vi kontakt med förskolechefer/specialpedagoger i 

våra kommuner för att de skulle kunna föra ut informationen till sina förskollärare. Efter den 

kontakten fick vi förslag på åtta namn på förskollärare som vi kunde kontakta i våra 

respektive kommuner. Dilemmat i detta är att våra vardera fyra namnförslag kom från en 

specialpedagog varje kommun. Därmed finns en risk att de kan identifiera några av 

intervjupersonerna. Vi övervägde detta och kom fram till att vi ändå kan upprätthålla 

intervjupersonernas integritet eftersom att vi intervjuar personer från olika kommuner. 

 

En av intervjupersonerna bad att få intervjuguiden i förväg för att kunna förbereda sig till 

intervjun. Intervjuguiden innehåller några större teman och många följdfrågor som mer 

fungerat som ett stöd till oss två som intervjuar och för att våra intervjuer ska bli så lika som 

möjligt till innehållet. Efter att ha diskuterat detta tillsammans valde vi att skicka 

intervjufrågorna till henne men inte till de andra intervjupersonerna. Givetvis undrar man hur 

mycket det beslutet påverkade svaren på frågorna. Blev svaren från den personen mer 

tillrättalagda eller fick svaren mer tyngd och ökade därmed reliabiliteten?  

 

Det hade varit intressant att även göra observationer som videofilmats. Enligt Einarsson och 

Hammar Chiriac (2002) är en av styrkorna med observationer att de visar vad som faktiskt 

händer och inte bara vad människor säger att de gör. Vi valde dock bort den 
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datainsamlingsmetoden för att det kräver samtycke från väldigt många föräldrar vilket kan 

vara svårt och tidskrävande att få. Vår tid för arbetet är också begränsad och därmed fanns det 

en risk att vi inte skulle hinna göra de observationer vi behövt för studien. 

 

6. Resultat 

Tabell 1. Intervjupersonernas bakgrund 

Intervjuperson IP 1 IP 2 IP 3 IP 4 IP 5 IP 6 IP 7 IP 8 

Arbetar med barn i åldrarna 4-5 3-5 4-5 1-2 1-5 1-2 2-5 1-3 

Barngruppens storlek 20 19 18 16 15 14 20 12 

Arbetat antal år i förskolan 35 18 17 34 6 26 10 20 

Utbildad förskollärare sedan antal år 7 18 19 34 6 28 
Utb. 

4-9lärare 20 

Arbetat på nuvarande förskola antal år 18 1 10 4 5,5 13 10 12 

 

Den tematiska analysen ledde fram till tre olika huvudteman som vi presenterar nedan. Varje 

tema har några underrubriker. 

 Pedagogens roll och deltagande i den fria leken. 

 Pedagogens erfarenheter av att påverka lek och samspelsutveckling. 

 Organisationens och miljöns betydelse för lek och samspelsutvecklingen. 

 

6.1 Pedagogens roll och deltagande i den fria leken 

Temat innefattar pedagogens olika roller och deltagande i den fria leken i förskolan. 

 

Resultaten från våra intervjuer visar att pedagogernas närvaro i förskolan är en central del i 

arbetet för att barn ska lyckas i leken. Intervjupersonerna menade att pedagogers deltagande 

påverkar barns samspel genom att stötta, utveckla och trygga barnen, men också se till att 

förskolan och leken blir rolig. Det viktiga är att finnas nära barnen för att kunna läsa av 

situationen och för att sedan kunna avgöra vilken roll man som pedagog ska inta när det gäller 

barns lek. Intervjupersonerna benämnde sina roller lite olika men med samma innebörd, vi har 

valt att benämna dem som aktiv lekobservatör och aktiv lekkamrat. 
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6.1.1 Aktiv lekobservatör 

Som aktiv lekobservatör handlar det om att helst ligga steget före då man läser av leken och 

de barn som ingår i leken. Om något sker kan pedagogen gå in och tillföra någonting som kan 

hjälpa barnen vidare, kanske till och med innan det hänt.  Man lyssnar och kollar av och går in 

vid behov för att hjälpa barnen så att leken bevaras. Om man som aktiv lekobservatör varit 

med och sett skedet när barnen hamnar i konflikt, kan man lättare som pedagog gå in och 

medla utifrån det man sett och därmed blir inte fel barn utsatt för orättvis beskyllning. Man 

kan också som aktiv lekobservatör snabbt fånga upp och ta tag i kränkande situationer, men 

även hjälpa barnen att strukturera upp leken och hitta reglerna så leken fungerar. Det är alltså 

viktigt att barnen får lyckas i leken och att leken avslutas på ett positivt sätt så att barnen 

också i fortsättningen väljer att leka med varandra.  

 

6.1.2 Aktiv lekkamrat 

”Alla kan inte leka”. Som aktiv lekkamrat berättar intervjupersonerna att det handlar mer om 

att använda sig själv som verktyg och stötta barnet i leken på olika sätt. De hävdar att leken 

baserar sig på tidigare erfarenheter och händelser som bearbetas. För att kunna leka behöver 

barnen ha knäckt lekkoden och det kan ibland pedagogerna behöva hjälpa barnen med. Det 

kan handla om turtagning, regler, strategier, hur man tar sig in i leken på ett adekvat sätt, eller 

annan social färdighet som hjälper barnen i leken. Mycket handlar om att öva med barnet så 

att leken blir en van situation och att barnet förstår vad leken handlar om. I det arbetet måste 

pedagogerna vara väldigt aktiva i processen. Intervjupersonerna beskriver att det först och 

främst handlar om att hitta barnets intresse, något som fångar barnet som pedagogen kan 

bygga vidare på. När pedagogen hittat barnets intresse kan pedagogen leka med barnet så 

leken blir invand. Därefter bjuds ett annat barn in i leken, gärna en ”bra lekare” som sedan 

kan överta pedagogens roll. En ”bra lekare” ska enligt intervjupersonerna vara någon som 

barnet med leksvårigheter tycker om, men lekaren måste också kunna följa barnet och kunna 

föra leken framåt. Gruppen nämndes också som en draghjälp i leken, men inte hur man 

arbetade med det. 

