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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Med hjälp av tidigare forskning och relevant litteratur har vi bearbetat, 

diskuterat och analyserat resultatet från de genomförda intervjuerna och observationerna, 

vilket har gett oss en ökad förståelse kring ämnet. Sommers teorier om Samvarokompetens 

och Samvaromönster utgör grunden för vår studie.  

 

Syfte: Syftet med vår studie är att få en uppfattning av pedagogers förhållningssätt till barns 

samspel i lek men också hur de förhåller sig till barn som inte deltar i lek tillsammans med 

andra eller som exkluderas. Syftet med studien är även att se hur pedagoger förhåller sig till 

barns lek och hur barns samspel kan yttra sig.  

 

Metod: Med utgångspunkt i syftet har vi genom en kvalitativ metod genomfört sju 

intervjuer och två observationer. Intervjuerna genomfördes på två olika förskolor. 

Observationerna i sin tur ägde rum på ytterligare en förskola. Förskolorna är belägna i en 

mellanstor kommun i Västra Götaland.  

 

Resultat: Utifrån det insamlade materialet från intervjuerna formulerade vi fem 

kategorier: Förhållningssätt till barn som inte leker. Tillvägagångssätt för att väcka barns 

leklust. Hur man kan introducera barn i lek med andra. Metoder för att hantera barn som 

exkluderas från andra barns lek. Förebyggande arbetssätt för att förhindra exkludering i 

barngruppen. I resultatet framkom det att pedagogerna anser det viktigt att arbeta 

kontinuerligt med de barn som i lek inte samspelar med andra, eller som utesluts från lek. De 

var eniga i att lek är viktigt för alla barn att utöva, då den utvecklar dem på flera olika 

områden. Utifrån det insamlade materialet från observationerna fick vi kunskap om barns 

samspel och hur pedagogerna förhöll sig till barnens lek. Vi blev uppmärksammade på hur 

barns samvaro och samspel kan ta sig uttryck i den fria leken. Vi blev också medvetna om att 

pedagoger har en viktig roll när det kommer till att utveckla och stimulera barns lek.  



 
 

Förord 

 

Vi som har skrivit detta arbete heter Ellen Helleberg och Emma Jonsson och vi har under de 

senaste tre och halvt åren läst lärarutbildningen tillsammans, båda med inriktning mot 

förskola/förskoleklass 0-6 år. Vi valde att skriva examensarbetet tillsammans eftersom vi i 

tidigare kurser har haft ett gott samarbete.  

 

I diskussioner om barns lek fann vi det båda intressant att undersöka barns lek och samspel 

och hur pedagoger förhåller sig till det. Vi har under vår verksamhetsförlagda utbildning 

uppmärksammat barn som i lek inte samspelar med andra barn eller som utesluts från lek, och 

vi ansåg detta viktigt att undersöka med tanke på vår kommande yrkesroll. Under framväxten 

av arbetet har vi träffats regelbundet och båda har upplevt arbetet som mycket givande och 

lustfyllt.  

 

Nu när examensarbetet är avslutat vill vi rikta ett stort tack till alla pedagoger som har ställt 

upp på våra intervjuer och observationer. Vidare vill vi tacka alla föräldrar som givit tillåtelse 

vid våra observationer av deras barn i den fria leken. Slutligen vill vi tacka våra familjer och 

vår handledare Ann Östman som varit med som vägledare genom hela processen.   
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1. Inledning 
 

Med kunskap om lekens och samvarons betydelse för barns utveckling och lärande har barn 

som på olika sätt inte leker tillsammans med andra barn väckt vårt intresse. Barns lek, 

samspel och samvaro är också områden som vi finner intressanta att studera. Därför vill vi i 

vårt examensarbete undersöka pedagogers förhållningssätt till barn som i lek inte samspelar 

med andra eller som exkluderas från andra barns lek. Vi vill även studera pedagogers 

förhållningssätt till barns lek, samt hur barns samspel i lek kan utspela sig. 

 

Att barn inte leker med andra kan bero på flera saker, vilka enligt Folkman och Svedin (2003) 

kan vara svårigheter av olika slag till exempel bristande social kompetens eller svårigheter att 

tolka och förstå leksignaler. Ytterligare en orsak kan vara att de utesluts från andra barns lek 

vilket Öhman (2008) belyser. Öhman menar att pedagoger bör ställa sig frågan vilka 

konsekvenser ett utanförskap kan leda till för det berörda barnet, när det kommer till barnets 

utveckling och självbild. 

 
För att erbjuda barn en god pedagogisk verksamhet som utvecklar och utmanar dem varje dag, 

anser vi det viktigt att undersöka pedagogers förhållningssätt till barn som inte leker med 

andra, eller som exkluderas från lek. I läroplanen för förskolan står det att ”Leken är viktig för 

barns utveckling och lärande” (Skolverket, 2010, s. 6). För att stimulera barns lärande och 

utveckling anser vi det därför viktigt att pedagoger försöker fånga upp och hjälpa dessa barn. 

Att pedagoger dessutom är medvetna om sitt förhållningssätt till barns lek är viktigt för att 

kunna ge barn goda förutsättningar till lek då den utvecklar färdigheter inom flera områden. 

Barns samspel och samvaro är även betydelsefullt att få kunskap om då barns sociala 

kompetens utvecklas i interaktion med andra. 

 

Genom erfarenheter i vår verksamhetsförlagda utbildning har vi uppmärksammat barn som 

inte deltar i lek tillsammans med andra. Vi har också erfarenheter av pedagoger som har 

uppmärksammat barn som inte samspelar med andra, och pedagogerna anser att det är en 

fråga om barnets utveckling. De menar att barns förmåga att leka tillsammans med andra 

kommer med tiden och är individuell, från barn till barn. Vi anser det dock vara något 

pedagoger bör uppmärksamma och arbeta kontinuerligt med. I förskolans läroplan står det att 

barn genom lek och socialt samspel tillägnar sig kunskap och utvecklar sitt lärande, samtidigt 

som de lär av varandra (Skolverket, 2010). Därför menar vi att det är av stor vikt att upptäcka 

barn som i lek inte samspelar med andra barn, eller som exkluderas från lek. Vi vill undersöka 

hur pedagogerna förhåller sig och arbetar med dessa barn, samt hur de arbetar förebyggande 

för att förhindra exkludering bland barnen.  
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2. Syfte 
 

Syftet med vår studie är att få en uppfattning om pedagogers förhållningssätt till barns 

samspel i lek, samt hur de förhåller sig till barn som inte deltar i lek tillsammans med andra 

eller som exkluderas. Syftet med studien är även att få en inblick i hur barns samspel och 

samvaro kan se ut, samt hur pedagoger förhåller sig till barnen och deras lek.   

 

2.1 Frågeställningar 
 

 Hur beskriver pedagoger att man kan arbeta för att introducera barn i lek, samt 

inkludera barn i lek tillsammans med andra? 
 

 Hur anser pedagoger att man kan arbeta förebyggande för att förhindra att barn 

utesluts från lek? 

 

 Hur interagerar barn sinsemellan i den fria leken, och hur agerar pedagogerna i 

förhållande till barns lek? 
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3. Forskningsbakgrund 
 

I detta kapitel redogör vi för tidigare forskning i relation till vårt ämne. De delar vi behandlar 

är barns samspel, barn som inte leker eller som exkluderas från lek, lekens betydelse, 

pedagogers betydelse för barns lek och miljöns betydelse för barns lek. Att valet föll på dessa 

områden var med anledning av att de var relevanta för studiens undersökningsområde.  

Kapitlet avslutas med en kort sammanfattning där väsentliga delar behandlas och vi beskriver 

vad studien tillför i relation till den forskning som redan finns kring området.  

 

3.1 Barns samspel 
Jonsdottir (2007) har genomfört en studie kring barns sociala relationer i förskolan. Hon 

belyser att förskolans verksamhet har en stor utmaning när det kommer till att skapa 

möjligheter för barn att knyta vänskapsrelationer, det vill säga att varje barn har en kamrat 

som bemöter, bekräftar och uppskattar barnets närvaro. En lustfylld kamratrelation där de 

tillsammans skapar gemensamma upplevelser menar Jonsdottir vara av stor vikt för barnets 

utveckling och lärande. Coie och Koeppl (1990, refererad i Ihrskog, 2006) lyfter fram vikten 

av att barn besitter förmågan att skapa och upprätthålla sociala relationer, vilket i sin tur ger 

upphov till en stärkt självkänsla hos barnet. Det är också av stor vikt att barn känner 

tillhörighet, samt känner sig uppskattade och behövda (Ihrskog, 2006).  

 

Jonsdottir (2007) belyser vikten av att barn har vänner som förstår och intresserar sig för 

barnets idéer, till exempel i lek. Vidare anser hon det betydelsefullt för barn att omge sig med 

kamrater som kan bemöta dess känslor i olika situationer samt kamrater som de kan skratta 

och ha roligt tillsammans med. Det är också viktigt att barnet har kamrater som finns till 

hands även i svåra stunder, till exempel då barnet känner sig ledsen eller upplever något som 

skrämmande. Jonsdottir trycker även på att förskolan har en viktig roll när det kommer till 

barns kamratrelationer. Hon menar att det är viktigt att föra samtal med barn kring deras 

känslor, avsikter och behov av vänskapsrelationer.  

 

Williams och Pramling Samuelsson (2000) har gjort en undersökning om olika 

kommunikationsmönster i barngrupper. De lyfter fram att barn har en tendens att agera efter 

invanda rutiner i olika gruppkonstellationer, det vill säga att barn intar den roll de brukar ha. 

Bergqvist (1999, refererad i Williams & Pramling Samuelsson, 2000) använder begreppet 

”Ground rules” vilket betyder att barn i förskolan/skolan bör ta till sig de rådande normer och 

regler som präglar verksamheten. Däremot menar Bergqvist att det kan vara svårt att avläsa de 

rätta samtalsmönstren och dess innehåll, när det kommer till hur ett samtal förs. Det i sin tur 

kan leda till att vissa barn inte vågar uttrycka sina åsikter och tankar, vilket kan leda till att 

dessa barn inte blir delaktiga i samtal och diskussion med andra. Att ingå i diskussioner och 

samvaro med andra är en viktig för att finna lösningar på problem som uppstår (Williams & 

Pramling Samuelsson). 

 

För att ett samarbete barn emellan ska uppstå och fortgå krävs det ett engagerat 

förhållningssätt hos pedagogen, det vill säga att pedagogen skapar situationer där barns olika 

tankar och åsikter förs fram och uppmuntras (Williams & Pramling Samuelsson, 2000). I 

förskolans läroplan står det att ”Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och 

barn som på att barnen lär av varandra. Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i 

utveckling och lärande” (Skolverket, 2010, s. 7). Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson 

(2003) menar att barns olika tankar och funderingar kring sociala relationer kan ge upphov till 

nya tillvägagångssätt när det kommer till att bemöta barns behov och intressen för samvaro 

med andra.  
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Vidare lyfter Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson fram vikten av reflektion i 

barngruppen där barn får ge uttryck för sina tankar, åsikter och känslor kring 

vänskapsrelationer. På så sätt får barn en uppfattning om att man kan tycka och tänka på olika 

sätt kring ett och samma fenomen, vilket kan bidra till att barn lär av varandra och utvidgar 

sitt lärande. Goda erfarenheter av barns olika tankar är en förutsättning för att fostra barn till 

demokratiska medborgare (Williams & Pramling Samuelsson, 2000).  

 

Jonsdottir (2007) anser att det är pedagogernas uppgift att upprätthålla ett demokratiskt tänk 

hos barnen, det med syftet att allas åsikter är lika mycket värda och dessa ska tas på allvar. I 

läroplanen för förskolan står det att ”Arbetslaget ska verka för att varje barns uppfattningar 

och åsikter respekteras” (Skolverket, 2010, s. 12). Det är också pedagogernas uppgift att 

tillrättalägga miljöer som bidrar till barns utveckling av solidaritet och känsla av samhörighet. 

Detta för att kunna inkludera och ta tillvara på alla barns individuella färdigheter och 

förmågor. Det är också viktigt att pedagoger tar tillvara på och uppmuntrar barns dialoger, 

initiativ och intressen. Lillemyr (2002) poängterar vikten för barn att ingå i en gemenskap 

med andra där de tillsammans i leksituationer kan skapa nya erfarenheter och utforska 

omvärlden. Folkman och Svedin (2003) lyfter också fram betydelsen av barns samvaro med 

andra barn, då samspel med jämnåriga ger upphov till upplevelser och erfarenheter de inte kan 

få tillsammans med vuxna.  

 

3.2 Barn som inte leker samt exkluderas från lek 
Lillemyr (2002) menar att leken utspelas bortom här och nu, det vill säga att den har en egen 

tid och ett eget rum. Leken innehåller vissa sociala lekregler och det krävs att deltagarna följer 

dessa för att inte exkluderas från leken. Vidare menar Lillemyr att det alltid finns både de som 

deltar i lek och de som står utanför leken. För att få tillträde krävs att barnet respekterar och 

lyssnar in den pågående leken, samt innehar förmågan att ansluta sig till leken utan att den 

störs eller avbryts (Folkman & Svedin, 2003). Vidare menar Folkman och Svedin att barnet 

bör visa intresse för den pågående leken, samt fånga de andra barnens uppmärksamhet som 

redan deltar i leken. Det krävs med andra ord av barnet att det besitter egenskaper i form av 

mod och finkänslighet, det vill säga att man inte får vara för påträngande men inte heller för 

avvaktande.  

 

Knutsdotter Olofsson (2003) uppmärksammar de barn som inte innehar lekförmågan, det vill 

säga barn som inte förstår vad andra barn leker. Det kan finnas flera olika orsaker till att de 

inte utvecklat lekförmågan, några av dessa kan vara att barn känner sig otrygga, upplever en 

orolig och rörig familjesituation, eller att de ej kan tolka och förstå andra barns leksignaler. 

Knutsdotter Olofsson menar dock att den främsta orsaken till att barn inte leker är en 

kombination av både rädsla och okunskap, kring och om lek. För att barnet ska tillägna sig 

förmågan att leka krävs det enligt författaren att andra, till exempel vuxna, visar barnet hur 

man gör när man leker. 

 

Det förekommer att barn exkluderas från vänskapsgruppen och Honneth (2003) menar att 

barn som nekas tillträde kan känna sig kränkta, vilket i sin tur kan leda till att deras 

självkänsla försvagas. Han belyser även konsekvenserna som ett utanförskap kan leda till och 

som kan påverka barnets utveckling. Utvecklingen kan påverkas både när det kommer till de 

individuella egenskaperna som de sociala färdigheterna. Dessa egenskaper och färdigheter 

kan påverkas genom att barnet tappar tilltro till sin egen förmåga och självkänslan försvagas.  
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Det är av stor vikt att personalen i förskolan uppmärksammar dessa barn i ett tidigt stadium 

och tar utanförskapet på allvar, för att det inte ska leda till ett ökat utanförskap högre upp i 

åldrarna. Öhman (2008) instämmer med Honneth och hon anser det viktigt att tillsammans i 

arbetslaget samtala om eventuella uteslutningar, för att komma tillrätta med problemet och på 

bästa sätt hjälpa och stötta det uteslutna barnet. Ett utanförskap som inte upptäcks i tid kan 

också i värsta fall leda till psykiska problem och kriminalitet i vuxen ålder (Hartup, 1998; 

Asher & Renshaw, 1981; Bukowski & Sippola, 1998; Ladd, 1989; Coie, 1985 refererad i 

Jonsdottir, 2007).  

 

3.3 Lekens betydelse 
Lillemyr (2002) anser att leken är viktig i den pedagogiska verksamheten då barn utforskar 

omvärlden och skapar sig nya erfarenheter. Vidare menar han att barn genom leken lär känna 

sig själva och utvecklar sin fantasi samt kreativitet. Genom leken lär sig också barn att 

kommunicera med andra och det sociala samspelet utvecklas. I leken lär sig barn turtagning, 

att kompromissa och att uttrycka sina åsikter. Knutsdotter Olofsson (2003) lyfter fram att 

leken är den främsta sysselsättningen som ger barn goda förutsättningar att utveckla social 

kompetens. Leken är även ett sätt för barn att uttrycka sig och ta till sig kunskap. Vidare 

poängterar författaren att leken utvecklar barnets kreativitet och påhittighet då det använder 

sin fantasi för att skapa leksituationer och finna lösningar på problem som kan uppstå. 

Knutsdotter Olofsson menar att i lekens värld finns inga begränsningar för vad barn kan lära 

utan det sker en omedveten inlärning hos barnen. Hon anser att barn i leken lär och utforskar 

sin omvärld genom att undersöka och experimentera. 