 

”En del barn behöver ju lite ledning i sin fria lek också”. Som pedagog kan man också 

behöva gå in och hjälpa barn vidare i leken berättar intervjupersonerna. Ibland fastnar barnet i 

leken och kommer inte vidare och då behöver pedagogen leda barnet vidare genom att 

exempelvis ställa frågor som sätter igång fantasin och som fördjupar och utvecklar leken.  
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Intervjupersonerna berättar också att det finns barn som är väldigt knutna till vuxna och som 

har svårt att leka eller ta sig in i leken med andra barn. För att få barnet att ty sig mer till de 

andra barnen räcker det ibland att man börjar leka med det ensamma barnet så drar man till 

sig andra barn, och man kan som pedagog så småningom dra sig ur leken. Det finns också de 

barn som är åskådare. Där beskriver intervjupersonerna att barnet behöver få tid att iaktta hur 

lekarna fungerar innan de känner sig mogna att själva delta. Men man får inte vara passiv 

ändå menar de vidare, det gäller att ändå försöka locka och utmana barnet till lek. Ibland kan 

det räcka med att man hjälper barnet in i en lek och ger barnet en roll. I intervjuerna framkom 

också hur viktigt det var att inte endast jobba mot barnet i behov av särskilt stöd, utan också 

att även jobba och förklara för de andra barnen för att få förståelse och tolerans. 

 

Intervjupersonerna menade att pedagogerna i arbetslaget ofta automatiskt intar en roll som 

passar dem själva. Hur rollerna intas beror på intresse, förmågan som vuxen att leka, ålder och 

fysiska förutsättningar.  

 

Jag är ju en sån som far omkring på marken och kryper i gräset och ligger på marken och brottas 

med barnen, medans jag ser ju att mina 60-åriga kollegor, de leker ju inte på det sättet. Så där är 

ju kroppen ett hinder. Fantasimässigt är det ju också… en del pedagoger vill vara observatörer 

och visar det väldigt tydligt, och det är bra att det finns olikheter…  

 

I vår analys uppfattar vi att intervjupersonerna tycker att den ”naturliga” rollfördelningen 

fungerar. 

 

6.1.3 Barnens uppfattning om pedagogers närvaro ur pedagogernas perspektiv 

Frågan om hur mycket pedagoger deltar i leken när det inte finns några egentliga svårigheter 

verkar variera. Generellt uppfattar intervjupersonerna att barnen inte vill att pedagogerna ska 

vara delaktiga, men det varierade lite utifrån vilken åldersgrupp man arbetar i. De yngre 

barnen behöver vuxennärvaro och bjuder oftare in till lek än de äldre som hellre drar sig 

undan de vuxna. Pedagogernas eget intresse spelar också in huruvida de försöker ta sig in i 

barnens lekar, likaväl förmågan att leka som vuxen. Lekrollen beskrivs många gånger som 

svår och det finns pedagoger som känner sig obekväma i rollen som aktiv lekkamrat. 

Pedagogerna menade att det är svårt då man inte leker på samma nivå som barnen, och att 

lekar som är vardagsrelaterade kan vara lättare att leka som vuxen hellre än många 

fantasilekar, där den vuxne saknar förförståelse om vad leken går ut på. 
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Intervjupersonerna var eniga om att barnen både visade intresse och tog avstånd huruvida de 

ville ha med vuxna i leken. Barnen kunde många gånger aktivt bjuda in pedagoger men det 

fanns också situationer då leken frös till och avstannade helt. Pedagogerna förklarade att det 

kunde ha att göra med att barnen inte kunde läsa av eller veta vad de skulle förvänta sig av 

pedagogens närvaro.  Var den vuxne där för att korrigera dem eller vad? Utifrån analysen av 

intervjuerna kan man utläsa att det verkar vara de barn som redan har knäckt lekkoden som 

bjuder in till lek, men som antingen behöver en mottagare i leken, exempelvis någon att koka 

kaffe till, eller söker de vuxnas kunskap att komma vidare i leken då deras egna erfarenheter 

inte riktigt räcker till. ”Ibland slutar den för att man tittar på dem och ibland slutar den för 

att man inte tittar på dem”. Vi tolkar det som att pedagogerna inte alltid tyckte det var lätt att 

avgöra när deras närvaro var välkommet eller inte. 

 

Det är ju vårt eget fel att man har haft en distans till det här med lek, det är kanske något som 

barn ska klara av själva, så det ligger ju liksom hos oss. Men det har ju ändrat sig lite med tiden 

också, känner jag, just vilken roll man som vuxen får lov att ta i leken. 

 

Aspekten att respektera barns lek och att det är viktigt att inte störa leken fanns också som ett 

slags dilemma bland intervjupersonerna. Å ena sidan såg man det som en positiv fas att 

barnen kommit långt i det sociala samspelet när man som pedagog inte behövde gå in i leken. 

Man fick också mer tid till andra sysslor som arbetet i förskolan krävde. Å andra sidan 

önskade man att barnen bjöd in pedagogerna oftare, dels för att man som pedagog lättare kan 

få syn på om lekarna är ”bra lekar” eller om det är destruktiva lekar, lekar som aldrig 

utvecklas vidare eller om det händer saker som är oacceptabla som exempelvis kränkningar. 

Regellekar som exempelvis ”bro bro breja” togs dock upp som exempel där pedagoger alltid 

behöver närvara, annars upphör leken snabbt. 

 

6.2 Pedagogens erfarenheter av att påverka lek och samspels- 

utveckling 

Temat innefattar hur pedagogerna beskriver lek och samspel och de hinder som identifieras 

för en god lek och samspelsutveckling. 

 

I resultaten från intervjuerna framträder olika hinder för att lek och samspel ska kunna 

fungera. Det handlar om individuella egenskaper hos barn, vilka roller de har i gruppen eller 

att kommunikationen brister. I temat beskrivs dessa hinder och de möjligheter som 
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pedagogerna ser för att kunna påverka samspelsutvecklingen för enskilda barn eller för 

samspelsklimatet i gruppen. 

 

6.2.1 Socialt samspel tränas i lek 

Pedagogerna beskriver att barnen utvecklas socialt och övar på att samarbeta när de leker. 

Detta leder till en ökad empati där de kan förstå både sig själv och andra på ett bättre sätt.  

 

”Det är ju liksom det här att man inte bara jobbar med leken utan att man jobbar med 

tillhörigheten och samhörigheten och det här värdegrundsarbetet för att det sociala samspelet i 

fria leken ska fungera”.  

 

Ett medvetet arbetssätt från pedagogerna leder till tryggare och stabilare individer i 

barngruppen. Pedagogerna har en medvetenhet om att de är förebilder för hur man är mot 

varandra, de går också in aktivt i leken och påverkar genom att själva ta olika roller eller styra 

leken så att alla barn får en roll.  

 

Det talas om att sampel sker i olika nivåer beroende på ålder. Pedagogerna förklarade skillnad 

i lek mellan olika åldrar på ett intressant sätt, ”treåringarna behöver ha mer utrymme för den 

egna kroppen, medan femåringarna kan sitta still och leka, i stort sett leka på papper 

liksom”. De som arbetar med små barn som ännu inte har utvecklat talspråket beskriver hur 

samspelet utvecklas från att bara sitta bredvid varandra och titta på varandra och samspela 

med kroppsspråket. Pedagogerna uttryckte att samspelet i leken fungerar som bäst när barnen 

leker i vana situationer. De som arbetar med yngre barn tog upp matlagningslek som något 

som barnen kan hålla på med länge där turtagning fungerar och roller är klara och tydliga.  

 

Då tänker jag på våran hörna som vi kallar den, där vi har en liten spis och lite plastmuffins och 

tallrikar, och där kan en grupp med barn hålla på ganska länge och duka och duka av och bjuda 

varandra och byta stolar och gå och lägga sig i docksängarna och, där ja där kan de hålla på rätt 

länge och leka både bredvid varandra och så, de kan sitta där och prata på sitt språk alltså utan 

riktiga ord då, visa på att såhär kan vi göra och ge och ta. 

 

Pedagogerna som arbetar med lite äldre barn menar också att kroppsspråket och mimik har 

stor betydelse i samspelet med andra människor men de ser även att barn som av en eller 

annan anledning inte har talspråket får bekymmer i samspelet. 
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6.2.2 Konflikter i leken 

”Man vill ju inte att det här barnet ska hamna i konflikt till exempel, för det är ju oftast då 

man kliver in, man kliver inte in om det funkar”. Samtidigt som pedagogerna vill finnas 

tillhands om det skulle uppstå konflikter så är det intressant när man också får svaret ”det är 

ju bra när det inte fungerar, alltså jag tänker på när det kraschar, när det blir en konflikt, så 

är det ju också ett sätt att lära sig på”. Pedagogerna menade alltså att det inte är farligt med 

konflikter utan att det också är i konflikter som man utvecklar det sociala samspelet. 

Pedagogerna agerar som en slags handledare genom att stötta och ge barnen olika verktyg och 

strategier när det uppstår konflikter i lek. 

 

Som vuxen kan man inte gå in och reparera en lek och bara gå därifrån sen och så funkar det, 

utan har man kommit in som vuxen så har man förändrat någonting och det måste man vara 

medveten om. Man kan liksom inte bara öppna och säga att nu får ni komma överrens, och sen 

tro att det funkar. 

 

Det kan handla om att stötta dem i kommunikationen ”Varför är han dum då? Varför gör han 

så? Fråga! Säg att du blir ledsen!”. Ett sätt att öva på känslor under ordnade former är att få 

säga något snällt och sedan något elakt, ”öva sig i att prata med varandra och testa hur det 

känns”. Hur kändes det att säga, hur kändes det att ta emot? I det empiriska materialet 

framträder också ett annat sätt att arbeta på för att minska konflikterna. Det handlar främst om 

organisatoriska åtgärder, att dela barngruppen så att det inte blir för många barn ”att nöta sig 

emot/---/vi har upplevt en otrolig skillnad både på hur barnen fungerar och hur mycket vi 

behöver lägga oss i när man halverar barngruppen”. Givetvis blir det ändå konflikter ibland, 

men de går att reducera. I konflikter refererade också pedagogerna ofta till de material de 

arbetat med tillsammans med barnen. Pedagogiska material som nämndes var bland annat 

”Babblarna”, ”StegVis” och ”Vännerna i Kungaskogen”, som handlar om känslor, empati och 

konfliktlösning. Annat som nämndes var regler och tankar som man arbetat fram tillsammans 

med barnen hur man ska vara för att vara en bra kompis. För de barn som har svårare med 

kommunikationen och blir mer utåtagerande när konflikter uppstår handlar det mer om att ge 

strategier, till exempel att lära barnet gå ifrån situationen. 