 

Engdahl (2007) har genomfört en studie om de yngsta barnen i förskolan. Hon belyser lekens 

betydelse för barn, och menar att i den fria leken utvecklar barn sina sinnen och inneboende 

förmågor. Vidare anser Engdahl att barn i leken utvecklas fysiskt, själsligt och moraliskt. 

Leken kännetecknas av att den är motiverad inifrån och förknippas ofta med känslor som är 

lustfyllda. I lekens värld bortser barnen från verkligheten, det i sin tur öppnar upp för 

kreativitet och ger utrymme för barnens fantasi. I leken utvecklar barnen sitt samspel och sitt 

sätt att kommunicera med andra och de får också göra val och fatta beslut. Det i sin tur 

innebär en genuin delaktighet och ger utrymme för ett stort inflytande från barnens sida 

(Engdahl, 2007).   

 

Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2000) belyser barns tankar om att de i leken 

har stor chans att få ta egna initiativ, göra egna val samt bestämma och påverka. I leken får 

barn utlopp för sin fantasi och barnets alla förmågor och färdigheter kommer till uttryck. Lek 

kännetecknas av en skapande verksamhet där barn får möjlighet att uttrycka sig estetiskt. 

Engdahl (2007) anser att lek utgörs av självständighet, frivillighet och lustfylldhet. Vidare 

lyfter också Engdahl fram att barn i leken både experimenterar och upprepar lekförlopp som 

styrs av barnets inre. I läroplanen för förskolan står det att ”I lekens och det lustfyllda 

lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till 

symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem” (Skolverket, 2010, s. 6). I 

leken lär barn tillsammans och av varandra, och i samvaro med andra tillägnar de sig 

kunskaper i språket samt utvecklar sociala färdigheter. Ehn och Löfgren (1996) lyfter fram 

språkets betydelse för barns skapande av kamratrelationer, både när det kommer till hur 

språket uttrycks samt används.  

 

 

 



11 
 

I leken intar barnen olika roller vilket ger dem möjlighet att få uttryck för olika känslor, till 

exempel att känna rädsla, att vara arg och att vara tuff (Bartolini, 1996, refererad i Vickerius 

& Sandberg, 2006). Knutsdotter Olofsson (2003) instämmer i Bartolinis tankar och menar att i 

rollekar får barn möjlighet att leva sig in i att vara någon annan, både känslomässigt och 

mentalt. Genom att barnet intar en annan roll utvecklar det en känsla för empati och 

medkänsla, vilket kan leda till osjälviska och empatiska individer. Barn som innehar dessa 

egenskaper får en positiv status bland övriga barn och blir en populär lekkamrat (Knutsdotter 

Olofsson, 2003). Knutsdotter Olofsson belyser vikten av att alla barn ska leka då avsaknad av 

lek kan leda till att barn blir känslomässigt omogna, att barnens känslor blir outforskade och 

att de samtidigt har svårt att skilja på vad som är verkligt och inte. Leken är ett viktigt verktyg 

för barn att bearbeta svåra och känslomässiga händelser, vilket kan leda till en ökad förståelse 

hos barnen kring det de upplevt.  

  

3.4 Pedagogers betydelse för barns lek 
Enligt Engdahl (2007) har de vuxna till uppgift att stimulera barns lek genom att erbjuda en 

god lekmiljö samt förse barnen med material som utvecklar leken. Vidare lyfter författaren 

fram att pedagogers betydelse är av stor vikt för kvaliteten i barns lek. Aktiva pedagoger som 

finns till hands, stöttar och stimulerar barns lek, samt utmanar och ger dem verktyg till att 

utveckla lekens händelseförlopp menar Engdahl är av stor betydelse. Vickerius och Sandberg 

(2006) instämmer i Engdahls syn på pedagogers förhållningssätt kring barns lek. De anser att 

leken ska utgå ifrån barnens intressen och erfarenhetsvärld, samt att pedagogerna ska avsätta 

tid för barns lek. Folkman och Svedin (2003) anser att leken ofta avbryts av pedagoger, vilket 

kan leda till att barnens lekar inte får möjlighet att utvecklas på ett djupare plan. I läroplanen 

för förskolan står det att ”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” (Skolverket, 2010, s. 6). Engdahl poängterar vikten av att reflektera över om vi 

som pedagoger tar vårt ansvar när det kommer till att anordna miljöer, rutiner och aktiviteter 

som är lek- och lustfyllda. Vidare lyfter författaren fram frågan om planeringen av 

verksamheten ger barnen möjligheter och utrymme att leka, vilket hon betonar är något alla 

barn vill. Söderström, Mårtensson, Grahn och Blennow (2004) lyfter fram vikten av 

pedagogers engagemang i såväl utomhusmiljön som inomhusmiljön, för att på bästa sätt 

främja barns leklust och lärande. 

 

Lillemyr (2002) anser att pedagoger i förskolan bör besitta stor kunskap om lek och om 

betydelsen av sitt eget förhållningssätt, för att leken ska utvecklas och fortgå. Han belyser 

pedagogers styrning av barns lek, vilka kan sammanfattas på tre sätt. Ett sätt kan vara att 

pedagogen direkt utifrån ingriper i leken. En annan form av styrning kan vara att pedagogen 

indirekt påverkar barns lek genom att tillhandahålla rum, material och tid. Ett tredje 

tillvägagångssätt kan vara att pedagogen själv aktivt deltar i barns lek. Vidare menar Lillemyr 

att det bör finnas en balans i pedagogers styrning av barns lek, det vill säga att ibland uppstår 

situationer då det krävs styrning från pedagogen samtidigt som barn måste ges utrymme att 

själva styra över sin lek. Engdahls (2007) forskning visar också att pedagoger bör inneha stor 

kunskap kring barns lek, utveckling och lärande för att ha kännedom om hur de på bästa sätt 

lägger upp verksamheten. 

 

Johansson och Pramling Samuelsson (2007) menar att barn föredrar varandra som 

lekkamrater framför vuxna. De söker sig dock till vuxna vid behov av hjälp, stöd eller 

bekräftelse, men även för att involvera dem i den pågående leken. Pramling Samuelsson och 

Johansson (2009) belyser att barn ofta tar kontakt med pedagoger då de behöver hjälp att lösa 

konflikter som uppstått i leken.  
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Vidare menar författarna att barn tar hjälp av vuxna när de har för avsikt att göra något de inte 

klarar på egen hand. En annan orsak till att barn i leken tar kontakt med vuxna är med 

anledning av att de vill att de vuxna ska bekräfta och uppmärksamma deras lek, det med syftet 

att visa någonting de kan eller har skapat i leken (Pramling Samuelsson & Johansson, 2009). 

Ytterligare en anledning till att barn söker kontakt med vuxna är när något/några barn bryter 

mot lekreglerna, när de behöver hjälp med något de inte förstår, samt då de vill involvera 

pedagogen i leken. Enligt Pramling Samuelsson och Johansson är det vanligt förekommande 

att barn involverar den vuxne i situationer där de vill fantisera, skämta och få hjälp att 

utveckla leken.  

 

3.5 Miljöns betydelse för barns lek 

Michélsen (2004) lyfter fram miljöns betydelse för barns lek då miljön i sin tur stimulerar 

leken och bidrar till experimenterande och utforskande barn. Engdahl (2007) menar att leken 

utmanas och inspireras av yttre faktorer så som lekmaterial och den fysiska miljön. Jonsdottir 

(2007) anser att förskolan ska präglas av en miljö och ett förhållningssätt där alla barns behov 

möts med omtanke och värme. I förskolans läroplan står det att ”Förskolan ska erbjuda barnen 

en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet” (Skolverket, 2010, s. 

6). 

 

Vickerius och Sandberg (2006) menar att den fysiska miljön innefattar omgivningen och den 

sociala miljön, vilken består av barnet själv, andra barn och vuxna. Vidare framhåller 

författarna avsaknaden av diskussion kring miljöns betydelse för barns lek, och menar att man 

bör se på leken utifrån den fysiska och sociala miljön. Det är viktigt att man som pedagog 

innehar kunskap om hur leken kan stimuleras och utvecklas i den befintliga miljön. Vickerius 

och Sandberg belyser också vikten av att pedagoger besitter kunskap och idéer om vad för 

slags material de kan tillföra leken. En förutsättning när det kommer till att tillföra lämpligt 

lekmaterial är pedagogers kunskap om vad för slags lek barnen önskar. Okunskap från 

pedagogernas sida kring vad för material de kan tillföra blir ett hinder för barnens lek. Det kan 

samtidigt bli ett hinder för pedagogerna då de inte kan tillfredsställa och utveckla barnens lek. 

Bennett, Wood och Rogers (1997) delar samma tankar kring lekmaterial som Vickerius och 

Sandberg, det vill säga att pedagoger kan bidra till barns lek genom att tillföra material och 

utforma den fysiska miljön så att den stimulerar och utmanar leken. 

 

Söderström m.fl. (2004) lyfter fram utomhusmiljöns betydelse för barns lek. En väl utformad 

och genomtänkt lekmiljö utomhus stimulerar och utvecklar barns lek och lärande. Vidare 

menar författarna att de aktiviteter som barn ägnar sig åt inomhus likväl kan genomföras i 

utomhusmiljö, lekar som till exempel rollekar, billekar och vattenlekar. De belyser också 

vikten av en variationsrik utomhusmiljö där gården består av en varierad vegetation men 

också där barn kan finna egna små mysiga krypin i form av kojor, stora träd och buskar.  

 

Sammanfattning 

Forskning visar att förskolan har en betydelsefull roll för barn när det kommer till att skapa 

och upprätthålla kamratrelationer. Det krävs engagerade pedagoger och det är viktigt att barn 

som inte ingår i en gemenskap fångas upp och uppmärksammas i tidigt skede, för att 

förhindra att ett utanförskap uppstår. Pedagoger bör skapa möjligheter för barn att knyta 

vänskapsrelationer där alla får komma till tals och där det råder ett demokratiskt klimat.  

  

Leken framhålls som en för barn viktig aktivitet där de utvecklar kunskap och olika förmågor. 

Ett engagerat förhållningssätt från pedagogers sida till barns lek är betydelsefullt för att ge 

barn goda förutsättningar där de utvecklar kreativitet och socialt samspel.  
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I förskolan är det viktigt att pedagoger besitter kunskap om hur miljön kan utformas för att 

väcka och stimulera barns lekförmåga. Utifrån den forskning som finns kring studiens 

undersökningsområde tillför vår studie pedagogers tankar kring lek, samt hur de anser att man 

bör arbeta förebyggande för att förhindra exkludering i barngruppen. Vidare anser vi att 

studien visar på barns samspel och pedagogers förhållningssätt till barns lek. 

 

 

4. Teoretiska utgångspunkter 
 

I detta kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkter som vi utgått ifrån och som utgör 

grunden för vår studie. Vi redogör också för de begrepp som vi anser är centrala för vår 

studie. I studien har vi valt att utgå ifrån Sommers (2005b) sätt att se på Samvarokompetens 

och utgår även från Sommers (2005a) teorier om olika Samvaromönster, för att se på vilka 

olika sätt barn kan samspela med varandra. Vi kan också dra paralleller till barn som av olika 

anledningar inte samspelar med andra barn. De olika samvaromönstren belyser även barns 

olika tillvägagångssätt i samspel med andra barn, i till exempel leksituationer. I studien 

kommer vi använda oss av Sommers teorier kring barns samvaro och samspel som 

analysverktyg vid bearbetning av resultatet.  

 

4.1 Sommers teorier om samvarokompetens 
Sommer (2005b) beskriver Samvarokompetens som ett tillstånd där aktörerna innehar 

förmågan att både delta och samspela med andra samtidigt som hänsyn tas till andras 

intentioner, det vill säga att man besitter förmågan att vara lyhörd för andras önskningar och 

ändamål. Vidare understryker Sommer att man själv ska kunna bidra till och forma sociala 

situationer. Barns initiativförmåga och att komma med nya tankar och idéer förekommer mer 

barn emellan än i relationer mellan barn och vuxna. Anledning till det är att barns relationer 

bygger på en jämlikhet barnen emellan, medan relationer till vuxna kännetecknas av det 

motsatta då de befinner sig på olika nivåer när det kommer till fantasi, utveckling och 

inflytande. Frønes (1994) lyfter fram att barngruppen är en viktig arena för barns tillägnande 

och utveckling av färdigheter när det handlar om social kompetens.  
 

För att barn ska kunna delta och samspela med andra barn i leken krävs att de tillägnat sig 

sociala förmågor, som till exempel att förstå lekregler och att kunna tolka leksignaler 

(Sommer, 2005b). Besitter barnet inte dessa färdigheter nekas det tillträde till leken, vilket 

innebär att de exkluderas. Sommer använder uttrycket ”Populära barn”, vilka han menar 

innehar förmågan att leva sig in i leken, samt att komma med nya idéer och förslag som 

utvecklar händelseförloppet. Initiativen i sin tur anpassas efter leken och dess aktörer, det vill 

säga att det ”Populära barnet” ser till den pågående lekens innehåll och handling, samt tar 

hänsyn till övriga deltagare. Dessa barn innehar färdigheter som kan kännetecknas som 

Samvarokompetens. 

 

Sommer (2005b) menar att det är av stor vikt för barnet att besitta sociala förmågor, så som 

att tolka leksignaler och att kunna anpassa sig efter rådande lekregler. Det för att inneha 

kunskap om hur dessa förmågor anpassas på bästa sätt, för att där igenom få tillträde till leken 

och inkluderas. Konsekvenserna av att inte besitta dessa sociala färdigheter kan leda till 

utanförskap i form av både social och personlig isolering. Andersen och Kampmann (1997) 

har undersökt leken ur ett barnperspektiv och menar att barn i samspel med varandra skapar 

vissa samvaromönster vilket även stödjs av Strandell (1994) men även också av Gulløv 

(1999).  
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4.2 Samvaromönster 
Sommer (2005a) definierar Samvaromönster som en utveckling i det sociala samspelet där 

olika mönster växer fram i takt med att samvaron rutineras. Ett exempel på det kan vara när 

barn samspelar med varandra kontinuerligt, då utvecklas ett specifikt samspelsmönster dem 

emellan. Sommer belyser fyra former av samvaromönster vilka är Samvarokompetenta 

mönster, Självartikulerade mönster, Konformitetsmönster och Sociala isoleringsmönster. 

Vidare menar han att dessa mönster är olika former av sociala processer men menar också att 

de olika samvaromönstren är påverkade av barnets personlighet och handlande.  

 

Samvarokompetenta mönster beskrivs som ett så kallat dubbelt förhållningssätt där barn 

anpassar sig till andra barns lek samtidigt som de beaktar sina egna intentioner. Med 

intentioner menas barns olika avsikter med sitt eget handlande i leken, som sedan förverkligas 

i praktiken. I samvaro med andra anpassar sig barn genom att föreslå nya idéer som kan 

utveckla leken. Samvarokompetenta mönster kännetecknas av att barn bemöter och tar hänsyn 

till andra barns intentioner vilket är en form av social kompetens. Samvarokompetensen 

kännetecknas av att den succesivt utvecklas i sociala sammanhang tillsammans med andra 

barn i deras vardag.   

 

Det Självartikulerade mönstret innebär en social relation där barnets egna intentioner ligger i 

fokus, vilket gör att barnet i sin tur har svårt att uppmärksamma andra barns intentioner. 

Konsekvenser för barnet i det självartikulerade mönstret kan vara förlust av sociala 

erfarenheter då barnet lätt fastnar i en rutinerad inställning i samspel med andra barn.   

 

Med Konformitetsmönstret menas barn som underordnar sig och följer andra barns intentioner 

framför sina egna. Dessa mönster kännetecknas i situationer där de mer tillbakadragna barnen 

rättar sig efter de mer framträdande och målinriktade barnens viljor och åsikter. 

 

Sociala isoleringsmönster utmärks i situationer där barn har svårt att uppfatta och anpassa sig 

efter andra barns intentioner. Dessa barn tar avstånd från social kontakt med andra. Barn som 

handlar efter detta mönster blir lätt ”osynliga” för både barn och pedagoger. 

 

4.3 Definitioner av centrala begrepp 
Vi definierar begreppet inkludering som ett agerande där alla innefattas i gemenskapen och 

ingen lämnas utanför, vilken även styrks i läroplanen där det står att ”Alla barn ska få erfara 

den tillfredställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara 

en tillgång till gruppen” (Skolverket, 2010, s. 5). Exkludering definierar vi som ett 

utanförskap i form av att man utesluts från gemenskapen i gruppen. Det överensstämmer med 

Folkman och Svedins (2003) definition av ett utanförskap, vilket kännetecknas av barn som 

inte är delaktiga och har låg status. 

 

Vår definition av begreppet lekmiljö är en miljö som inbjuder till lek, samt stimulerar, 

utvecklar och utmanar barnens lek, fantasi och kreativitet. Folkman och Svedin (2003) lyfter 

fram vikten vid att utforma förskolans lokaler så att barnens leklust väcks. Fri lek anser vi 

vara aktiviteter som inte är styrda av pedagoger, det vill säga då barn på eget initiativ väljer 

vad de för tillfället vill sysselsätta sig med. Vår definition stämmer överrens med Sommers 

(2005a) spontana barninitierade aktiviteter, vilket kännetecknas av aktiviteter där barn på eget 

initiativ skapat och vidareutvecklat samvaron utan involvering från vuxna.  
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Lekregler som begrepp innebär enligt oss att varje lek utmärks av regler som det krävs att 

deltagarna behärskar, det för att leken ska kunna fungera och fortgå. I begreppet lekregler 

lägger Folkman och Svedin (2003) vikten vid att barn ska kunna visa ömsesidighet och 

samförstånd, samt kunna behärska turtagning. Leksignal som begrepp menar vi är att barn kan 

uppfatta och förstå andra barns inbjudan till lek, samt ha förståelse för vad som är på lek och 

allvar. Knutsdotter Olofsson (2003) definierar leksignal som ett sätt för barn att signalera lek 

på, det kan till exempel vara genom skratt eller tillgjorda röster. Vidare menar hon att 

leksignalen underlättar barns förståelse för vad som är på lek och allvar. 

 

 

5. Metod 

 

I detta kapitel redogör vi för vårt val av metod och vilka verktyg vi använt vid insamlandet av 

materialet. Vi beskriver även vårt urval och redogör för de forskningsetiska principer vi 

använt oss av. I kapitlet belyser vi också genomförandet, bearbetningen av intervjuer och 

observationer, samt redogör för studiens validitet och reliabilitet.  

 

5.1 Kvalitativ metod 
Vi har använt oss av kvalitativ metod i vår studie då metoden ger en omfattande och grundlig 

kunskap kring undersökningsområdet. Justesen och Mik-Meyer (2011) beskriver 

undersökningar baserade på kvalitativ metod, där ett specifikt fenomen förklaras utifrån dess 

kontext. Lindgren (2008) menar att kvalitativ metod är lämplig för undersökningar då 

forskaren vill förklara sociala fenomen. Vidare belyser författaren kvalitativ metod som ett 

lämpligt tillvägagångssätt för att studera socialt samspel och för att beskriva människors 

uppfattningar. För att få en djupare insikt och förståelse för det som är föremål för vår 

undersökning, ansåg vi det lämpligt att använda kvalitativa forskningsintervjuer och 

observation.   

 

5.2 Kvalitativ forskningsintervju 
Enligt Kvale och Brinkmann (2009) kännetecknas en kvalitativ forskningsintervju av att 

forskaren vill förstå livsvärlden utifrån hur subjekten erfar ett visst fenomen som är föremål i 

en undersökning. Vi anser att intervju är en lämplig insamlingsmetod för att få reda på det vi 

vill undersöka, eftersom man då lägger fokus på ett specifikt undersökningsområde och 

försöker förstå det utifrån undersökningspersonernas synsätt. Det är en användbar metod då vi 

avgränsat studiens syfte till ett begränsat område, det vill säga pedagogers förhållningssätt till 

barn som inte deltar i lek tillsammans med andra eller som exkluderas från lek. Det är också 

en lämplig metod då vi vill få en förståelse för informanternas synsätt. Vid intervjuer är det 

enligt Kvale (1997) vanligt förekommande att som forskare ha ett öppet förhållningssätt, det 

vill säga att man är nyfiken och i samtal med intervjupersonerna skapar gemensam kunskap.  

 

5.3 Observation 
I vår studie ville vi också undersöka hur barns samvaro och samspel kan ta sig uttryck i 

verksamheten när det kommer till barns fria lek, samt hur pedagoger förhåller sig till barnen 

och deras lek. Enligt Polanyi (1966) kan man genom observationsstudier få syn på 

förgivettagna handlingar som subjekten inte reflekterar över och som inte framkommer i en 

intervju. Vi har kombinerat intervjuer med observationer för att få en helhetsbild kring ämnet. 

Observationer med syfte att få en uppfattning om hur pedagoger förhåller sig till barns lek och 

intervjuer för att få kunskap om hur pedagoger tänker och uttrycker sig kring det studien har 

som syfte att undersöka.  
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Observationerna har genomförts med utgångspunkt i en utifrån-position, och vi har fört 

fältanteckningar av det vi sett. Väljer man en utifrån-position innebär det enligt Justesen och 

Mik-Meyer (2011) observationsstudier utan aktivt deltagande i den verksamhet man ska 

undersöka, det vill säga man försöker vara ”en fluga på väggen”. En utifrån-position är en bra 

metod för datainsamling då man har fullt fokus på händelseförloppet i situationen och risken 

att gå miste om viktig information minskar. Vid observationerna har vi också försökt ta ett 

utifrånperspektiv, det vill säga att vi i möjligaste mån försökt bortse ifrån vår förförståelse 

kring verksamhetsfältet.  

 

5.4 Urval 
Trost (2012) menar att ett urval görs då det är omöjligt att samla in material från alla individer 

i en undersökningsgrupp. Därför valde vi att avgränsa vårt urval till tre förskolor. Vårt urval 

kännetecknas av ett icke-slumpmässigt urval i form av ett bekvämlighetsurval. Enligt Trost 

innebär ett bekvämlighetsurval att man genomför undersökningen med de personer som vill 

och kan delta samt är lättast att nå. Vi valde därför att begränsa studiens 

undersökningsområde till de förskolor som var villiga att ställa upp på intervjuer och 

observationer.  

 

Vi valde att besöka tre kommunala förskolor i Västra Götaland där alla barn var mellan 1-5 år. 

En orsak till att valet blev tre förskolor var för att undvika jämförelser mellan det som 

observerats och det som varje enskild pedagog uttryckte i intervjuerna. Detta med anledning 

av att det som sades inte skulle jämföras med hur de i praktiken gjorde. Vi valde att 

genomföra intervjuerna på två förskolor, då vi ansåg att intervjuer från enbart en förskola var 

otillräckligt för vår studie. Intervjuerna valde vi att genomföra på för oss kända förskolor, det 

gjorde vi med anledning av att vi ville uppnå ett gott samtalsklimat som i sin tur kan leda till 

en djupare förståelse och kunskap kring undersökningsområdet. Vi valde att genomföra 

observationsstudien på en för oss obekant förskola för att i möjligaste mån inte tidigare 

erfarenheter skulle påverka det vi observerade.  

 

Vi har i denna studie intervjuat sju kvinnliga pedagoger i åldrarna 23-60 år, samt observerat 

två pedagoger i åldrarna 45-55 år. Fem av pedagogerna var utbildade förskollärare och de fyra 

andra var barnskötare.    

 

5.5 Etiska ställningstaganden 
I vår studie har vi utgått från Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer och lagt 

fokus på de fyra huvudkraven som är informations-, samtycke-, konfidentialitets- och 

nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att den som genomför undersökningen har som plikt att informera 

de berörda deltagarna om vad studien i huvudsak handlar om. De deltagande i studien ska 

också få information om att det är frivilligt att delta i undersökningen och att de när som helst 

kan avsluta sin medverkan. Det har vi tagit hänsyn till genom utskickade missivbrev samt 

förtydligande för pedagoger och vårdnadshavare på plats. Samtyckekravet innebär att de 

medverkande i studien ska ge sitt medgivande till att delta i undersökningen och i de fall de 

medverkande är under 15 år krävs också samtycke ifrån vårdnadshavare. Vi har i vår studie 

förhållit oss till det genom att vi i missivbrev (se bilaga 1, 2 och 3) bett vårdnadshavare ge sitt 

godkännande om sitt barns medverkan. Vi har också efterfrågat pedagogers medgivande om 

deltagande i undersökningen.  
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Enligt Vetenskapsrådet innebär kravet om konfidentialitet att information om de medverkande 

hanteras med varsamhet, vilket innebär att personuppgifter behandlas på ett sådant sätt att 

ingen utomstående kan få tillgång till materialet. Vi har i studien använt oss av fingerade 

namn på både deltagande och förskolor samt varit noggranna med att förvara det insamlade 

materialet så att ingen obehörig får tillgång till det.  

 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är det av stor vikt att deltagarna i en studie garanteras 

konfidentialitet, det vill säga att de ej kan identifieras. Nyttjandekravet innebär att den 

ansvarige för studien endast har tillåtelse att använda insamlad information om de 

medverkande till forskning. Vi har enbart använt det insamlade materialet för studiens 

ändamål.  

 

5.6 Genomförande 
Vi inledde vår planering med att bestämma hur många förskolor vi ansåg var lämpligt att 

besöka för att samla in vårt material till studien. När vi hade gjort vårt urval formulerade vi 

missivbrev till vårdnadshavare och pedagoger. Trost (2012) menar att ett missivbrev bör 

formuleras kortfattat och innehållsrikt, i missivbrevet bör studiens syfte och innehåll tydligt 

framgå. Vi formulerade även en intervjuguide (se bilaga 4) då vi utgick från en 

semistrukturerad intervjuform. Enligt Eriksson och Kovalainen (2008) kännetecknas den 

semistrukturerade intervjun av att den som intervjuar utgår från en intervjuguide innehållande 

olika teman och huvudfrågor som är bestämda innan intervjun. I intervjuguiden finns det 

också utrymme för oväntade vändningar i samtalet om något intressant ämne skulle tas upp. 

Frågorna som ställs i en semistrukturerad intervju är enligt Gillham (2005) öppna och ställs 

till alla personer som deltar i intervjun. Målet med detta är att få alla deltagare att diskutera 

och reflektera över samma frågor. Intervjufrågorna formulerades utifrån studiens syfte och 

frågeställningar för att få svar på det vi ville undersöka. Att frågorna formulerades som de 

gjorde var med syftet att få en inblick i hur pedagogerna ser och tänker kring barns lek. 

Därefter formulerades mer avgränsade frågor inriktade på barn som inte ingår i lek och 

samspel med andra, det med syftet att fokusera intervjuerna på studiens undersökningsområde 

i relation till tidigare forskning och studiens frågeställningar.   

 

Inför observationerna kontaktade vi förskolan och skrev ut missivbrev till både pedagoger och 

vårdnadshavare, som vi sedan lämnade till pedagoger på förskolan. I missivbreven framgick 

information om studiens syfte och hur observationen skulle gå till. Justesen och Mik-Meyer 

(2011) menar att det är viktigt att vara öppen med vad som ska studeras då det annars strider 

mot de etiska forskningsprinciperna. Inför observationen formulerade vi en observationsguide 

(se bilaga 5) med ett antal punkter gällande vad vi skulle titta på och observationen 

genomfördes utifrån dessa punkter. Persson (2008) anser det lämpligt vid observationsstudier 

att ha ett underlag att förhålla sig till, det för att behålla fokus kring det studien har som syfte 

att undersöka. Att observationsguidens punkter formulerades som de gjorde var med syftet att 

få en uppfattning om hur barns samspel i den fria leken kan se ut samt hur pedagoger förhåller 

sig gentemot barn i lek, detta för att få svar på studiens syfte och frågeställningar.  

 

5.6.1 Genomförande av intervjuer 

Via mejl kontaktade vi de båda förskolorna där vi tänkt genomföra intervjuerna. I mejlet 

beskrev vi kortfattat studien syfte och bifogade ett missivbrev med utförligare information. Vi 

bokade i samråd med pedagogerna datum för att genomföra intervjuerna.  
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Inför intervjuerna förberedde vi oss genom att göra en pilotintervju för att få feedback på 

intervjuguiden och övning i att intervjua. Justesen och Mik-Meyer (2011) anser det viktigt att 

genomföra så kallade test-intervjuer, vilket innebär att man utför intervjuer med personer för 

att prova intervjufrågorna. Det gör man med syfte att få en uppfattning om frågornas 

ordningsföljd, om de är lättförståeliga samt relevanta.  

 

Intervjuerna genomfördes individuellt, och vi använde oss av två diktafoner samt förde 

anteckningar av pedagogernas ansiktsuttryck och kroppspråk. Att valet föll på dessa former av 

verktyg var för att de kompletterar varandra och ger en helhetsbild av intervjuerna. Justesen 

och Mik-Meyer (2011) belyser svårigheten i att använda sig av enbart ljudupptagning då vissa 

intervjupersoner kan uppleva det känsligt att spelas in. Vidare lyfter de fram att läroböcker 

rekommenderar ljudupptagning då de belyser svårigheten att genom anteckningar få med allt i 

detalj. Använder man enbart anteckningar som verktyg när det kommer till att dokumentera 

en intervju kan det kommande analysarbetet påverkas negativt då viktig information kan gå 

förlorad. Fältanteckningar kan också användas för att notera kroppsspråk och ansiktsuttryck. 

Vid tillfällena för intervjuerna hade vi olika ansvarsområden, en av oss ställde intervjufrågor 

medan den andra förde anteckningar. Intervjuerna genomfördes på respektive förskola efter 

önskemål från pedagogerna. 

 

5.6.2 Genomförande av observationsstudie 

Vi kontaktade förskolan vi valt att genomföra observationsstudien på och frågade om tillåtelse 

att observera barn och pedagoger i den fria leken. Via telefonkontakt med en pedagog 

bestämde vi tillsammans två tillfällen som passade för observationsstudien, där vi skulle få 

möjlighet att observera leken vid både inomhus- och utomhusvistelse. Observationsstudien 

skulle äga rum på två avdelningar med barn i åldrarna 1-5 år.  

 

Vid första observationstillfället besökte vi avdelningen Haren och observationen påbörjades 

inomhus då barnen hade fri lek. Vi placerade oss en bit bort för att få en översikt över alla 

rum och för att om möjligt inte störa barnens lek. Under observationen iakttogs samspelet 

mellan barn-barn och barn-pedagoger, både när det kom till verbalt som kroppsligt uttryck. 

Persson (2008) lyfter fram vikten av att studera både vad som sägs och görs vid observationer.  

Vi antecknade så detaljerat vi kunde kring det som var relevant för vår studie. Persson 

poängterar att det i många kvalitativa metodböcker framgår att det är viktigt att anteckna så 

mycket som möjligt, då man i förväg inte vet vad som blir relevant i analysarbetet. Justesen 

och Mik-Meyer (2011) lyfter också fram vikten av att anteckningarna bör vara noggrant 

detaljerade och att de görs i samband med observationen. De lyfter även fram att man bör 

skilja mellan beskrivningar och bedömningar när det gäller det som ska studeras, så att inte 

egna värderingar läggs in i observationen. Vid andra observationstillfället besöktes 

avdelningen Ekorren och observationen inleddes även denna gång inomhus. Vi placerade oss 

på samma sätt som vid första observationstillfället för att undvika att störa barnens fria lek.  

 

5.7 Bearbetning av datainsamling 
Under detta avsnitt presenterar och redogör vi för hur vi gått tillväga när vi bearbetat det 

insamlade materialet till studien. Vi kommer att behandla både bearbetning av intervjuer och 

observationer.  

 

5.7.1 Bearbetning av intervjuer 

Vid bearbetning av materialet vi samlat in via intervjuer var första steget att transkribera dem. 

Vi valde att skriva ut hela intervjuerna för att få en helhetsbild och inte gå miste om viktig 

information. Transkriberingen av intervjuerna delade vi upp mellan oss. 
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För att säkerställa att vi transkriberat intervjuerna på ett korrekt sätt valde vi att lyssna igenom 

dem samtidigt som vi läste varandras utskrifter, för att fånga upp sådant den andre kanske inte 

noterat. Kvale och Brinkmann (2009) menar att för att säkerställa reliabiliteten vid 

transkribering av intervjuer bör man genomföra en kvantifierad reliabilitetskontroll, det vill 

säga att samma personer transkriberar en och samma intervju på var sitt håll. Det för att 

upptäcka och skriva ner ord som skiljer sig men också ord som missats. När allt material var 

transkriberat skrev vi ut, för att sedan analysera i förhållande till studiens syfte och 

forskningsfrågor. 

 

Analysen gick till på så sätt att vi sökte efter gemensamma mönster i intervjuerna utifrån våra 

frågor, för att kunna kategorisera svaren i relation till studiens syfte och frågeställningar. Det 

gjorde vi med syftet att förtydliga och underlätta analysarbetet. Enligt Kvale och Brinkmann 

(2009) är den vanligaste analysformen att kategorisera och koda svar från intervjuer. Vi har i 

vår bearbetning av intervjuerna använt oss av kategorisering som analysmetod. Vidare menar 

Kvale och Brinkmann att kategorisering av intervjuer har möjlighet att ge en helhetssyn över 

en stor mängd utskrivet material. Det i sin tur leder till ett förenklat tillvägagångssätt vid 

jämförelser i det insamlade intervjumaterialet.  