 

6.2.3 Av pedagogerna identifierade hinder för lek och samspel 

Det finns många anledningar till att det uppstår svårigheter i samspelet mellan barn. Några av 

de faktorer som lyfts fram extra tydligt i det empiriska materialet är barns olika roller i 

gruppen. Pedagogerna talar om tysta och blyga barn, dominanta barn, regissören och de 
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fysiskt hårda barnen. Pedagogerna menar att det är svårt med de tysta och blyga barnen, de 

försvinner lätt i gruppen och är ganska svåra att upptäcka och ge tillräckligt med stöd och 

uppmärksamhet. De dominanta barnen vill gärna styra och ställa och bestämma över alla 

andra och har svårt att underordna sig lekreglerna. Regissören vet precis vad den vill leka och 

är duktig på att få de andra barnen med i leken. Pedagogerna menar att alla egenskaper kan 

vara en tillgång om man använder deras kompetens på rätt sätt, exempelvis kan ett barn som 

inte tar så mycket initiativ stärkas av ett barn som tydligt talar om vad som förväntas i leken. 

De barn som är fysiskt hårda och tar till våld och gör andra barn illa, får ofta mycket 

uppmärksamhet från både barn och vuxna. Pedagogerna beskriver sin roll i att vara nära och 

försöka förhindra att konflikter uppstår, att hitta barnets starka sidor och bygga på dessa. En 

annan svårighet att hantera kan vara när lika gamla barn befinner sig på olika 

utvecklingsnivåer. Ett omoget barn har svårt att förstå de lekregler som mogna barn gjort upp. 

Det kan också uppstå problem i samspelet när några barn redan har börjat en lek och det är 

fler barn som vill vara med i leken.  

 

6.2.4 Språk och kommunikation 

Barn som inte förstår lekreglerna får också svårt i samspelet med andra barn. Att barn inte 

förstår lekregler kan bero på många olika saker som exempelvis mognad eller en 

funktionsnedsättning, men en annan faktor som pedagogerna lyfter är att barn som av någon 

anledning har svårt med språk och kommunikation får svårigheter i samspel i leken. Dessa 

barn nämns i huvudsak av de pedagoger som arbetar med lite äldre barn och i grupper där det 

finns barn med annat modersmål än svenska.  

 

Språket har en rätt så stor betydelse fast en del inte tror det, […] men har man inte samma språk 

så är det inte helt lätt att göra upp spelregler och lekregler och förstå varandra.  

 

Det finns också många barn som har svenska som modersmål men är sena i sin 

språkutveckling eller av andra anledningar inte förstår kommunikationen eller kan uttrycka 

sig med talspråket. ”Det kan ju bli lite kroppsligt, många har ju mimik och kroppsspråk och 

sånt där, men det riktiga samspelet”. Några pedagoger uttrycker att det är stor risk att barnet 

slåss och knuffas för att skapa reaktioner och få uppmärksamhet om det inte kan uttrycka sig 

verbalt. Genom att vara närvarande i barnens lekar så kan pedagogerna stötta dessa barn i 

samspelet. 
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6.3 Organisationens och miljöns betydelse för lek och samspels-

utveckling 

Kärnan i temat är pedagogernas berättelser om hur en medvetenhet om organisationen och 

miljön påverkar barngruppen och det samspel som uppstår mellan barn och mellan pedagoger 

och barn. Pedagogerna uttryckte i intervjuerna att de ser ett problem med stora barngrupper. 

Det blir stimmigt med många konflikter bland barnen. Det är svårt att samsas för många på 

samma ytor och pedagogerna upplever att de inte räcker till. I det empiriska materialet 

framträdde två perspektiv på problemet, det kategoriska- och det relationella perspektivet. 

 

6.3.1 Att organisera verksamheten 

Det empiriska materialet visar på två skilda sätt att hantera problemet med stora barngrupper. 

Pedagogerna berättar hur de genom att ha hittat ett arbetssätt som fungerar har kunnat se 

organisationens och miljöns betydelse för gruppens utveckling. De organisatoriska faktorer 

som påverkar samspelet positivt är enligt pedagogerna att man har delat barngruppen stora 

delar av dagen.  

 

Nu går några ut och så är några inne och så skiftar vi sen på förmiddagen. Vi har upplevt en 

otrolig skillnad både på hur barnen fungerar och hur mycket vi behöver lägga oss i när man 

halverar barngruppen.  

 

De beskriver att det blir en vinst för alla, barnen behöver inte hamna i så många konflikter. 

Det blir mindre konkurrens på flera sätt, om bland annat uppmärksamhet, leksaker och 

lekytor. Pedagogerna upplever att de blir mer närvarande och aktiva som pedagoger och att 

relationer till barnen blir djupare.  

 

Det blir mycket mer ostörd lek, det skapar mycket mindre konflikter därför att det inte är en 

massa barn som behöver kliva över den leken jag håller på med eller att det är trångt och mycket 

ljud, det är mycket mindre stressande både för barnen och för oss pedagoger. 

 

Arbetsmiljön för både barn och vuxna blir bättre. Pedagogerna uttrycker att barn leker bäst 

om de inte är för många i samma lekmiljö. Därför delas även den halverade gruppen ibland. 

Genom att dela upp barnen i de olika lekmiljöerna blir leken mer långvarig och 

sammanhållen. Delningen av barnen sker på lite olika sätt, oftast får de välja fritt ”vad de ska 

leka var de ska leka och med vem”. Ibland har personalen satt ihop fasta lekgrupper som de 

har ett syfte med, exempelvis kan det handla om att utmana barnen att våga prova andra 
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lekmiljöer eller att sätta ihop grupper för att hitta nya lekkamrater. En lagom stor grupp anses 

bestå av fyra till fem barn. 