 

De kategorier vi kunde utläsa utifrån pedagogernas beskrivningar var i relation till våra 

forskningsfrågor och studiens syfte. Kategorierna blev: Förhållningssätt till barn som inte 

leker, tillvägagångssätt för att väcka barns leklust, hur man kan introducera barn i lek med 

andra, metoder för att hantera barn som exkluderas från andra barns lek, förebyggande 

arbetssätt för att förhindra exkludering i barngruppen. 

 

5.7.2 Bearbetning av observationer 

När vi bearbetade materialet vi samlat in genom våra observationer gjorde vi en jämförelse 

oss emellan för att se om vi gjort samma iakttagelser. Vidare diskuterade vi kring det 

insamlade materialet och sorterade ut det vi ansåg var relevant för studien och våra 

forskningsfrågor. Vi skrev så detaljerat som möjligt ut de situationer vi observerat. Justesen 

och Mik-Meyer (2011) menar att material som samlats in genom observation kan användas 

som rådata, då det är rikt på detaljer men utan för många personliga värderingar. Därefter 

påbörjade vi vår analys av det som ansågs relevant för observationsstudien. Enligt Justesen 

och Mik-Meyer kan observationer i samband med intervjuer användas för att berika analysen 

då det ger en större helhetsbild av det som studien har som syfte att undersöka. I vår studie 

berikar observationerna analysen genom att vi får erfara barns lek och samspel i praktiken, 

samt hur pedagoger förhåller sig till detta.  

 

5.8 Validitet och reliabilitet 
Validitet (giltighet) innebär enligt Justesen och Mik-Meyer (2011) i vilken grad en genomförd 

studie besvarar de forskningsfrågor man i studien valt att utgå ifrån, det vill säga om man 

mäter det man avser att mäta. Vi anser att våra intervjuer har hög validitet då vi formulerat 

tydliga och lättförstådda frågor i relation till vårt syfte och våra forskningsfrågor. Det i sin tur 

minskar risken för misstolkningar och informanternas svar anser vi var lätta att utläsa. Vi 

valde att inte skicka ut intervjufrågorna i förväg, för att informanterna inte skulle ha möjlighet 

att diskutera frågorna sinsemellan och formulera gemensamma svar, vilket också styrker 

validiteten. Att pedagogerna fick kännedom om frågorna först vid intervjuerna bidrog till 

möjlighet att få spontana och oöverlagda svar, där informanterna svarade utifrån egen 

erfarenhet. Det som kan påverka validiteten är risken för att intervjupersonerna svarar på ett 

sådant sätt som de tror att vi förväntar oss, då de känner oss sen tidigare.  
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Våra observationer anser vi har hög validitet då vi valde att fokusera vår studie på barns 

samvaromönster i den fria leken och då vi genomförde observationerna utifrån en på förhand 

bestämd observationsguide. Justesen och Mik-Meyer (2011) menar att ett tillvägagångssätt för 

att fokusera sin observation på ett specifikt område, är att avgränsa det som är föremål för 

observationen. Vidare menar författarna att man kan göra sin observation relativt strukturerad 

genom att utgå från en observationsguide och genomföra observationerna med utgångspunkt i 

den. Det som kan påverka validiteten är vår egen förförståelse, det vill säga att vi omedvetet 

tolkar situationerna utifrån våra tidigare erfarenheter, vilket i sin tur inte skapar en objektiv 

bild av det insamlade materialet.   

Reliabilitet (tillförlitlighet) innebär enligt Justesen och Mik-Meyer (2011) att de metoder man 

använt sig av för att ta reda på det studien har som syfte att undersöka, är välbeskrivna och 

tydliga, för att andra ska kunna använda sig av samma metod och komma fram till ett likadant 

resultat. Vi anser att vår studie har hög reliabilitet eftersom vi under metodavsnittet beskriver 

och tydliggör för tillvägagångssätt när det kommer till hur vi sökt svar på vårt syfte och våra 

forskningsfrågor. Vårt val av metod är även enkel för andra att tillämpa, då den endast består 

av intervjuer och observationer. Intervjufrågorna är formulerade utifrån studiens syfte och 

frågeställningar, vilket i sin tur ger svar på det studien har som syfte att undersöka. En faktor 

som kan påverka reliabiliteten är att andra som ska genomföra samma studie och använda sig 

av en likadan metod, kan tolka intervjufrågorna på ett sätt som skiljer sig från vårt. 

 

 

6. Resultat 

 

I detta kapitel redogör vi för resultatet och analysen av de genomförda intervjuerna och 

observationerna i förhållande till studiens syfte och frågeställningar. Vi inleder med att 

beskriva och redogöra för intervjuerna, för att sedan presentera observationerna. Anledningen 

till att resultatet och analysen av intervjuerna samt observationerna presenteras var för sig, är 

för att underlätta för läsaren då det blir lättare att följa en röd tråd studien igenom. Vi har 

analyserat det insamlade materialet i relation till vår valda teori, och varje avsnitt avslutas 

med en sammanfattning för att underlätta för läsaren. Vi har i analyserna knutit an till 

Sommers (2005a, 2005b) teorier om barns samspel och samvaro.  

 

6.1 Resultat och analys av intervjuer 
De resultat vi fått fram genom intervjuerna kommer presenteras i form av fem underrubriker. 

Dessa rubriker är:  

 

  Barn som inte leker  

  Väcka barns leklust  

  Introducera barn i lek med andra 

  Hantera barn som exkluderas  

  Förebyggande arbetssätt för att förhindra exkludering 

 

För att underlätta för läsaren, har vi tydliggjort intervjucitaten genom att kursivera dem i den 

löpande texten. De fingerade namn vi valt att använda är Gunilla, Jenny, Karin, Cecilia, Vera, 

Åsa och Lisa.  
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Gunilla – 58 år, barnskötare, verksam i 25 år. 

Jenny – 34 år, förskollärare, verksam i 12 år. 

Karin – 60 år, förskollärare, verksam i 30 år.  

Cecilia – 44 år, förskollärare, verksam i 13 år. 

Vera – 32 år, barnskötare, verksam i 8 år. 

Åsa – 40 år, förskollärare, verksam i 6 år.  

Lisa – 23 år, barnskötare, verksam i 2 år.  

 

6.1.1 Barn som inte leker 
De flesta av pedagogerna ansåg att den främsta orsaken till att barn inte leker kan bero på att 

de inte har lärt sig att tolka leksignaler eller att förstå lekregler. Ytterligare en orsak till att 

barn inte leker var enligt några av pedagogerna att barnen ifråga inte har ett utvecklat språk 

och ordförråd. Gunilla och Jenny menade att dessa barn har svårt att uttrycka sig samt att 

förstå lekens handling.  

 

… om du är lite sen i språkutvecklingen tar det också längre tid att komma in i rolleken. Du 

kan inte göra dig förstådd kanske lika bra, eller språkförståelsen är lite sen den också, det 

hänger ju ofta ihop (Gunilla) 

 

Sen är det ju av olika anledningar, det kan va språket, att man liksom inte, man inte riktigt 

passar in. Man har ju inte riktigt knäckt lekkoden för man kan inte va med språkligt så 

(Jenny) 

 

Ett flertal av pedagogerna menade att man som vuxen bör ta barnens lek på allvar och att det 

är viktigt att man som pedagog är medveten om sitt synsätt på lek, och hur man lägger upp 

verksamheten då dessa två faktorer styr barns lek. En av dessa pedagoger ansåg även att en 

orsak till att barn inte leker kan vara att de är tillfälligt ur form. Hon menade även att barns 

möjligheter till lek hemma, också påverkar hur de leker på förskolan. En annan tänkbar orsak 

till att barn inte leker menade Åsa kan vara att vårt samhälle är så fullbordat, det vill säga att 

barnen inte behöver använda sin fantasi och att vi vuxna deltar i barnens lek i för stor 

utsträckning. 

 
… jag tror att den främsta orsaken är att, att samhället är så färdigt plus att vi vuxna är med 

så mycket. Det är lite det här ”Curlingsyndromet” tror jag (Åsa) 

 

När det kommer till pedagogernas syn på lekförmågan hos barnen fanns det delade meningar. 

Några av pedagogerna ansåg att förmågan att leka kommer med tiden och Gunilla uttryckte 

att det handlar om en utvecklings- och mognadsfas. Lisa menade också att barnets lekförmåga 

kommer med tiden, men att en anledning till att barn inte leker kan bero på att det har hänt 

någonting hemma som påverkar barnet. 

 

Alltså en del är ju jättebra på att samspela socialt ganska unga, även om man nu säger att 

man är bredvidlekare upp till en viss ålder…man kan ju va bredvidlekare längre utan att det 

behöver va nån problematik (Gunilla) 

 

… jag tror att det kommer, alla måste ta sin tid på sig… Sen kan man väl tänka om det är nått 

barn som alltid sitter å ”Nej jag vill inte göra nånting”, då får man väl tänka lite…försöka 

prata med barnet, det kan ju va nått hemifrån (Lisa) 
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De övriga pedagogerna ansåg att det inte alls handlade om detta, utan att det krävs hjälp från 

pedagoger. Åsa ansåg att man som pedagog bör finnas till hands för barnen genom att vara 

med och stimulera deras lek.  

 

… det tror inte jag kommer av sig själv leken, utan då tror jag att man måste… alltså 

socialisera de barnen. Att sitta med och vara med i leken, då kanske barnet blir tryggt av att 

det finns en vuxen… sen försöka då slussa över barnet och visa vad dom andra barnen gör 

och att du kan vara trygg med dom (Åsa) 

 

Sammanfattning 

Pedagogerna som deltog i vår studie hade delade meningar om varför barn inte leker, men 

framför allt ansåg de att den huvudsakliga anledningen till att barn inte leker var att de inte 

utvecklat förståelsen för sociala lekregler eller förståelsen för att kunna tolka leksignaler. En 

slutsats vi drar av detta är att pedagogerna anser att barns förmåga att leka växer fram i takt 

med att de tillägnar sig färdigheter för lek. Utifrån pedagogernas uttalanden om varför barn 

inte leker drar vi också paralleller till Sommers (2005b) studier om barns samspel med andra 

barn. Sommer menar att för att barn ska kunna delta och samspela med andra i leken, krävs att 

de tillägnat sig sociala förmågor som till exempel lekregler och att kunna tolka leksignaler.  

 

När det gäller barn som inte samspelar med andra barn knyter vi an till Sommers Sociala 

isoleringsmönster, det vill säga barn som har svårt att uppfatta och anpassa sig efter andra 

barns intentioner. Dessa barn tar avstånd från social kontakt med andra och pedagogerna 

talade om barn som har svårt att kommunicera på grund av språksvårigheter, vilket de menar 

kan leda till att barnet inte riktigt passar in. Slutsatsen vi drar utifrån detta är att barn som inte 

har ett utvecklat språk kan distansera sig från socialt samspel då de inte kan göra sig förstådda 

och kanske uppfattar sig som annorlunda jämfört med andra barn.   

 

Flera av pedagogerna var överrens om att språkutvecklingen är av stor betydelse för barn i 

samspel med andra barn. Vi tolkar detta som att de anser det viktigt att ge barn möjligheter 

och förutsättningar till att utveckla ett rikt språk, för att därmed kunna samspela och ingå i lek 

tillsammans med andra.  

 

En av pedagogerna lyfte fram att samhället erbjuder barn för mycket färdigt lekmaterial. Vi 

tolkar pedagogens uttalande som att hon anser att barns fantasi behöver stimuleras och 

utvecklas, vilket den gör i situationer där barn får ge uttryck för sin fantasi. Lindqvist (2002) 

belyser faran med att erbjuda barn färdiga lekmiljöer och material i allt för stor utsträckning, 

då det kan medföra att barn inte behöver anstränga sig och använda sin kreativitet och fantasi 

för att komma på möjliga lekvärldar. Det i sin tur kan leda till understimulering av barnens 

kreativitet och fantasi.  

 

6.1.2 Väcka barns leklust 

Att leken är betydelsefull för barn ansåg samtliga pedagoger. Vera menade att lek innebär 

lärande på alla sätt, och att det är genom lek barn lär sig. Ett flertal av pedagogerna uttryckte 

att leken är en del av barnens natur, och Jenny uttryckte att i leken får barn vara barn.  

 

… ja, framförallt så är ju leken nånting som är väldigt viktigt. En viktig del av 

verksamheten…eftersom att barnen får uttryck för väldigt mycket i leken (Vera) 
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Leken för barn betyder väldigt mycket, det är ju deras naturliga på något vis. Dom tänker ju 

inte att ”Nu leker jag”, men jag tror dom ser det som något roligt och att de lär sig väldigt 

mycket av det (Jenny) 

 

Samtliga pedagoger menade att alla barn i lek utvecklar kunskap, lärande, socialt samspel, 

regler, turtagande, fantasi och gemenskap. En av pedagogerna nämnde även att barn genom 

leken får möjlighet att bearbeta känslor och händelser som de upplevt i sin vardag. Cecilia, 

poängterade att leken i första hand ska vara lustfylld, och hänvisade till förskolans läroplan. 

 

Leken ska vara rolig för barnen. De lär sig otroligt mycket i leken, så den är ju viktig 

(Cecilia) 

 

Samtliga pedagoger menade att barns leklust kan väckas och stimuleras genom att 

pedagogerna är aktiva medlekare. Karin och Åsa uttryckte att leklusten kan väckas genom att 

man som pedagog är delaktig, använder sin egen fantasi samt erbjuder material som 

uppmuntrar till lek. Vidare nämndes även att man som pedagog kan tillföra nya idéer till 

leken och locka barn till skratt. Cecilia menade att det räckte att endast närvara utan att aktivt 

delta för att väcka barns leklust. Pedagogerna var eniga i att man ska utgå ifrån barnens 

intressen och fantasi för att på bästa sätt introducera barn i lek.  

 

… dom här barnen då som…som inte vågar gå in i lek, där får man ju också finnas med som 

ett stöd och bjuda in till leken men inte…inte ta över den. Men bjuda in och vara med och 

kanske bara försöka dra sig undan lite grann om det funkar… och att man kanske kollar över 

och ser vad det är som intresserar dom (Karin) 

 

Det är att man får vara en lekinspiratör själv, att våga vara fjantig (Åsa) 

 

Sen tror jag att alltså göra det så enkelt som möjligt, att bara va med, att finnas, inte krångla 

till det...att bara va där (Cecilia) 

 

Vera och Lisa lyfte fram miljöns betydelse både inomhus som utomhus, för att väcka barns 

leklust. De poängterade även vikten av att reflektera över det material som barn erbjuds i 

verksamheten.  

 

… dels så är det ju den fysiska miljön inomhus, och det är ju också lika viktigt med 

utomhusmiljön…att man anpassar på olika sätt och att man ser lite till barnens intresse 

(Vera) 

 

Byta ut material är ju väldigt viktigt. Ta bort gammalt och ställa undan det ett tag, och ta 

fram nytt som inte har vart framme på ett tag (Lisa)  

 

Sammanfattning 

Pedagogerna betonade att lek är ett av barns viktigaste verktyg när det bland annat kommer 

till att utveckla kunskap, socialt samspel, sociala lekregler och fantasi. Vi drar paralleller till 

Sommers (2005a, 2005b) teorier om barns samvaro och samspel, och han menar att det är av 

stor vikt för barnet att besitta sociala förmågor som att tolka leksignaler och att kunna anpassa 

sig efter rådande lekregler. Det för att inneha kunskap om hur dessa förmågor anpassas på 

bästa sätt för att därigenom få tillträde till leken och inkluderas. Barn som har dessa förmågor 

stämmer in på Sommers Samvarokompetenta mönster.  



24 
 

Det är ett så kallat dubbelt förhållningssätt där barn anpassar sig till andra barns lek samtidigt 

som de beaktar sina egna intentioner vilket han menar är en form av social kompetens. 

Pedagogerna belyste också vikten av att ta barns lek på allvar och att reflektera över det egna 

förhållningssättet samt verksamhetens innehåll när det kommer till lek.  

 

En pedagog ansåg att lek är ett viktigt verktyg för barn när det handlar om att bearbeta känslor och 

händelser som de har upplevt i vardagen. Pedagogerna framhöll också betydelsen av att lek 

ska vara lustfyllt och lärorikt. De poängterade även lek som en naturlig del i barnens 

vardagsliv där barn får vara barn. En slutsats vi drar av detta är att pedagogerna anser att man 

bör värna om barns lek, och att de samtidigt ser leken som något barnen i första hand äger och 

ska styra över.  