 

Pedagogerna beskriver att speciellt leken inomhus tjänar på delningen, utomhus är det lättare 

att vara många. Det enda som beskrivs som negativt med detta arbetssätt är att det blir mycket 

ensamarbete för pedagogen. Inne är man ofta två pedagoger för att det behövs för att kunna 

vara närvarande, den som går ut är själv med sin grupp. Pedagogerna tar upp att det är lättare 

att få leken och samspelet att fungera ute, faktorer de nämner är att det går att vara många ute 

utan att störa varandras lek. Språket verkar också ha mindre betydelse i utomhuslek. Leken 

ute är mer fysisk och leken inne mer verbal där barn ofta diskuterar sig fram till vad de gör 

och tänker i olika roller.  

 

6.3.2 Miljöns påverkan på samspelet 

Miljön beskrivs också ha en stor påverkan på hur lek och samspel fungerar mellan barnen. 

Miljön ska vara inbjudande och tillåtande och utstråla att här är det okej att leka. Pedagogerna 

beskriver att man allmänt har fått upp ögonen för miljön som den tredje pedagogen.  

 

Men jag menar det man allmänt fått upp ögonen för är ju det här med miljöns betydelse, att det 

är den tredje pedagogen så att säga. Och att barn är inte utan de blir, de är inte okoncentrerade 

utan man blir i olika konstellationer och med material och med miljön.  

 

Vad man tillför för material hur man möblerar och hur pedagogerna fördelar sig i rummen är 

viktiga ingredienser i samspelet mellan barnen. Att möblera om kan också ge nytt liv åt 

gammalt lekmaterial. Genom att tillföra nytt material eller ta bort något som barnen inte 

längre leker med så påverkas och utvecklas leken. 

 

I analysen av intervjumaterialet framträder en skillnad i hur pedagogerna talar om miljöns och 

organisationens påverkan på barngruppen. Pedagogerna talar inte på samma sätt om 

organisation och miljö.  

 

Organisatoriskt är det ju förkastligt med dessa stora barngrupper och för lite personal. Vi bönar 

och ber och får knappt sätta in vikarier.  

 

Pedagogerna uttrycker att de inte kan påverka organisationen utan att det ligger mer på ett 

politiskt plan. Pedagogerna talar inte heller lika mycket om miljö och materialets påverkan.  



34 

 

 

Barnen behöver rum och kunna stänga in sig, ha olika vrår ha kojor lite så. De behöver kunna gå 

undan. Och det kan man ju inte heller påverka som personal utan vi är ämnade för de lokalerna 

och gruppen som är där.  

 

Pedagogerna talar om att de delar barnen i mindre grupper men den främsta anledningen till 

delning är att träna olika saker. De ordnar olika gruppkonstellationer beroende på vad barnen 

behöver öva. En annan skillnad som också framträder i det empiriska materialet är att 

pedagogerna också talar olika mycket om insatser till enskilda barn. 

 

6.4 Sammanfattning 

Framgångsfaktorer i barns utveckling i lek och samspel 

Utifrån vår analys vill vi sammanfattningsvis presentera de framgångsfaktorer som kan 

utveckla barns lek och samspel: 

 Förändra miljön 

 Dela den stora gruppen i mindre grupper utifrån olika syften 

 Pedagogers närvaro som aktiv lekobservatör, aktiv lekkamrat eller genom handledning 

 Gå in vid konflikter – inte innan 

 Ta hjälp av en ”bra lekare” (som kan ta över pedagogens roll). 

 Att ha ett språk och kunna kommunicera 

 Hitta barnets intresse, och bygga leken på det. 

 Van leksituation, dvs. barnet förstår vad leken går ut på och kan reglerna. 

Framgångsfaktorerna som blir synliga i analysen är ett resultat av situationer där det uppstått 

svårigheter i barns samspel. Som vi ser det så hade inte framgångsfaktorerna existerat om inte 

svårigheterna hade identifierats. 

 

7. Diskussion 

Vi kommer här diskutera resultaten och behandla dem i relation till syfte, tidigare forskning 

och teoretiska perspektiv. Vi diskuterar sedan eventuella utvecklingsområden och förslag på 

vidare forskning.  
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7.1 Pedagogers roll och deltagande i den fria leken 

Resultatet visar att intervjupersonerna delar åsikten om att pedagogers närvaro i leken är en 

viktig och central del för att utveckla barns lek och samspel. Vilken roll man intar som 

pedagog är dock beroende på situation och de barn som finns i gruppen precis som Jungs 

(2013) studie visade. Men vår analys om pedagogers deltagande visar också att mycket 

hänger på pedagogernas intresse och kunskap. Att vara aktiv lekkamrat eller aktiv 

lekobservatör verkar formas efter vilka pedagoger som finns närvarande, och att rollerna delas 

upp på ett självklart och accepterande sätt i arbetslaget. Att se det som naturligt att gå in i 

leken eller inte ser vi som ett dilemma hos intervjupersonerna. Det finns en ”rädsla” att man 

stör lek och lekutvecklingen om man går in för mycket som vuxen. Det finns dock inget i den 

forskning vi hittat som stödjer den föreställningen.  Pedagogerna ser det som positivt att 

barnen klarar leken utan vuxenstöd. Lillemyr (2002) stödjer den tanken så tillvida att man 

med försiktighet går in i barnens lek, och att det ska finnas en medveten tanke varför man gör 

det. Intervjupersonerna uttrycker samtidigt att de vuxna bör gå in mer för att få syn på hur 

samspelet i leken fungerar och därmed bli medvetna om vad man behöver arbeta vidare med i 

barnens samspelsutveckling. Ett annat dilemma är att det finns pedagoger som känner sig 

obekväma i rollen som aktiv lekkamrat. Detta kan vara en stor nackdel om det bara är 

pedagoger som intar rollen som aktiv lekobservatör på samma avdelning. Här ser vi att 

pedagoger och förskolechefer skulle vinna på att diskutera pedagogernas roller och organisera 

arbetslagen så att det finns en jämn fördelning av roller i varje arbetslag. 