 

För att väcka barns leklust ansåg pedagogerna att de själva har en viktig roll och menade att 

det krävs ett aktivt deltagande i barnens lek där pedagogen stimulerar och utvecklar leken. 

Öhman (2003) poängterar pedagogers betydelse när det kommer till barns förmåga att leka. 

Hon menar att man som pedagog innehar en mängd viktiga funktioner för att möjliggöra 

gynnsamma villkor för lek. De villkor för lek man som pedagog ska arbeta efter är att 

tydliggöra koder för lek, ge trygghet, stimulera barns samspel i lek och visa respekt för barns 

lek. En pedagog ansåg att det endast krävs närvaro från pedagogens sida för att väcka och 

stimulera barns leklust. Vår slutsats är att pedagogen anser att barns förmåga att leka kommer 

med tiden och utvecklas i takt med barnets mognad.  

 

Utomhus- och inomhusmiljön var också något pedagogerna lyfte som viktiga faktorer för 

utveckling av barns lek. De menade att pedagoger bör se över och ordna miljön både ute och 

inne så att den utmanar och lockar barn till lek. Slutsatsen vi drar av detta är att pedagogerna 

är medvetna om den fysiska miljöns betydelse för att väcka barns leklust och att de har ett 

syfte med hur de organiserar och strukturerar upp miljön.  

 

6.1.3 Introducera barn i lek med andra 

När det kommer till att introducera barn i lek fanns det delade meningar om hur man kan gå 

tillväga. Majoriteten av pedagogerna ansåg att man bör fråga de barn som redan är i den 

pågående leken om det finns plats för ytterligare ett barn. Flera lyfte fram vikten av att lyssna 

till och respektera barnens lek. De menade att är det en pågående fungerande lek där det redan 

finns bestämda roller och det inte finns plats för fler, så krävs det som pedagog att man 

accepterar det och försöker finna andra sysselsättningar till de barn som nekas tillträde. Åsa 

ansåg att man som pedagog får se till situationen och leken som pågår, samt respektera 

barnens lek.  

 

… där är ju jag motståndare till att alla barn ska alltid få va med överallt. Alltså är det en 

lek…som pågår och det finns bestämda roller och allting funkar, då skulle jag kanske inte gå 

dit och störa eller så skulle jag fråga ”Funkar det med en till?”, säger dom nej så accepterar 

jag det (Åsa) 

 

Samtliga pedagoger lyfte fram vikten av att man som pedagog är med och deltar i barnens lek 

för att introducera barn i lek med andra. Vera ansåg att ett tillvägagångssätt kan vara genom 

att själv delta. Några pedagoger poängterade sin egen betydelse för formandet av barns lek. 

Jenny menade att ser man att det i en pågående lek finns utrymme för fler karaktärer, så kan 

man utforma och strukturera leken så att fler barn får tillträde till den. 
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Jag gör nog ofta så, i så fall att man…att man kanske själv är med en liten stund tillsammans 

med det barnet liksom, och ser till att leken kommer igång och att man inte så mycket 

fokuserar på det barnet som man då kanske vill ha in, utan att man kanske själv involverar sig 

lite granna tillsammans med det barnet man vill ha in i leken (Vera) 

 

… då kan man ju göra nått liknande vid sidan om, att man…ja vad ska man säga, hjälper dom 

att forma leken lite så att fler kan vara med (Jenny) 

 

När ett barn väl fått tillträde till en lek med stöd från pedagogen menade flera av pedagogerna 

att man bör ta ett steg tillbaka då leken fungerar och alla barn är med. Lisa uttryckte vikten av 

att dra sig undan då barnens samspel är i gång. Några pedagoger lyfte även fram vikten av att 

känna sin barngrupp väl i utformandet av lekgrupper, för att på så sätt undvika onödiga 

konflikter som kan uppstå i olika konstellationer. Jenny menade att det också är viktigt för att 

kunna tillgodose varje barns behov och Åsa uttryckte att man som pedagog bör veta varför 

man i situationer handlar som man gör.  

 

Så kan man ju börja backa av mer och mer efter ett tag när man ser att det går bättre å så 

(Lisa) 

 

Men det är så olika, för det första man får ju känna barnen ganska bra för å veta att ”Vad 

behöver just det här barnet?”. Är det att komma igång eller är det hjälp att uttrycka sig 

(Jenny) 

 

… man får nog ha en medveten tanke med det mesta man gör tror jag (Åsa) 

 

Sammanfattning 

Pedagogerna ansåg det viktigt att fråga barn i en pågående lek om det finns plats för fler, men 

får man ett nej så bör man acceptera det. Vid de tillfällen då ett barn inte får vara med i leken 

menade pedagogerna att ett bra tillvägagångssätt är att hitta på något annat tillsammans med 

det barnet. Vi tolkar detta som att pedagogerna anser det viktigt att vara lyhörd för vad barn i 

en pågående lek uttrycker, för att värna om leken. Ytterligare en tolkning är att pedagogerna 

ej tillgodoser barnets önskan om att få delta, då de endast lyssnar till barnen i den aktuella 

leken. Det i sin tur kan leda till att självkänslan påverkas hos barnet som nekas tillträde då 

barnets närvaro inte uppskattas av de andra barnen och då pedagogen bortser från barnets vilja 

att delta.   

 

Pedagogerna ansåg det också viktigt att hjälpa de barn som vill in i leken genom ett aktivt 

deltagande. Det för att de ansåg det betydelsefullt för barns utveckling och lärande att ingå i 

relationer och att samspela med andra barn. En slutsats vi drar av detta är att pedagogerna 

menar att det är av stor vikt att stödja barn i lek genom att ge dem förutsättningar och 

möjligheter att skapa relationer med andra. Vi gör också tolkningen att pedagogerna anser att 

barn behöver ingå i samspel med andra barn, då det gynnar deras sociala och mentala 

utveckling vilket också Sommer (2005b) belyser. Han menar att barns förmåga att ta initiativ 

och komma med förslag på idéer är mer förekommande barn emellan, än i relationer mellan 

barn och vuxna. Anledningen till det är att barns relationer bygger på en jämlikhet barnen 

emellan, medan relationer till vuxna kännetecknas av det motsatta då de befinner sig på olika 

nivåer när det kommer till utveckling, fantasi och inflytande.  
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De flesta av pedagogerna menade att är det en lek där man kan se att det finns plats för fler, 

kan man som pedagog skapa utrymme för fler roller genom att forma lekens handling. Vi drar 

slutsatsen att pedagogerna menar att de läser av den pågående leken för att på så vis skapa sig 

en uppfattning om och kring hur nya roller kan introduceras. Samtliga pedagoger uttryckte att 

man som pedagog bör dra sig ur leken steg för steg när man upptäcker att barnet är med i 

leken och den fungerar. Att pedagogerna lämnar leken steg för steg när barnet är med i leken, 

tolkar vi som att pedagogerna anser det viktigt för barnets utveckling att delta i lek på egen 

hand. Vi tolkar också pedagogernas uttalanden som att de inte vill styra över barnens lek allt 

för mycket, då de anser att barnen ska ha inflytande över leken.  

 

Pedagogerna lyfte även fram vikten av att känna sin barngrupp väl då man sätter samman barn 

i olika lekkonstellationer. Folkman och Svedin (2003) poängterar betydelsen av att ordna 

lekgrupper då det gynnar barnens skapande av vänskapsrelationer. Författarna menar att 

tillbakadragna och blyga barn vågar mer i mindre lekgrupper, och de mer livliga barnen blir 

lugnare och får ro i konstellationer som pedagogen medvetet satt ihop efter varje barns behov. 

En slutsats vi drar av pedagogernas uttalanden är att de anser det är viktigt att vara medveten 

om hur man sätter samman lekgrupper, det för att på bästa sätt tillgodose varje barns 

individuella behov. 

 

6.1.4 Hantera barn som exkluderas  

Pedagogerna var eniga i att man får se till situationen när det kommer till att hantera barn som 

exkluderas från andra barns lek. Åsa menade att hon agerar olika beroende på situation och 

vilka barn det gäller. Karin instämde med Åsa, att det beror på situationen och att man som 

pedagog bör respektera och lyssna till det barnen uttrycker.  

 

Ja det är ju också svårt, för det beror ju lite grann på varför barnet utesluts. Är det nånting 

som förekommer ofta eller var det bara just nu i den leken? (Åsa) 

 

Det är jättesvårt för man vill ju att alla ska kunna få vara med och leka, samtidigt så vet man 

ju…alltså det räcker ju att man går tillbaka till sig själv när man va liten. Man ville faktiskt 

vara själv ibland och leka också. Och har man redan startat upp en lek så kanske det inte är 

okej att någon mer kommer in (Karin) 

 

Ett flertal av pedagogerna uttryckte det viktigt att vara uppmärksam på om det är samma barn 

som exkluderas. I de fallen ansåg pedagogerna att man behöver ingripa och Lisa ansåg att 

man bör samtala med varandra och arbeta aktivt med problemet. Karin uttryckte vikten av att 

relatera till sig själv när det handlar om att ingå i små och stora gruppkonstellationer. 

 

Men ibland så är det ju samma person hela tiden som inte får vara med, då får man ju se till å 

arbeta med det. Då får man ju va uppmärksam i arbetslaget och prata om detta, ”Vi märker 

det här och vi får vara med där som stöd”(Lisa) 

 

… det man får va uppmärksam på är att det inte alltid är samma barn som aldrig får vara 

med och leka, så att någon blir utesluten från sina kompisar. Men jag tycker nog att man som 

barn ska ha rätt att säga ibland ”Nej, vi vill leka själva”, för det måste man ju få. Men så är 

det ju med oss vuxna också, det är inte alltid vi vill vara i den stora gruppen, ibland vill vi 

vara i den lilla gruppen också…så jag kan tycka det är helt okej, men jag vill ha en 

förklaring, i alla fall när dom blir större (Karin) 
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Ett annat sätt att hantera barn som exkluderas var enligt Cecilia genom att som pedagog 

närvara i barns lek, då man kan fungera som ett hjälpmedel åt det barn som utesluts.  

 

… då försöker jag också ibland närvara som resurs bland annat, att va med och förklara för 

de andra barnen ”Nu tror jag att han menar så är, han mena inte att slå eller att ha sönder, 

utan jag tror han menar detta”…liksom så att det blir en förståelse också från båda håll. 

Alltså att den som är utanför och kommer å förstör inte bara är dum hela tiden (Cecilia) 

 

Cecilia ansåg att man som pedagog kan arbeta förebyggande mot exkludering genom att barn 

som utesluter andra får sätta ord på hur det kan kännas för den som blir utesluten. 

 

Ja det är ju väldigt olika. Ibland så kan man behöva förklara ”Titta nu, titta nu på den 

kompisen, hur ser den ut när den inte får vara med?”, så att dom som har sagt får sätta ord 

på kanske vad dom ser…så att det kanske väcker nånting, en känsla i kroppen genom att se 

att nån är lessen (Cecilia)  

 

Jenny menade att ett annat sätt att hantera barn som exkluderas kan vara genom att observera 

sig själv och det barnet som blir uteslutet, det vill säga sitt förhållningssätt samt studera hur 

det barnet som utesluts beter sig tillsammans med andra.  

 

… där tror jag det är ganska bra att observera sig själv. Det är ju många som filmar sig själv. 

Då har det ju vart att hela arbetslaget ska…ja vad ska man säga, utvärdering att alla ska 

vara med. Men bara för ens egen del om inte annat, känner man så om vi säger en 

matsituation, att ger man lika mycket uppmärksamhet till alla barn? (Jenny) 

 

Ytterligare två sätt att hantera barn som exkluderas nämndes av Åsa och Lisa. Åsa lyfte fram 

vikten av att ventilera värdegrundsfrågor tillsammans med barnen, till exempel hur man ska 

bemöta och vara mot andra. Lisa uttryckte att man som pedagog på ett förebyggande sätt 

medvetet kan sära på lekkamrater som ständigt väljer varandra för att utöka barnets 

vänskapskrets.   

 
... sen så blir det väl att man får prata och det har ju med lite värdegrundsfrågor att göra då. 

Alltså hur är vi mot varandra och hur behandlar vi varandra och vad tycker vi här på 

förskolan om vilka som ska få leka och inte, och det är väldigt svårt (Åsa) 

 
... väldigt många barn blir låsta i samma små grupper, att dom har en kompis, att ”Vi ska 

bara leka, jag är bara med den personen!”. Att man försöker medvetet sära på dom, att dom 

ska inte sitta vid samma bord ibland…dom inte alltid är med varandra, utan då får man 

”Idag ska du och den personen va med varandra”, annars så blir man ju så himla låst (Lisa) 

 

Sammanfattning 

Samtliga pedagoger menade att man bör se till situationen och vilka barn det gäller, det vill 

säga vad det är för lek som pågår och om det ständigt är samma barn som utesluts. Rör det sig 

om samma barn som alltid exkluderas krävs en insats från pedagogernas sida där de 

gemensamt i arbetslaget arbetar fram en lösning. Vi tolkar detta som att pedagogerna inte ser 

tillfälliga uteslutningar som något man behöver arbeta med, då detta är vanligt förekommande 

bland barn. Vidare drar vi slutsatsen att pedagogerna ser på kontinuerliga uteslutningar som 

något man bör ta på allvar och att man bör diskutera hur man kan gå tillväga, för att på bästa 

sätt hjälpa och stötta de berörda barnen.  
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Samtliga av pedagogerna ansåg det viktigt att ge stöd till, och hjälpa de barn som utesluts. Vi 

drar slutsatsen att pedagogerna anser att är det ett barn som behöver hjälp när det kommer till 

att ta sig in i lek, ska man som pedagog finnas till hands för det barnet och skapa ett tryggt 

klimat. Granberg (2003) menar att en viktig förutsättning för att barn ska kunna tillägna sig 

förmågan att leka är att de känner trygghet samt tillit till andra. Vidare anser författaren att 

pedagoger bör bemöta barn som inte leker genom att framkalla trygghet, och visa värme samt 

omtanke om barnet. Det är också viktigt att vara lyhörd för barnets signaler och försöka förstå 

vad barnet vill förmedla och att hitta samt lyfta fram barnets positiva egenskaper. Hon tar 

också upp att det är viktigt att barnet får tid och utrymme för sin lek, samt att pedagogen 

tillsammans med barnet leker fram de sociala lekreglerna. 

 
Det fanns flera förslag på hur man som pedagog kan gå tillväga då det sker en uteslutning. En 

av pedagogerna ansåg det viktigt att göra de barn som exkluderar andra uppmärksamma på 

hur det kan upplevas att bli utesluten. En slutsats vi drar från pedagogens uttalande är att det 

är viktigt för barn att kunna leva sig in i och inta andras perspektiv. En annan strategi för att 

hantera uteslutning var enligt några av pedagogerna genom observation, där man både 

observerar sig själv och barnet som utesluts. Utifrån detta gör vi tolkningen att pedagogerna 

anser det viktigt att bli medveten om sitt eget förhållningssätt gentemot barn i olika 

situationer, för att se om man ägnar alla barn lika mycket uppmärksamhet. Vi gör också 

tolkningen att pedagogerna menar att det är betydelsefullt att bli uppmärksam på hur barnet 

som utesluts agerar i samspel med andra i olika situationer. Det gör man för att få en 

helhetsbild av varför en uteslutning sker, samtidigt som man får en uppfattning om vad man 

som pedagog kan stärka barnet i. Detta kan vi knyta an till Sommers (2005a) olika 

samvaromönster. Han menar att dessa mönster är olika former av sociala processer men 

menar också att de olika samvaromönstren påverkas av barnets personlighet och agerande.   

 

Ytterligare ett sätt för att hantera uteslutningar var enligt en pedagog att skilja på självklara 

lekkamrater för att på så vis erbjuda barn nya kamrater att leka med. Pedagogen menade att 

lekgrupper var en bra metod för barn att lära känna nya kamrater.  

 

6.1.5 Förebyggande arbetssätt för att förhindra exkludering  
En viktig faktor när det kommer till att arbeta förebyggande för att förhindra exkludering i 

barngruppen var enligt samtliga pedagoger att man tillsammans med barnen talar om hur man 

är mot varandra. Gunilla lyfte fram vikten av att arbeta med värdegrundsfrågor, där man 

pratar om alla människors lika värde för att förhindra utanförskap. Åsa menade att det är 

viktigt att vi vuxna tänker på hur vi förhåller oss till och samtalar med varandra.  

 

… vi har pratat mycket om hur man ska vara mot varandra just när vi har haft det här med 

”Du & Jag” [Temaarbete kring hur man är mot varandra]. Det är rent allmänt hur man 

pratar om och jobbar med hur man ska vara mot varandra (Gunilla) 

 

… vad vi sänder för signaler som vuxna, är vi tydliga med vad vi säger och vad vi tycker? 