 

Intervjupersonerna menar att leken ibland stannade på grund av pedagogers frånvaro, men den 

kunde också stanna på grund av pedagogers närvaro. Att leken stannar vid pedagogens 

frånvaro kan ses som att barnen behöver vuxenstödet i leken av olika anledningar. Barnen har 

inte förförståelse i leken eller saknar gemensamma regler som de behöver hjälp att upprätta. 

Williams (2006) betonar vikten av att finnas tillhands för att hjälpa barnen att få syn på andra 

idéer och tankar. Att leken avstannar på grund av pedagogers närvaro ser vi som att barnen 

helt enkelt blir osäkra på varför pedagogen uppenbarar sig. Det kan förstås om pedagoger ofta 

går in i leken vid konflikter med korrigeringar och förmaningar och när det utifrån 

pedagogens perspektiv händer oönskade handlingar. Vi ser att barnen kanske skulle reagera 

mindre om pedagogerna oftare samspelar med barnen i leken och uppenbarar sig även då 

leken och aktiviteten fungerar väl. Vi anser att det är viktigt att ofta gå in och berömma leken. 

Bygdeson-Larsson (2010) hävdar att vuxen-barn samspelet har stor inverkan på 

samspelsklimatet. Pedagogerna kommer delvis in på hur delade smågrupper ger en djupare 
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relation mellan pedagog och barn och hur man då som pedagog kan vara mer närvarande och 

deltagande i leken. Vuxen-barnrelationen nämns inte tydlig av pedagogerna som en 

framgångsfaktor. Vi tänker att det just är relationen mellan vuxen-barn som kan vara nyckeln 

till varför pedagogerna känner att de oftast inte är välkomna i leken. Vi tror därför att man 

som pedagog behöver jobba ännu mer aktivt för att stärka relationen med barnen. 

 

7.2 Pedagogers medvetenhet och planering av lek 

Gemensamt för den tidigare forskningen är hur pedagogers medvetenhet påverkar barnens 

utveckling inom lek och samspel och att det i sin tur påverkar emotionella och 

beteendemässiga färdigheter. Det är svårt att utläsa av resultaten hur mycket kunskap 

pedagogerna har om barns utveckling i lek och samspel, men utifrån analysen av det 

empiriska materialet fann vi att pedagogerna har goda tankar, strategier och erfarenheter kring 

hur de arbetar i ämnet. Drugli (2003) trycker just på att den sociala kompetensen ska läras in 

som vilket annat ämne som helst, och att barnen behöver pedagogerna i inlärningen. Även 

Knutsdotter Olofsson (2002) anser att lekkoder och regler måste läras in. Vi uppfattar inte att 

pedagogerna ser leken som ett ämne i sig utan lek och samspel är något som finns i allt man 

gör i förskolan. Fri lek innefattar lek utan någon större styrning från vuxna, men enligt Lamer 

(1991) är inte fri lek heller det som alltid är det bästa för en positiv utveckling i samspelet. 

Vikten av vald lek eller aktivitet som erbjuds barnet har stor betydelse för om barnet ska 

kunna delta. Olika barn har olika behov och val av lek kan avgöra om barnet blir aktivt eller 

passivt. Det sociala sammanhanget och miljön har stor betydelse om det ska fungera för alla 

barn, och därmed har pedagogerna ett stort ansvar att skapa situationer där alla barn kan vara 

med. Lillemyr (2002) trycker just på vikten att se på leken ur ett helhetsperspektiv. Om man 

utgår från figur 1 (Planering av lek/aktivitet, på sidan 16 i detta arbete) som visar viktiga 

aspekter för hur man planerar en lek eller aktivitet, så nämner de flesta intervjupersonerna 

faktorerna mer som isolerade faktorer än som att se dem som en helhet tillsammans. 

Pedagogerna nämner faktorer som handlar om barnets intresse, att det ska vara en van 

leksituation och att det måste finnas förutsättningar att kunna kommunicera som 

framgångsfaktorer i lek och samspel. Vi finner i våra intervjuer att det är relativt lite 

diskussioner inom förskolorna om förskolans mest centrala delar -lek och samspel. Detta ser 

vi som en paradox då alla pedagoger menar att leken är ett av de viktigaste inslagen för 

barnets sociala samspelsutveckling, vilket också stödjs av läroplanen. Pedagogerna har goda 

tankar kring lek och samspel och därför ser vi att en återkommande diskussion och en mer 
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medveten planering av leken skulle gynna både enskilda barn men även gruppen i den sociala 

utvecklingen. 

 

7.3 Pedagogernas erfarenheter av påverkan i lek och samspel  

I resultaten framträder olika perspektiv på svårigheter i lek och samspel. Pedagogerna talar 

om individuella egenskaper hos barn och om organisation och miljö som faktorer som 

påverkar lek och samspel. Vi tänker att de pedagoger som i intervjuerna fokuserar 

individuella svårigheter hos barn har en mer kategoriskt grundsyn där man försöker de hitta 

redskap för att kompensera barnets brister. Det kan handla om små grupper där man tränar på 

saker som de behöver just nu, eller att gå in och träna barnet i en-till-en situationer. I det 

relationella perspektivet som framträder i resultaten talar pedagogerna om att miljö och 

organisation har stor påverkan på barngruppen och samspelet mellan barnen. Pedagogerna ser 

stora vinster av att dela barngruppen för att det ger mindre konflikter och mer ostörd lek. 