Och alltså om någon uppför sig illa eller säger nåt dumt eller va det nu kan vara, att man 

pratar om det (Åsa) 

 

Ett flertal av pedagogerna uttryckte också vikten av att alla har rätt att få vara med och ingå i 

gemenskapen i gruppen. 

 

Det är ju att skapa en ”Vi-känsla” i gruppen, att alla kan få vara med. Så det att skapa den 

”Vi-känslan”, att här är alla, alla kan leka med alla (Karin) 
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Ytterligare en faktor när det kommer till att förebygga exkludering i barngruppen var enligt 

Vera och Cecilia att skapa en trygg barngrupp där pedagogen samtidigt involverar sig i 

barngruppen och de nämnde även vikten av ett fungerande arbetslag. 

 

Ja det är ju…grunden är ju trygghet, att barnen är trygga liksom i sig själva och varandra. 

Så det är ju att jobba mycket med det och sen är det ju också det här att man försöker få ett 

sånt klimat så att…att…alla känner att de är en del av gruppen och har rätt att vara med 

(Vera)  

  

Ett stabilt arbetslag. Det är ju liksom nummer ett, så är det ju. För då hinner man prata med 

varann också som personal, man hinner sätta ”Vad vill vi?”, ”Vad tycker vi och vad tänker 

vi?”. Det är ju det viktigaste…absolut viktigaste. Att man kan prata med varann (Cecilia) 

 

Jenny menade att det finns mycket material att hämta när det kommer till att arbeta 

förebyggande för att förhindra exkludering. Lisa nämnde massage som ett bra 

tillvägagångssätt för barn när det handlar om att knyta nya vänskapsband. En av pedagogerna 

ansåg det viktigt att blanda barnen då de får olika roller i olika konstellationer.  

 

När barnen är lite större så är det ju mycket att prata om det. Det finns ju ganska bra 

material, ”Snick & Snack” [Temaarbete kring hur man är mot varandra] bland annat som vi 

jobbat en del med…barn lever ju här och nu så det är ju inte alltid de kan koppla det till en 

film men man kan ju alltid ta upp att ”Nämen du vet att nu, nu blev den lessen och kommer ni 

ihåg hur det var då?”…dom som är utsatta blir inte så utsatta, för då pratar man ju helt 

plötsligt om någon annan (Jenny) 

 

Jag tror det är viktigt att alla barn får kontakt med varandra tidigt och att man arbetar med 

det att ”Vi är en grupp”. Jag har börjat med det nu, att istället för att läsa efter maten så har 

jag haft massage. Jag har tagit in radion med lite lugn musik, och så tänkte jag att jag testar 

bara och då tog jag två stycken som inte brukar leka med varandra. Och då har jag märkt att 

då blir dom två liksom att ”Nämen ska vi leka nu?”. Så det har blivit som nya små grupper en 

liten stund, så det har ju vart väldigt positivt (Lisa) 

 

Sammanfattning 
Pedagogerna ansåg att det är av stor vikt att man samtalar tillsammans med barnen om olika 

värdegrundsfrågor. Vi tolkar detta som att pedagogerna anser det viktigt att samtala med 

barnen om vilka värdegrundsfrågor de tycker är viktiga att följa på deras förskola. Några av 

pedagogerna lyfte fram betydelsen av att man som pedagog bör vara medveten om sitt eget 

förhållningssätt då barn gör som vi gör, inte som vi säger. Vi tolkar att pedagogerna anser det 

viktigt att reflektera över hur de bemöter varandra och barnen. 

 

Pedagogerna ansåg att alla barn i förskolan har rätt att känna att de är en del av gruppen och 

har rätt att få vara med. En tolkning vi gör av detta är att pedagogerna anser det viktigt för 

barns utveckling och lärande att ingå i en grupp och känna tillhörighet, då avsaknad av detta 

kan påverka barns sociala förmågor. Utifrån det kan vi dra paralleller till Sommers (2005a) 

Sociala isoleringsmönster, vilket utmärks av barn som har svårt att uppfatta och anpassa sig 

efter andra barns intentioner. Dessa barn menar Sommer tar avstånd från social kontakt med 

andra. Barn som handlar efter detta mönster blir lätt ”osynliga” för både barn och pedagoger. 
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En annan viktig del för att förhindra uteslutning i barngruppen kan enligt pedagogerna vara 

genom att upprätthålla en trygg och stabil barngrupp. Vi tolkar detta som att de menar att 

känner barn gemenskap och en ”Vi-känsla” kan det bidra till att de värnar om varandras väl, 

vilket i sin tur kan minska risken för uteslutning. Guvå (2006) belyser de positiva aspekterna 

som tillhörighet i en grupp kan ge upphov till. I förskolan kännetecknas en grupp av en ”Vi-

känsla”, där alla barn upplever trygghet, tar hänsyn till varandra samt hjälper varandra i olika 

situationer. Att ingå i en gemenskap kan bidra till att barn känner glädje i att samspela med 

andra och att uppleva saker tillsammans. För att uppnå en ”Vi-känsla” menar Guvå att det 

krävs ett engagerat och medvetet arbetssätt från pedagogernas sida. 

 

En pedagog poängterade även att ett fungerande arbetslag där alla kan uttrycka sina åsikter är 

betydelsefullt när det kommer till att förebygga uteslutning i barngruppen. Detta tolkar vi som 

att pedagogen menar att ett stabilt arbetslag utgörs av ett öppet klimat där allas åsikter tas 

tillvara på. Vidare tolkar vi detta som att pedagogen anser att ett stabilt arbetslag är en 

grundförutsättning för att skapa en trygg barngrupp. Andra faktorer när det kommer till att 

arbeta förebyggande för att förhindra uteslutning, var enligt några av pedagogerna genom att 

tillämpa olika sorters material, utöva massage och blanda och förnya lekgrupper. En slutsats 

vi drar av detta är att pedagogerna anser att man bör ta tillvara på material som finns 

tillgängligt i arbetet med att förhindra exkludering, och att hitta nya tillvägagångssätt för att 

barnen ska ges möjligheter att knyta an till varandra. Ellneby (2011) belyser massage som ett 

bra tillvägagångssätt för barn att knyta nya vänskapsrelationer. Hon menar att genom massage 

blir barn mer harmoniska och trygga, samt får ett ökat positivt socialt samspel med sina 

kamrater.  

 

6.2 Resultat och analys av observationer 
När det kommer till det insamlade materialet från de genomförda observationerna redogör vi 

för två tillfällen från barnens fria lek. Vi beskriver situationer från observationerna som är 

relevanta i förhållande till vår studie. Observationerna tydliggör barns lek och samspel samt 

pedagogers förhållningssätt.  Varje beskrivet tillfälle avslutas med en sammanfattning. När vi 

redogör för de genomförda observationerna använder vi oss av fingerade namn på barn och 

pedagoger. Barnen har vi valt att kalla Hanna, Julia, Valle, Erik och Klas (tillfälle 1). Isabelle, 

Peter och Issa (tillfälle 2). Pedagogerna har vi kallat Ulla och Tina (tillfälle 1 & 2).  

 

Ulla – 55 år, barnskötare, verksam i 22 år. 

Tina – 45 år, förskollärare, verksam i 18 år.  

 

6.2.1 Tillfälle 1 

Tre barn, två flickor (Hanna, 5 år & Julia, 4 år) och en pojke (Valle, ca 3 år) frågar pedagogen 

Ulla vad de kan hitta på att leka. Hon föreslår att de kan leka med ”huset” och ger dem en 

duk. Den har motivet av ett hus där det finns både fönster och dörrar. Ulla hjälper till att 

placera duken över ett stort bord så att det blir som en koja. När duken är på plats lämnar hon 

barnen. Hanna föreslår en familjelek men Julia och Valle säger att de hellre vill leka skola. 

Hanna börjar springa in och ut ur huset för att hämta dockor och böcker, för att sedan inleda 

en familjelek. Valle och Julia följer Hannas initiativ. 

 

Barnen hämtar ytterligare dockor och böcker men blir tillsagda av pedagogen Ulla som säger 

att det räcker med leksaker i huset. Hon säger att det blir för mycket att städa. Valle slår i 

huvudet i bordet och börjar gråta. Julia går fram och tröstar pojken och förklarar för Tina vad 

som hände och leken fortsätter. Ulla och Tina rör sig kring barnens lek.  



31 
 

Hanna och Julia uttrycker till Ulla att deras bebisar har somnat på riktigt, hon svarar kort och 

fortsätter prata med Tina. En äldre pojke (Erik, ca 5-6 år) och en yngre pojk (Klas, ca 2 år) 

kryper fram och observerar leken. Erik frågar om han får vara med och får ett ja från Hanna.  

 

Efter en liten stund då Klas observerat leken ett tag börjar han leka med en docka bredvid den 

pågående familjeleken. Julia kommer fram till Ulla med en annan docka, hon visar och 

berättar att hon har satt vuxna handskar på dockan, Ulla svarar kort ”Mm…”. Erik är nu med i 

leken och plötsligt säger Hanna att det är för mycket barn i huset, Tina svarar då att de får 

bygga ut. Efter ett tag går Ulla fram och säger att det är för mycket böcker och för mycket 

slarv. Hon meddelar därefter barnen att det är tid för städning då det är dags för utevistelse.  

 

Sammanfattning 

I situationen bekräftar Ulla barnens önskemål till lek då hon till en början hjälper dem att 

organisera och starta upp leken. Ytterligare en tolkning är att Ulla enbart hjälper till att tillföra 

material till att starta upp leken då hon lämnar barnen så fort materialet kommit på plats och 

inte visar något större engagemang. Detta handlande går emot det som framkom i 

intervjuerna. Pedagogerna ansåg det viktigt att förse barn med material som stimulerar deras 

lek men ansåg samtidigt det angeläget att vara närvarande och visa intresse för barns lek. De 

lyfte också vikten av att vara en lekinspiratör själv för att stimulera barns lek vilket vi anser 

att Ulla inte är i situationen. Ullas handlande kan också tolkas som att hon vill låta barnen 

styra över lekens handling, och därför lämnar leken.   

  

Hannas agerande kan ses i relation till Sommers (2005a) Självartikulerade mönster. Det vill 

säga hon ser bara till sina egna intentioner och har svårt att uppmärksamma de andra barnens 

önskemål om lekhandling. I samma situation kan Julia och Valles agerande ses i relation till 

Sommers Konformitetsmönster, vilket innebär att barn anpassar sig efter andra mer 

framträdande och målinriktade barns uppsåt och avsikter.  

 

Ulla kommenterar barnens mängd av lekmaterial då hon anser att det blir för mycket att städa. 

Slutsatsen vi drar utifrån Ullas uttalande är att hon inte ser till barnens intentioner, utan ser 

istället allt material som sedan måste städas bort. Pedagogens agerande kan påverka och 

begränsa barnens lek då de inte ges möjlighet att leva ut sina fantasier som materialet kan ge 

upphov till. I intervjuerna framkom vikten för barn att få och ha tillgång till material för att 

utveckla leksituationer vilket barnen i situationen inte får. 

 

I leken skadar Valle sig men lugnar sig när Julia visar omtanke gentemot honom, och vi gör 

tolkningen att Julia genom sitt agerande har förmågan att känna empati för andra.  

 

Ulla och Tina håller sig nära barnens lek men de deltar inte i den utan observerar på håll. De 

involverar sig endast i barnens lek då pedagogerna anser att de behöver gå in och styra upp 

leken. Utifrån detta gör vi tolkningen att pedagogerna genom sitt agerande vill hålla sig nära 

barnen för att ha uppsikt över leken. Hanna och Julia söker Ullas uppmärksamhet genom att 

kommentera en händelse i leken men får ingen respons. Den tolkning vi gör utifrån detta är att 

Ulla är mitt uppe i en diskussion med sin kollega, vilket gör att hon inte uppmärksammar 

flickorna. I situationen då Julia kommer och visar dockan får hon heller ingen uppmärksamhet 

från pedagogen, vilket vi tolkar på samma sätt som ovan. Vid dessa två tillfällen tolkar vi 

Ullas agerande som att hon prioriterar samtalet med Tina framför barnen. Det i sin tur kan 

leda till att barnen upphör att försöka fånga pedagogernas uppmärksamhet och involvera dem 

i sin lek. Pedagogens agerande stöds inte av det som framgick i intervjuerna där samtliga 

pedagoger ansåg det viktigt att engagera sig i barnen och deras lek.  
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Efter ett tag blir Klas och Erik intresserade av den pågående leken och har olika strategier för 

att få tillträde till den vilket vi kan knyta till Öhman (2008). Hon uttrycker att barn utvecklar 

och tillägnar sig olika strategier för att få tillträde till en lek som redan pågår och menar att 

barn kan använda sig av två olika metoder. Den första metoden kan vara att barnet går fram 

till barnen i leken och frågar om han/hon får delta vilket Erik gör. Den andra metoden kan 

vara att barnet placerar sig bredvid den pågående leken och härmar det de andra leker, vilket 

Klas gör. I intervjuerna framgick olika pedagogers tillvägagångssätt för att introducera barn i 

lek med andra vilka stämmer överens med de metoder Erik och Klas tillämpar i situationen. I 

situationen kan man också utläsa att barnen har förmågan att ta kontakt och ingå i samspel 

och samvaro med andra barn.  

 

I situationen då Hanna anser att det är för många barn med i leken ger Tina förslaget att de ska 

bygga ut. Detta tolkar vi som att Tina vill skapa utrymme så fler barn kan delta i leken. Ullas 

uttalande till barnen om att det är för mycket slarv, tolkar vi återigen som att hon anser att det 

blir för stor mängd material att städa bort. I situationen förhåller sig pedagogerna på olika sätt 

till barnens lek. Tina försöker genom sitt uttalande hjälpa fler barn att få tillträde till leken 

men hon agerar inte för att visa hur man kan bygga ut utan överlåter det helt till barnen, vilket 

resulterar i att hennes uttalande inte gör någon verkan. Ullas kommentarer om att det är 

mycket slarv tillför inget till barnens lek och kan leda till att leken avstannar.  

 

6.2.2 Tillfälle 2 

Två barn, en flicka (Isabelle, ca 5 år) och en pojke (Peter, ca 3 år) leker med ett dockhus som 

står placerat vid ett bord. De pratar om de olika figurerna, gör läten och Isabelle föreslår att de 

ska leka familj med dockorna. Peter protesterar men Isabelle sätter sig på tvären och en 

familjelek inleds. Efter ett tag går Tina fram till barnen och frågar hur det går, och barnen 

svarar att de har tröttnat och vill göra något annat. Tina ger förslag på hur barnen kan utveckla 

lekens handling och lämnar sedan leken. Barnen får återigen liv i leken. Leken övergår efter 

en stund till ”bråk” mellan dockorna i leken och barnen gör morrljud. Ulla ber barnen att leka 

riktigt, och de återgår till en lugnare lek. En till flicka (Issa, ca 4 år) kommer fram till bordet. 

Hon ställer sig bredvid Isabelle och Peter och iakttar en liten stund, för att sedan ansluta sig 

till leken. Issa föreslår att alla dockor ska sova och Isabelle och Peter godtar idén. Leken 

fortsätter. Tina sätter sig vid bordet och samtalar med de tre barnen, medan resten gör sig redo 

för mellanmål. Barnen får sedan en uppmaning från Tina att städa då det är dags för 

mellanmål.  

 

Sammanfattning 

I situationen leker Isabelle och Peter med ett dockhus och de samspelar om lekens innehåll. 

Peter får dock ge med sig för Isabelles förslag, vilket vi knyter an till Sommers (2005a) 

Konformitetsmönster, det vill säga att barn anpassar sig efter andra barns önskemål om lek. 

Hangård Rasmussen (1988) menar att i leksituationer är det naturligt att äldre barn tar initiativ 

till och utformar lekens handling, medan de yngre barnen anpassar sig efter de mer erfarna 

lekkamraterna. Tillsammans samtalar de kring figurerna i dockhuset och gör läten till 

figurerna. Tina ansluter till barnens lek och pratar om lekens innehåll samt ger förslag som 

kan föra leken framåt. Utifrån hennes agerande gör vi tolkningen att hon är genuint 

intresserad av deras lek, och vill hjälpa barnen att utveckla den genom att tillföra nya idéer. 