 

Pedagogerna upplever också att de har en mer aktiv roll, mer närvarande och deltagande i 

leken sedan de började arbeta med delade grupper. Dessa pedagoger fokuserar mycket på att 

miljön påverkar individen och talar i intervjuerna väldigt lite om individuella barns 

svårigheter. Studien av Sandberg m.fl. (2010) visade att begreppet barn i behov av särskilt 

stöd delvis är socialt konstruerat, och delvis baserat på hur pedagogerna upplever barnets 

egenskaper. Den visar också att förskolor som identifierade många barn i behov av särskilt 

stöd ansåg att de hade mindre problem med förskolemiljön. Vi ser likheter med vår studie där 

de pedagoger som talar mer kategoriskt inte talar om miljöns betydelse på samma sätt som de 

pedagoger som talar utifrån ett relationellt perspektiv. Vi ser samtidigt inte heller att 

pedagogerna med det mer relationella perspektivet talar så mycket om barns behov mer än att 

det är viktigt med barns intresse och en van situation. Fokus ligger istället mer på grupp och 

organisationsnivå, där delning av grupper och miljö är i fokus. Vi menar inte att pedagogerna 

inte stödjer barn i svårigheter, men vi tar fasta på att man i ett relationellt samspel ska ta stor 

hänsyn till relationen mellan individen och omgivningen, och det framkommer inte i analysen 

att man alltid arbetade på det sättet. Även om det inte är många barn i en vanlig förskolegrupp 

som har lek och samspelssvårigheter menar vi att det är av stor vikt att planera verksamheten 

utifrån just de barnen. Vi tänker att ett helhetsperspektiv ska beaktas, det vill säga, man utgår 

från barnet/barnen som behöver extra stöttning och att man sedan försöker anpassa grupper 

och omgivning efter de behoven. Här ser vi att ett dilemma uppstår då det finns många 

faktorer att förhålla sig till. Vi tror dock att man genom en medveten planering lättare kan nå 



38 

 

en positiv lek och samspelsutveckling om man tänker utifrån alla tre nivåer och de 

framgångsfaktorer som man hittat i de olika nivåerna. 

 

7.4 Sammanfattande diskussion 

Som specialpedagoger ser vi det relationella och dilemmaperspektivet som de perspektiv som 

kan göra störst skillnad om man vill se en positiv utveckling hos ett barn. Vi tror dock som 

Persson (2005), att det relationella och kategoriska perspektivet många gånger sker i 

samverkan med varandra, men att det är det relationella perspektivet som utgör 

förutsättningen om ett barn ska lyckas eller inte. Dilemmaperspektivet gör sig ständigt 

gällande då det inte finns något facit eller ”quick fix”, utan man måste hela tiden prova sig 

fram och göra avvägningar om vad man tror kan vara bra för barnet eller inte. 

 

Vad vi ser är att pedagogerna är lyhörda i sina olika roller när de arbetar med barnen i lek och 

samspel och att de har goda strategier för att få in barn i lek. Vi har genom pedagogernas 

berättelser fått exempel på hur man försöker vända det man upplever som svårigheter i leken 

till att utvecklas positivt både på organisation-, grupp- och individnivå. Däremot ser vi i 

analysen att pedagogerna inte alltid tänker ur ett helhetsperspektiv och de tre nivåerna inte gör 

sig gällande tillsammans. Vi ser också att det finns skillnader ur vilket perspektiv man ser 

svårigheterna och hur man arbetar utifrån det. En reflektion vi gjort utifrån berättelserna är att 

det inte finnas så mycket medveten planering av lek utan att pedagogerna verkar arbeta mer 

”här och nu”. Den vuxne ser att ett barn behöver hjälp, och då går man in som pedagog på 

olika sätt. De situationer som är planerade handlar mer om när man ser att barnet/barnen 

behöver träna någon färdighet. I metoden ”här och nu” ser vi vinsten i att barnet får träna sina 

sociala färdigheter innan pedagogen kommer in och vägleder. I den mer planerade leken ser vi 

vinster i att man skapat de bästa förutsättningarna så att barnet sedan har större möjlighet att 

lyckas i det sociala samspelet. Vi tror på ett helhetsperspektiv, och vi anser därför att det bör 

finnas fler möjligheter att utveckla lek och samspel om man låter flera framgångsfaktorer 

verka parallellt. Vi tänker att en större medvetenhet och planering av lek och aktivitet skulle 

ge fördelar gällande hur man fördelar sina roller på ett positivt sätt i arbetslaget. Vi ser också 

att man genom detta ger fler och bättre förutsättningar att utveckla det sociala samspelet och 

att kunna delta i lek, både för det enskilda barnet men också för hela gruppen. 
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7.5 Studiens tillförlitlighet och trovärdighet 

Vi ser ett mönster i hur de två synsätt vi presenterat kring organisation och miljö till 

övervägande del kan kopplas till de olika kommuner vi intervjuat i. Har då resultatet blivit 

påverkat av oss som gjort intervjuerna eller kan det vara olika diskurser i olika kommuner? Vi 

har använt samma intervjufrågor och vad vi ser i transkriptionerna så har vi följt frågorna på 

liknande sätt men med lite olika följdfrågor som syftat till att pedagogerna ska kunna utveckla 

sitt resonemang. Vi tror därför att det kan vara olika diskurser i olika kommuner. Kan detta 

bero på den kompetensutveckling de olika kommunerna erbjuder sina anställda?   

 

7.6 Studiens kunskapsbidrag och vidare forskning 

Som vi i vår inledning skrev så har vi mött många frågor från pedagoger hur man kan stötta 

barnet i lek och samspel. Tanken med denna studie var därför att ta del av andra pedagogers 

erfarenheter och försöka hitta framgångsfaktorer i arbetet med lek. Pedagogerna i studien har 

delat med sig av situationer där de upplevt svårigheter och hur de har arbetat för att stötta 

barnets utveckling i lek och samspel. Vi hoppas därför att studien kan komma att inspirera 

andra pedagoger att få nya idéer och hitta fler vägar i sitt arbete inom detta område. 