Tinas agerande kan sättas i relation till det som pedagogerna uttryckte i intervjuerna, det vill 

säga att det är viktigt att visa ett intresse för barnens lek och ge dem verktyg att utveckla 

lekens händelseförlopp.  
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Efter ett tag skiftar lekens innehåll och det utbryter ”bråk” mellan de olika figurerna i leken 

och Ulla ber barnen att leka riktigt. Vi gör tolkningen att i situationen avbryter pedagogen 

barnens lek när den övergår till en livligare lek, det i sin tur medför att barnen inte får 

möjlighet att förvekliga sin lek på det sätt de önskar vilket kan hämma deras fantasi och 

initiativförmåga. En tolkning av situationen utifrån Ullas perspektiv är att hon anser att 

ljudnivån är allt för hög, och därför ber barnen att lugna sig. Ytterligare en tolkning av Ullas 

agerande är att hon har ett förhållningssätt till barns lek där hon definierar vad riktig lek är 

och sätter ramarna för vad barnen tillåts leka och inte.  

Efter en liten stund kommer Issa fram till bordet. Hon observerar tyst en stund för att sedan 

ansluta sig till leken. Issa ger som förslag att alla dockor ska sova och får gehör för sitt 

förslag. I situationen tolkar vi Issas handlande som att hon agerar utifrån ett 

Samvarokompetent mönster vilket Sommer (2005a) menar är ett samspel där barn både ger 

och tar. Issa är intresserad av och respekterar Isabelles och Peters lek, men ser även till sina 

egna intentioner då hon ger ett eget förslag på hur leken kan fortskrida.  

 

 

7. Diskussion 
 

Här redogör vi för vårt resultat och val av metod. Vi har delat in diskussionen i två avsnitt där 

vi kritiskt granskar resultatet och valet av metod, i förhållande till vårt syfte och våra 

frågeställningar. Resultatet av intervjuerna och observationerna kommer att diskuteras och 

vävas samman i den löpande texten. Resultatet kommer vi också att diskutera i relation till 

tidigare forskning. De båda avsnitten avslutas med en kort analys.  

 

7.1 Resultatdiskussion   
Syftet med vår studie var att få en uppfattning om pedagogers förhållningssätt till barns 

samspel i lek, samt hur de förhåller sig till barn som inte deltar i lek tillsammans med andra 

eller som exkluderas. Syftet med studien var även att få en inblick i hur barns samspel och 

samvaro kan se ut, samt hur pedagoger förhåller sig till barnen och deras lek.   

De frågeställningar vi utgick ifrån var:  

 

 Hur beskriver pedagoger att man kan arbeta för att introducera barn i lek, samt 

inkludera barn i lek tillsammans med andra? 
 

 Hur anser pedagoger att man kan arbeta förebyggande för att förhindra att barn 

utesluts från lek? 
 

 Hur interagerar barn sinsemellan i den fria leken, och hur agerar pedagogerna i 

förhållande till barns lek? 
 

I förhållande till vårt syfte och våra frågeställningar framkom det att pedagogerna ansåg det 

viktigt att arbeta kontinuerligt med de barn som i lek inte samspelar med andra, eller som 

exkluderas från lek. De menade att man kan gå tillväga på flera olika sätt för att väcka barns 

leklust och när det kommer till att introducera barn i lek tillsammans med andra. Några 

tillvägagångssätt var att utgå från barnens intressen och att som pedagog finnas med och stötta 

samt försöka hitta nya roller i leken.  
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Pedagogerna hade också en medveten tanke om hur man i verksamheten kan arbeta 

förebyggande för att förhindra exkludering bland barnen. Flera tankar om hur man kan gå 

tillväga var bland annat att skapa en ”Vi-känsla” i barngruppen, att lyfta värdegrundsfrågor 

och att skapa samt upprätthålla ett stabilt arbetslag.  

 

Pedagogerna ansåg att den främsta orsaken till att barn inte leker var att de inte utvecklat 

förståelsen för sociala lekregler eller förståelsen för att kunna tolka leksignaler. Att barn bör 

besitta dessa färdigheter styrks av tidigare forskning där Lillemyr (2002) talar om vikten för 

barn att inneha kunskaper om lekregler, vilka han menar att barn bör besitta för att kunna ingå 

i lek tillsammans med andra. Sommer (2005b) instämmer med Lillemyrs forskning kring 

barns förmåga att hantera lekregler. Sommer menar att besitter barnet inte dessa färdigheter så 

nekas det tillträde till leken, vilket innebär att de exkluderas. Att behärska det verbala språket 

ansåg pedagogerna var av stor vikt för barn när det kommer till att delta i rollek då ett 

outvecklat språk kan leda till ett utanförskap eftersom man då har svårt att göra sig förstådd. 

Ehn och Löfgren (1996) lyfter fram språket som en viktig färdighet för barn när det kommer 

till att knyta nya vänskapsrelationer.  

 

Lek kan även uppstå barn emellan som endast uttrycker sig via kroppspråk vilket vi har 

erfarenhet av, men då handlar det om lekar där det verbala språket inte krävs. Detta var dock 

något som pedagogerna inte nämnde i intervjuerna. Det fanns också en tanke om att samhället 

hämmar barns kreativitet och fantasi genom att det erbjuder färdigt lekmaterial i stor mängd. 

Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2000) menar att barn i lek bör ges möjligheter 

att uttrycka sig genom olika estetiska former. Utifrån pedagogens tankar om att det finns 

färdigt lekmaterial i stor utsträckning, anser vi att ett ökat ansvar läggs på pedagoger i 

förskolans verksamhet när det kommer till att tillrättalägga miljöer som stimulerar barns 

fantasi och kreativitet.  

 

Leken sågs som barnens viktigaste verktyg eftersom de utvecklar flera olika färdigheter, både 

socialt och kroppsligt. Forskning lyfter fram lekens betydelse och Knutsdotter Olofsson 

(2003) poängterar leken som viktig för barn när det kommer till att utveckla olika förmågor. 

En annan viktig funktion som leken har enligt pedagogerna var att barn genom lek får utlopp 

för sina känslor och upplevelser, vilket Engdahl (2007) menar att barn får i lek. Pedagogerna 

lyfte fram vikten av att engagera och involvera sig i barnens lek, för att på så sätt väcka deras 

leklust. I analysen av de genomförda observationerna kunde vi se att pedagogen hjälpte 

barnen att starta upp en lek men hjälpte dock inte barnen att utveckla den. Forskning belyser 

pedagogers betydelse för barns lek och Pramling Samuelsson och Johansson (2009) anser att 

barn ofta inkluderar vuxna i lek då de vill få hjälp att utveckla leken. Å andra sidan kan 

pedagogens agerande i situationen tolkas på så sätt att hon inte vill störa barnens lek, då hon 

kanske anser att det är barnen i första hand som ska styra över leken. Lillemyr (2002) menar 

att det handlar om en avvägning när det kommer till pedagogers styrning av barns lek, och att 

man som pedagog får se till situationen. Ytterligare en aspekt utifrån pedagogens agerande 

kan vara att hon känner barngruppen väl och vet vad varje barn behöver stöd i, vilket i sin tur 

påverkar hur hon väljer att handla i situationen. Att pedagogen inte deltar aktivt i barnens lek i 

så stor utsträckning, kan bero på att hon vet vilka barn som behöver stöd i leken och inte.   
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Vickerius och Sandberg (2006) menar att vi vuxna har till uppgift att stimulera och väcka 

barns leklust genom att upprätthålla en god lekmiljö och genom att tillföra lekmaterial. I 

analysen av observationerna kunde vi se att pedagogerna inte lägger någon större vikt vid att 

stimulera barnens lek då de sätter gränser för hur leken kan utvecklas och inte heller ger 

förslag på hur leken kan fortskrida. Pedagogerna begränsar även materialet barnen vill 

använda i sin lek.  

 

Den fysiska miljön, både inomhus och utomhus, lyftes också fram som en viktig faktor för att 

ge upphov till lek, och Michélsen (2004) menar att miljön är viktig för barns lek då den 

stimulerar leken, och bidrar till nyfikna och utforskande barn. Vi anser att man som pedagog 

bör ha en medveten tanke om hur miljön utformas då den ska locka barn till lek, samtidigt 

som det är viktigt att begränsa utbudet av lekmaterial för att på så sätt ge barn möjlighet att få 

använda sin fantasi och kreativitet. Pedagoger enligt oss har en viktig roll för barn när det 

kommer till att väcka leklusten och att ge näring till leken, så att den fortgår och utvecklas.  

 

Pedagogerna ansåg att man bör respektera den pågående leken innan man introducerar fler 

barn, för att värna om den pågående leken. De menar också att man bör se till situationen och 

vilka barn det handlar om, vilket också styrks i tidigare forskning om barns samspel där 

Jonsdottir (2007) menar att barns åsikter och tankar bör respekteras, det för att upprätthålla ett 

demokratiskt klimat. För att introducera barn i lek med andra ansåg pedagogerna att de själva 

bör vara med och delta, för att hjälpa de barn som har svårt att ta sig in i lek. Sommer (2005b) 

anser dock att barnet också själv bör kunna bidra till och forma sociala situationer för att få 

tillträde till lek, och inkluderas. Den kritik vi riktar till pedagogernas tankar om hur barn får 

tillträde till lek är att de i sina beskrivningar om hur de går tillväga enbart ser till barnens 

viljor i den pågående leken, och bortser från det barnet som vill in i leken. Däremot anser vi 

att det handlar om en avvägning, det vill säga att man får se till situationen och barnen det 

berör så att det inte alltid är samma barn som aldrig får vara med. Sommers tankar kring barns 

förmåga att få tillträde till lek på egen hand, anser vi inte är något man som pedagog kan 

kräva av ett barn som är i processen att tillägna sig lekfärdigheter. Vi anser däremot att detta 

är något som blir aktuellt först när barnet blivit en skicklig lekare. I början då barnet lär sig 

förmågan att leka kan stöd från pedagoger behövas.    

 

Engdahl (2007) lyfter fram pedagogers betydelse för att involvera barn i lek genom att stötta 

och finnas till hands för barnen. I förskolans läroplan står det att ”Barnen ska få stimulans och 

vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin kompetens och utveckla nya 

kunskaper och insikter” (Skolverket, 2010, s. 7). Pedagogerna menade att är det en lek där fler 

kan delta så bör man försöka hitta nya roller för att inkludera de barn som står utanför och 

Engdahl belyser vikten av att pedagoger stimulerar barns lek genom att tillföra något nytt som 

utvecklar lekens händelseförlopp. Norén-Björn (1995) menar att en förutsättning när det 

kommer till att forma och utveckla barns lek är att man själv är lekfull.  

 

Pedagogerna ansåg också att har ett barn kommit in i leken och det fungerar så bör man som 

pedagog dra sig undan från leken. Lillemyr (2002) menar att pedagoger bör inneha kunskap 

om betydelsen av sitt eget förhållningssätt. Det vill säga att hur pedagogen förhåller sig till 

barns lek kan påverka lekens händelseförlopp och utveckling, vilket innebär att man som 

pedagog får göra en avvägning i hur man ska agera i olika leksituationer. Vi anser att det som 

framkom i intervjuerna angående pedagogens roll i barns lek stämmer överens med vårt eget 

förhållningssätt kring hur man ska agera i olika leksituationer. Lek är barns fristad och ska 

inte tas över av pedagoger, det vill säga att leken ska i första hand ägas av barnen.  
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Öhman (2006) belyser pedagogers avsaknad att förstå och inta ett barnperspektiv när de 

tillrättavisar barn i olika situationer. Hon menar att pedagoger bör sätta sig in i vilka motiv 

barn har med det de sysselsätter sig med, det för att bli medveten om barns intentioner. Vidare 

menar hon att pedagoger allt för ofta säger nej till barn då de inte förstår syftet med det barnen 

vill göra, utan ser enbart hindren som till exempel att det blir för mycket jobb. I analysen av 

observationerna uppmärksammade vi att pedagogerna styrde och tillrättavisade barnens lek, 

och att de inte intog ett barnperspektiv. I situationen då barnen lekte med dockhuset avbröts 

deras lek av pedagogen då hon bad barnen att leka riktigt. Detta styrks av tidigare forskning 

och Folkman och Svedin (2003) menar att lek ofta avbryts av pedagoger, vilket i sin tur kan 

leda till att barn inte får möjlighet att utveckla sina lekar fullt ut. I intervjuerna framkom 

vikten av att barn i lek får möjlighet att leva ut och bearbeta känslor och händelser de upplevt. 

I observationen tillåts inte barnen att leva ut sin lek då det uppstår ”bråk” mellan figurerna i 

leken. Det som för pedagogen i observationen kan se ut som en lek som spårar ur, kan istället 

vara ett sätt för barnen att bearbeta något de varit med om.  

 

Brodin och Hylander (1998) belyser Sterns Samförståndsdomän, det vill säga att det är viktigt 

som pedagog att dela barns engagemang, upptäckarglädje och nyfikenhet för olika ting. Det i 

sin tur kan bidra till att barn får ökad drivkraft att fortsätta utforska, experimentera och får 

stimulans till att använda sin fantasi. I observationen där flickorna söker pedagogens 

uppmärksamhet får de inte något direkt gensvar, vilket kan leda till att barnen upphör att 

involvera pedagoger i det de finner intressant. Vi anser därför att pedagogers engagemang och 

närvaro för det barnen intresserar sig för är av stor vikt för att barnen ska fortsätta utforska 

och upptäcka sin omvärld.  

 

Jonsdottir (2007) menar att pedagoger har en viktig uppgift när det kommer till att skapa 

möjligheter för barn att knyta kamratrelationer. En viktig faktor för att att introducera barn i 

lek, var enligt pedagogerna att skapa lekgrupper. De menade att vid skapandet av lekgrupper 

är det viktigt att känna sin barngrupp väl för att med kunskap om barnens intressen och 

erfarenheter sätta samman gynnsamma lekgrupper. Vickerius och Sandberg (2006) anser att 

leken ska utgå från barns intressen och erfarenheter, vilket kräver god kännedom om barnen. 

Vi anser att pedagoger har en viktig roll när det kommer till att involvera barn i lek med andra 

barn, då det gynnar deras utveckling. Pedagoger som har stor kännedom om sin barngrupp 

och vet vad varje barn behöver kan därför sätta samman lämpliga lekgrupper där varje barn 

får sina behov tillgodosedda. Att ingå i gemenskap med andra barn är viktigt för barns sociala 

utveckling och Sommer (2005b) menar att barns förmåga till initiativ är mer förekommande i 

relationer barn emellan än i relationer mellan barn och vuxna.  

 

När det kommer till att hantera barn som exkluderas från lek och samvaro med andra ansåg 

pedagogerna att man bör se till situationen och de barn det gäller. De menade att sker det en 

ständig uteslutning av ett och samma barn, krävs insatser från pedagogernas sida i form av 

hjälp och stöd. Pedagogerna ansåg att sker det upprepade uteslutningar av ett och samma barn 

bör man som pedagog uppmärksamma det barnet, och tillsammans i arbetslaget arbeta fram 

en lösning för att på bästa sätt hjälpa och stötta barnet. Det styrks i tidigare forskning kring 

barn som exkluderas, och Honneth (2003) belyser vikten av att pedagoger upptäcker de barn 

som utesluts. Han menar att ett utanförskap som inte upptäcks i tid kan leda till ett ökat 

utanförskap högre upp i åldrarna. Flera olika strategier för hur man kan gå tillväga då det sker 

en uteslutning togs upp av pedagogerna. Några av dessa var att prata med övriga barn om hur 

det känns för den som utesluts, genomföra observation i barngruppen för att få en uppfattning 

om hur det uteslutna barnet beter sig i samspel med andra, och genom att organisera nya 

lekgrupper för att ge barnen möjligheter till att skapa nya vänskapsrelationer.  
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Fahrman (1996) belyser vikten av att barn redan i tidig ålder erhålls goda erfarenheter när det 

kommer till att ingå i relationer med andra då det lägger grunden för utveckling av tillit och 

ger goda förutsättningar till självupplevelse. Vidare menar författaren att våra möjligheter att 

utvecklas till mogna känslofulla individer grundläggs redan i unga år och beror på hur vi 

bemöts i samspel med andra.  

 

Pedagogerna ansåg det viktigt att tillsammans med barnen prata om värdegrundsfrågor och 

med hjälp av olika sorters material prata om hur man ska vara mot varandra. I läroplanen för 

förskolan står det att ”Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i 

andra människors situation” (Skolverket, 2010, s. 4). Under observationerna blev vi varse om 

hur barn visar empati gentemot sina kamrater då en flicka tröstar och visar omtanke om en 

yngre kamrat. Öhman (2006) menar att empati innebär en inlevelseförmåga i hur andra kan 

känna och uppleva i olika situationer och händelser vilket flickan gör i situationen. Vidare 

poängterar författaren att man ska tona in det den andra känner, men inte låta känslorna ta 

över hand.  

 

När det kommer till att arbeta förebyggande för att motverka exkluderingar betonade 

pedagogerna ännu en gång vikten av att diskutera värdegrundsfrågor i barngruppen där varje 

barn får komma till tals, vilket också styrks av tidigare forskning där Williams och Pramling 

Samuelsson (2000) menar att pedagogen bör skapa situationer där barns tankar och åsikter 

förs fram. I förskolans läroplan står det att ”Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt 

som ska prägla verksamheten. Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa 

och jämnställdhet samt egna och andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i 

verksamheten” (Skolverket, 2010, s. 4). Att som pedagog vara medveten om sitt eget 

förhållningssätt gentemot barn och andra vuxna var också något som lyftes fram som viktigt i 

det förebyggande arbetet. Lindahl (1998) belyser att vuxnas förhållningssätt i olika situationer 

påverkar hur barn i sin tur förhåller sig till ting och människor i kommande situationer. 

Grundpelarna i arbetet med att arbeta förebyggande för att förhindra exkludering var enligt 

pedagogerna att skapa en trygg och stabil barngrupp, ett fungerande arbetslag och att använda 

sig av material som finns tillgängligt. Vi anser att genom att referera till olika sorters material, 

till exempel karaktärerna i en saga kring diskussioner med barnen om uteslutningar, så blir 

ingen i barngruppen utpekad. Vi anser även att grunden för att förhindra exkludering i 

barngruppen är att diskutera kring värdegrundsfrågor och att varje barn får komma till tals och 

blir lyssnad till. Det är också viktigt som pedagog att reflektera över hur man bemöter både 

barn och andra vuxna, då vi är barnens förebilder.  

 

Analys 
Vi anser att resultatet besvarar vårt syfte och våra frågeställningar, då vi har fått tydliga och 

utförliga intervjusvar där varje informants svar var lätt att utläsa. Innan studien genomfördes 

såg vi på lek som ett av barnets viktigaste sysselsättningar, och den synen har förstärkts 

genom att vi har fått ta del av yrkesverksamma pedagogers tankar om lek. Detta har i sin tur 

bidragit till att vi än mer i vår blivande yrkesroll kommer att värna om barns lek genom att ge 

dem utrymme och tid för lek. Vi har också fått en ökad förståelse för vår egen betydelse för 

barns lek och för barns samvaro med andra. Vi har även fått större insikt i att grunden för att 

skapa och upprätthålla ett gott klimat börjar med ett fungerande arbetsslag för att sedan gå 

vidare till att skapa en trygg och stabil barngrupp. De genomförda observationerna bidrog till 

en helhetsbild av resultatet. De gav en ökad insikt och förståelse för barns samvaro och 

samspel med andra men även en inblick i hur pedagoger kan förhålla sig till leken, och hur 

pedagogers handlingar kan påverka barnen och deras lek. 
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I vår diskussion av resultatet har vi konstaterat att pedagogernas uttalanden i intervjuerna inte 

alltid stämmer överens med hur de observerade pedagogerna agerat. En möjlig förklaring till 

detta kan vara att det handlar om olika individer. Pedagogerna som intervjuades kanske har en 

syn på barns lek som inte stämmer överens med de observerade pedagogernas syn. En annan 

möjlig orsak kan vara att de observerade pedagogerna instämmer i det som framkommer i 

intervjuerna, men att de i praktiken omedvetet gör annorlunda. Det kan skilja sig i hur man 

talar om något specifikt och i hur man agerar i olika situationer, då man kanske inte 

reflekterar över om man faktiskt gör som man säger.    

  

Sommer (2005b) menar att för att barn ska kunna delta och samspela med andra, krävs det att 

de är lyhörda för andras önskemål och avsikter. Observationerna gav också en inblick i hur 

barn kan gå tillväga för att få tillträde till lek och samvaro med andra barn. Genom 

observationerna synliggjordes även pedagogernas förhållningssätt till barnen och deras lek. 

De teoretiska utgångspunkter vi utgått från anser vi har underlättat och berikat analysen av 

resultatet, då vi med hjälp av dessa teorier har fått en ökad förståelse kring barns samvaro och 

samspelsmönster. Teorierna har också gett oss en inblick i yrkesverksamma pedagogers 

erfarenhetsvärld kring studiens undersökningsområde. I diskussionen av resultatet kom vi 

fram till att det hade varit av intresse att ta reda på vilka konsekvenser pedagogerna anser att 

ett utanförskap kan ge upphov till, då de framhöll lekens betydelse för barns utveckling och 

lärande. Vidare anser vi att vi borde ha ställt fler följdfrågor till pedagogerna under 

intervjuerna kring hur de arbetar då vi vid bearbetning av intervjuerna upptäckt att detta inte 

framgår, till exempel hur de arbetar med språkutvecklingen. Vi anser även att vi under 

observationerna borde ha följt upp det vi observerat, genom att samtala med pedagogerna 

kring deras agerande i de olika situationerna. Det hade kunnat leda till en djupare förståelse 

och berikat analysen av observationerna.  

  

7.2 Metoddiskussion  
Vårt tillvägagångssätt i form av kvalitativ metod samt intervjuer och observationer anser vi 

vara en relevant metod när det kommer till att söka svar på vårt syfte och våra 

frågeställningar. Det med anledning av att man får en inblick och förståelse för pedagogernas 

förhållningssätt och uppfattningar kring det som studien har som syfte att undersöka. En 

kvantitativ metod anser vi inte vara lämplig för vår studie, då den i form av till exempel 

enkäter inte ger samma djupgående svar och inte heller samma möjligheter att undersöka hur 

informanterna erfar fenomen, i lika stor utsträckning som en kvalitativ metod. Att vårt val 

bland annat blev intervjuer var för att få grundliga och genomtänkta svar på våra frågor. Det 

gjordes också för att ha möjlighet att be informanterna att utveckla och att förtydliga sina 

svar. Intervjuer kändes som ett naturligt tillvägagångssätt för att undersöka hur pedagogerna 

förhåller sig till det som studien har som syfte att undersöka. Att valet också blev 

observationer var med anledning av att vi ville skapa oss en helhetsbild kring ämnet för vår 

studie. Vi ville även få en uppfattning om hur barns samspel och samvaro i lek kan yttra sig i 

verksamheten samt hur pedagoger förhåller sig till detta. Att vi i vår studie valde att göra 

intervjuer där sju pedagoger deltog kan påverka resultatet då det inte ger så stor variation i 

svaren. Intervjusvar från en större grupp pedagoger hade kunnat ge en vidare bredd, vilket i 

sin tur hade kunnat ge oss ett rikare material. Dock anser vi att vårt bekvämlighetsurval var 

tillräckligt för att få svar på vår studies syfte och dess frågeställningar.  

 

Vi anser att intervjuer som metod var tillförlitlig för vår studie, då vi var intresserade av 

pedagogernas erfarenheter och tankar kring lek, barn som inte deltar i lek tillsammans med 

andra, eller som exkluderas. Våra formuleringar av intervjufrågorna anser vi ger svar på det 

som studien har som syfte att undersöka.  
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En möjlig kritik till vårt val av intervju som undersökningsmetod är att informanterna kan 

svara så som de tror att vi förväntar oss, och inte utifrån sitt eget perspektiv. Det för att 

pedagogerna har en relation till oss sedan tidigare och då de vet att arbetet kommer publiceras 

och bli offentligt.  

 

Vid genomförandet av intervjuerna närvarade vi båda, vilket kan påverka pedagogerna på så 

sätt att de upplever situationen som obekväm. Det i sin tur kan ha inverkan på svaren. Under 

intervjuerna upplevde vi några av pedagogerna uppvisade ett nervöst beteende, vilket vi tror 

kan ha berott på att vi var två. Att vi var två vid intervjuerna kan också ses som en fördel när 

det kommer till att komma på lämpliga följdfrågor då man kan ta hjälp av varandra. Att 

pedagogerna fick avsätta tid från barngruppen för att kunna delta vid intervjuerna anser vi 

också kan påverka intervjuernas kvalitet, då pedagogerna på grund av tidsbrist kanske ger 

korta och ofullständiga svar. Intervjuerna pågick mellan 10-20 minuter, vilket vi anser vara en 

rimlig tid för pedagogerna att kunna avsätta från barngruppen. Att det vid tillfällena för 

intervjuerna var ont om personal på förskolorna på grund av sjukdom, kan ha gjort att 

pedagogerna upplevde det svårt att avsätta tid för deltagande i intervjuerna.   

 

Observationer som metod anser vi var relevant för vårt undersökningsområde då vi fick ta del 

av barns samspel i lek, samtidigt som vi fick en uppfattning om hur pedagogerna förhöll sig 

till barnen och deras lek. En möjlig risk när det kommer till observationer, är att det kan bli 

svårt att skapa sig en uppfattning, fri från förförståelse då vi är bekanta med 

verksamhetsfältet. Ytterligare en risk kan vara att både pedagoger och barn agerar på ett 

annorlunda sätt än de vanligtvis gör, då de kan påverkas av vår närvaro. Det i sin tur kan ge en 

otillförlitlig bild av det som studerats. Ett möjligt tillvägagångssätt för att få ett mer berikat 

material hade kunnat vara genom att genomföra observationerna under en längre period och 

på en och samma avdelning.  

 

Analys 

Våra funderingar kring de valda metoderna är att vi kanske enbart skulle använt oss av 

intervjuer som metod. Det med anledning av att vi upplevde att det blev för mycket material 

att hantera och bearbeta vid tillämpandet av både intervjuer och observationer. Eftersom vårt 

fokus låg på pedagogernas förhållningssätt, anser vi att enbart intervjuer hade kunnat vara en 

tillräcklig metod för att söka svar på vårt syfte och våra frågeställningar. Att endast fokusera 

på intervjuer hade kunnat bidra till en djupare analys av det insamlade materialet. Vår slutsats 

är dock att intervjuerna och observationerna kompletterar varandra eftersom de tillförde olika 

men viktiga delar. Intervjuerna gav oss kännedom om pedagogers tankar och åsikter kring lek 

och förebyggande arbetssätt för att förhindra exkludering. Observationerna bidrog till att vi 

fick ta del av hur barns samspel i lek kan ta sig uttryck, samt hur pedagoger på olika sätt kan 

förhålla sig till barns lek.  

 

7.3 Vidare forskning 
Under arbetets gång har nya tankar och funderingar väckts kring barns lek och samspel som vi 

anser vara lämpliga att forska vidare om. Efter vår genomförda studie kring pedagogers 

förhållningssätt fann vi det av intresse att inta ett barnperspektiv, det vill säga att genomföra 

intervjuer med barn om är deras upplevelser och tankar kring den fria leken. Vidare anser vi 

också att det är av intresse att undersöka hur barn kan uppleva en uteslutning, samt hur barn 

ser på om alla alltid ska få vara med. Det hade också varit givande att studera hur barn på eget 

initiativ agerar för att involvera andra barn i lek.  
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9. Bilagor 

 

Bilaga 1 

  

 

2012-11-20 

Hej! 

Vi är två studenter från Högskolan Väst som heter Ellen Helleberg och Emma Jonsson, som 

läser på lärarprogrammet med inriktning förskola/förskoleklass. Vi går nu sista terminen och 

det har blivit dags för oss att skriva vårt examensarbete.  

Syftet med vår studie är att undersöka barns lek, och vårt fokus är hur pedagogerna förhåller 

sig till den. Vi har tänkt genomföra en observation av barnens fria lek. När det kommer till 

dokumentationsverktyg vid observationen, kommer vi föra anteckningar av det vi ser. 

Deltagandet är frivilligt och du som vårdnadshavare har rätt att avbryta ditt barns medverkan 

när som helst. Allt som observeras kommer hanteras anonymt, det vill säga vi kommer 

använda fingerade namn på deltagare och förskolor. Om du inte vill att ditt barn ska medverka 

i studien kommer vi att respektera detta och ditt barn kommer inte observeras. Vi hoppas ni 

har möjlighet att hjälpa oss! 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

Ellen Helleberg    

Tel: XXX-XXX-XXXX    

xxxx@student.hv.se           

 

Emma Jonsson            

Tel: XXX-XXX-XXXX 

xxxx@student.hv.se 

 

Jag godkänner att ________________________________ får delta i observationen (ringa in 

ditt svar och lämna till personalen på avdelningen) 

JA   

NEJ 

 Vårdnadshavares underskrift:_______________________________________ 

mailto:xxxx@student.hv.se
mailto:xxxx@student.hv.se
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Bilaga 2 

 

 

 

  2012-11-20 

 

Hej! 

Vi är två studenter från Högskolan Väst som heter Ellen Helleberg och Emma Jonsson, som 

läser på lärarprogrammet med inriktning förskola/förskoleklass. Vi går nu sista terminen och 

det har blivit dags för oss att skriva vårt examensarbete.  

Syftet med vår studie är att undersöka leken och hur pedagoger arbetar med de barn som inte 

leker. För att kunna besvara våra frågeställningar vill vi gärna genomföra intervjuer med 

pedagoger och hade uppskattat din medverkan. Intervjuerna beräknas ta ca 45 minuter och vi 

kommer att använda oss av bandspelare samt föra anteckningar.  

Vi kommer att hantera allt insamlat material enligt de etiska reglerna när det kommer till 

sekretess. Varken du eller förskolan kommer att kunna identifieras då vi använder oss av 

fingerade namn. Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan i 

studien. Er medverkan är av stor vikt för vår studie och vi hoppas att ni vill delta! 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

Ellen Helleberg    

Tel: XXX-XXX-XXXX    

xxxx@student.hv.se           

 

Emma Jonsson            

Tel: XXX-XXX-XXXX 

xxxx@student.hv.se 

 

JA, jag vill delta  

NEJ, jag vill ej delta 

 

Underskrift:___________________________________________ 

mailto:xxxx@student.hv.se
mailto:xxxx@student.hv.se
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  2012-11-20 

 

 

Hej! 

Vi är två studenter från Högskolan Väst som heter Ellen Helleberg och Emma Jonsson, som 

läser på lärarprogrammet med inriktning förskola/förskoleklass. Vi går nu sista terminen och 

det har blivit dags för oss att skriva vårt examensarbete.  

Syftet med vår studie är att undersöka barns lek, och vårt fokus är hur pedagogerna förhåller 

sig till den. För att få en uppfattning om detta kommer vi att genomföra en observationsstudie. 

Vi vill gärna observera barn och pedagoger i den fria leken och hade uppskattat att få göra 

denna studie hos er. När det kommer till dokumentationsverktyg vid observationen, kommer 

vi föra anteckningar av det vi ser. Er medverkan är av stor vikt för vår studie och vi hoppas att 

ni vill delta! 

 

Med vänliga hälsningar 

Ellen Helleberg    

Tel: XXX-XXX-XXXX     

xxxx@student.hv.se           

 

Emma Jonsson            

Tel: XXX-XXX-XXXX 

xxxx@student.hv.se               

 

 

JA, jag vill delta  

NEJ, jag vill ej delta 

 

Underskrift:___________________________________________ 

 

mailto:xxxx@student.hv.se
mailto:xxxx@student.hv.se
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Intervjuguide 

Här presenteras de frågeställningar vi utgick ifrån i genomförandet av intervjuerna och 

följdfrågor ställdes i förhållande till intervjupersonernas svar på respektive fråga. 

 

Uppmjukningsfrågor: 

Hur länge har du arbetat inom barnomsorgen? 

Vad har du för befattning? 

 

1. Vad innebär lek enligt dig? 

 

2. Vad tror du lek betyder för barn? 

 

3. Vad har du för erfarenhet av barn som inte leker? 

 

4. Hur anser du det yttra sig i verksamheten? 

 

5. Vad har du för syn på barn som inte leker? 

 

6. Vad tror du är den främsta anledningen till att barn inte leker? 

 

7. Hur anser du att man kan arbeta för att väcka barns leklust? 

 

8. Hur arbetar du för att introducera (inkludera) barn i andra barns lek? 

 

9. Hur hanterar du barn som utesluts (exkluderas) från andra barns lek? 

 

10. Hur anser du att man kan arbeta förebyggande för att förhindra exkludering i 

barngruppen? 
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Observationsguide 

Här presenteras de punkter vi utgick ifrån i genomförandet av observationerna. Vi valde att 

formulera ett fåtal punkter kring det vi hade som syfte att observera, det för att underlätta och 

hålla fokus på det vi i huvudsak ville studera.  

 

1. Hur interagerar barn i lek? 

 

2. På vilka olika sätt kan barns samspel ta sig uttryck? 

 

3. Hur agerar pedagoger i förhållande till barns lek? 

 

4. Hur tillåtande är pedagogerna i barns utövande av leken?  

 

5. Hur stimulerar och utvecklar pedagogerna barnen i deras lek?  

 

6. Vilket sorts engagemang visar pedagogerna för barnens lek? 
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