 

En av framgångsfaktorerna som alla pedagoger nämner är hur viktigt språk och 

kommunikation är för lek och samspel. Bruce (2009) undersökning visar att språkstörning är 

den vanligaste diagnosen på förskolebarn. Enligt Bruce kan språkstörning ha olika uttryck hos 

pojkar och flickor, flickor blir ofta tysta och inåtvända medan pojkar oftare visar utåtriktade 

beteendeproblem.  När barnet fått ett inre språkligt tänkande så hjälper det barnet att uttrycka 

sin vilja och behärska sina impulser (Gerland, 2009). Resultaten visar att barn som har ett 

annat modersmål och inte lärt sig det språk som talas på förskolan också får svårt att komma 

med i lek och samspel. Språket verkar få större betydelse för samspelet ju äldre barnet blir. 

Det här ämnet är väldigt intressant, vi anser att det handlar mer om språkutveckling och 

hamnar därmed utanför vårt syfte med uppsatsen. Däremot anser vi att detta är ett ämne att 

forska vidare kring. Speciellt som det i dag blir vanligare med flera språk i förskolorna. En 

annan anledning att studera detta vidare är att nästan alla barn går på förskolan idag och att 

språket är en av de viktigaste nycklarna till kunskap. 

 

Vi tänker också att det skulle vara intressant att gå ännu mer ner på djupet i vår egen studie 

där man även gör observationer för att se hur pedagogerna arbetar med lek och samspel och 
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hur deras roller och delaktighet ser ut. Syftet med det är att undersöka om teori och praktik 

går hand i hand. 
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Bilaga1 

 

Hej! 

Vi är två studenter från specialpedagogprogrammet i Linköping som nu är inne på vår sista 

termin och ska skriva ett examensarbete. Syftet med arbetet är att ta del av förskollärares 

erfarenheter kring att påverka och utveckla barns sociala samspel genom lek. 

Vi har och kommer fortsätta att fördjupa oss i forskning och litteratur kring det aktuella 

ämnet, men har också för avsikt att ta hjälp av intervjuer. Därmed önskar vi få intervjua 

verksamma förskollärare som vi vet har kunskap, utbildning och erfarenheter som är 

värdefulla för oss och vårt arbete. För att vi vid intervjutillfället inte ska missa värdefull 

information så kommer intervjun spelas in. Vi tänker att vi behöver avsätta ca 1,5h vid 

intervjutillfället. Eftersom vi själva bor i olika kommuner kommer du bara fåträffa en av oss. 

Under intervjun och under hela processen i vårt arbete med uppsatsen kommer vi att ta hänsyn 

till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det innebär att deltagandet är frivilligt och 

du kan när som helst avbryta intervjun och därmed ditt deltagande. Det som framkommer i 

intervjuerna kommer enbart att användas i forskningssyfte. Alla uppgifter om namn på 

personer eller förskolor kommer att behandlas konfidentiellt. Handlingar såsom inspelningar 

och transkriberade intervjuer raderas efter att arbetet blivit färdigt.  

  



Bilaga 2 

Intervjuguide 

Jag är intresserad av dina erfarenheter av att jobba i förskolan och speciellt dina erfarenheter 

av att utveckla barns sociala sampel i lek. Utgå gärna från konkreta exempel eller händelser 

när du berättar. Jag börja med att ställa några frågor om din arbetslivserfarenhet och 

utbildning för att sedan komma in på dina erfarenheter av lek och samspel i förskolan. 

 Arbetslivserfarenhet och utbildning 

 Utbildning 

 När var du färdig med din förskollärarutbildning? 

 Har du gått några andra kurser inom ramen för yrket? 

 Arbetsliv 

 Hur många år har du arbetet i förskolan?  

 Hur länge har du arbetet i den förskola där du är nu? 

 Hur ser den nuvarande barngruppen ut åldrar, antal barn, kulturellt?  

 Har du arbetat i andra åldersgrupper? 

 

 Lek och samspel 

 Vad är fri lek för dig?  

 Vad är socialt samspel för dig? (I dessa två frågor får vi fram tankar om, och 

kanske inte så mycket erfarenhet av.) 

 Berätta om (en situation?) när det sociala samspelet och leken fungerar.  

 Varför tror du att det fungerade? (framgångsfaktorer) 

 Vilken roll intog du då?(deltagare, observatör…) 

 Har du varit med om att det sociala samspelet i lek inte har fungerat?  

 Kan du ge exempel? Vilken roll hade du då? 

 Hur har du/ni gjort för att utveckla samspelet i leken?  

 Hur uppfattar du att barnen reagerar när du/ni går in i leken och hur förhåller du/ni 

er till det. 

 Om du arbetet i olika arbetslag, ser du någon skillnad i hur man arbetat med lek 

och samspel?(de vuxnas roll och förhållningssätt) 

 Gruppnivå 

 Har du varit med om någon barngrupp där den fria leken (det sociala 

samspelet) inte fungerade? Ge exempel.  

 Kom ni på vilka faktorer som gjorde att leken och samspelet inte fungerade? 

 Vad gjorde ni (personal) för att stärka gruppen i den fria leken?(Vararbetslaget 

överrens, de vuxnas roll och förhållningssätt). 

 Har du erfarenhet av och har använt något speciellt material eller 

träningsprogram för att stärka samspel och/ eller lek? 

 Individ  

 Vilken erfarenhet har du av att det sociala samspelet i leken inte fungerat för 

ett barn (vet inte om vi ska fråga om grupp och individ eller om det blir vad det 

blir i samtalet)?  

 Hur kom det till uttryck? (blyga, utåtagerande… Kunde ni vända situationen så 

att barnet blev mer delaktig i lek och samspel?)Insatser på organisation, grupp 

eller individnivå. 


