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Leken är en stor del i förskolans värld och vi anser därför att det är väldigt viktigt att barn 

med svårigheter får hjälp tidigt att komma in i lekens trygga värld. Vårt syfte med detta arbete 

är att uppmärksamma förskolebarn som har svårt att behärska de tre lekreglerna som Birgitta 

Knutsdotter Olofsson beskriver: samförstånd, ömsesidighet och turtagande. Vidare har vi 

även ett annat syfte, som är att ta reda på vad förskollärarna beskriver att de gör för att hjälpa 

barnen. För att nå vårt syfte och komma fram till ett resultat har vi valt observationer på 

barngruppen och intervjuer med pedagogerna som metoder i arbetet, dock har vi lagt ner mest 

energi på intervjuerna med förskollärare.

Våra observationsresultat visar att barnen signalerar olika då de har svårt att behärska de 

tre lekreglerna. De visar det genom att stå utanför leken eller förstöra för andra. I intervjuerna 

fick vi reda på att för att hjälpa barnet är det viktigaste att man ger sitt vuxenstöd. Det är en 

stor och viktig uppgift för förskolläraren att få dessa barn att leka tillsammans med andra.
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1. Inledning

Det går att överleva utan lek, men inte att leva.
  (Edenhammar & Wahlund, s. 5)

Under vår lärarutbildning har vi genom varje verksamhetsförlagd utbildning (VFU) kommit i 

kontakt med barn som har vissa svårigheter med att leka och samspela med andra barn. Vi 

anser att detta är ett stort problem inom förskolan. I och med att leken har en stor del i 

förskolans värld, tycker vi att det är ytterst angeläget att personalen tidigt hjälper barnet att 

komma in i lekens trygga värld.

Vi har uppfattningen att barns lek är väldigt viktig för att de ska kunna bli samspelande 

människor i framtiden. I leken lär de sig bland annat att lära känna sig själva, sina egna 

känslor och förmågor, men de lär sig även att umgås med andra människor och att man inte 

alltid kan få som man vill.

Birgitta Knutsdotter Olofsson nämner (2003), att i de flesta barngrupper finns det barn 

som inte kan eller som har svårt för att leka tillsammans med andra. Antingen står de utanför 

leken eller så förstör de leken för de andra barnen. De tycks ha svårt för att förstå vad de 

andra barnen gör när de leker. Knutsdotter säger också: att få dessa barn att leka inom lekens 

trygga ram tillsammans med andra innebär en stor utmaning för förskolläraren. Det kan finnas 

många olika orsaker till varför vissa barn inte klarar av att leka med sina kamrater. 

Knutsdotter nämner några, till exempel kan barnen kanske inte känna sig tillräckligt trygga i 

förskolan för att gå in i lekens värld, de har kanske inte lärt sig att leka på grund av sociala 

problem i hemmet eller att de inte lärt sig förstå leksignaler, som att kunna skilja på lek och 

verklighet. Barnen kan också ha svårigheter att behärska de tre sociala lekreglerna inom 

leken: samförstånd, turtagande och ömsesidighet och det är dem som vi har valt att inrikta oss 

på i detta arbete. Hon nämner också att: den vuxne är en otrolig potent förebild […] Genom 

att visa på lekens tolkningsmöjligheter för man in barnen i en annan värld. Det tar inte lång 

tid, det kräver nästan ingenting – annat att man själv vet vad lek är (Knutsdotter, 2003, s. 30).

I detta arbete kommer vi att använda oss av observationer i barngruppen och intervjuer 

med förskolepedagogerna på förskolan. Vi kommer mest att inrikta oss på intervjun med 

förskollärarna om vad de gör för att få in de barn som har leksvårigheter, in i lekens trygga 

värld.
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1.1 Syfte och frågeställningar

Vårt syfte med detta arbete är att uppmärksamma barn i förskolan som har svårt att behärska 

Birgitta Knutsdotter Olofssons tre lekregler, samförstånd, turtagande och ömsesidighet. Ett 

ytterligare syfte som vi har är att visa på vilket sätt förskollärarna beskriver sitt stöd till de 

barn som har det svårt med de tre lekreglerna. 

Våra frågeställningar är:

 Vad kännetecknar barn som har svårt att behärska de tre lekreglerna?

 Hur uttalar sig pedagogerna kring hur de kan hjälpa ett barn med leksvårigheter?
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2. Läroplanen – Lpfö98

Läroplanen för förskolan (Lpfö98) säger att barn, med hänsyn till deras egna behov och 

villkor, som behöver mer stöd än andra barn ska få det tillfälligt eller permanent. Den 

pedagogiska verksamheten skall anpassas till alla barn i förskolan (s. 8).

Läroplanen säger även att: förskolan skall vara en levande social och kulturell miljö 

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

kompetens. […] Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken 

för att främja varje barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten i förskolan. I 

lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation 

och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och läsa problem. Barnet 

kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta 

upplevelser, känslor och erfarenheter (a.a. s. 9).

I läroplanen står det att den pedagogiska verksamheten skall utövas så att den stimulerar 

och utmanar barnets utveckling och lärande. Det ska finnas en öppen, innehållsrik och 

inbjudande miljö. Leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet såväl som att ta tillvara och 

stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter skall 

främjas i verksamheten.

Alla som arbetar i förskolan skall enligt Lpfö, särskilt uppmärksamma och hjälpa de 

barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling, samt samarbeta för att erbjuda en god 

miljö för utveckling, lek och lärande. Barnen ska också få hjälp att bearbeta konflikter, reda ut 

missförstånd, kompromissa och respektera varandra, samt att barnens samspel ska stimuleras.
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3. Teoretiska utgångspunkter

Karin Edenhammar och Christina Wahlund skriver om FN:s barnkonvention, (1990) som 

handlar om de rättigheter som varje barn har. Konventionen säger att en av barns rättigheter är 

lek och rekreation och att varje samhälle och offentlig myndighet ska sträva efter att främja 

åtnjutandet av dessa rättigheter. Lek tillsammans med basbehoven: näring, hälsa, skydd och 

utbildning är nödvändiga för utvecklingen till en hel människa (s. 5).

3.1 Lek

Ann Granberg (2004) skriver att när ett barn väl har lärt sig att leka kan de leka resten av 

livet. Lusten att leka finns i alla barn och de kan leka var som helst, oavsett i vilken stad eller 

vilket land de bor i, om de är ensamma eller tillsammans med andra barn, oberoende av svält 

och fattigdom i krigshärjade områden, bland gatubarn och i kåkstäder finns det lek. Det 

naturliga tillståndet för barn är lek. När barn leker drivs de av lust, glädje, nyfikenhet och en 

längtan att få känna samma känsla igen de kände förut när de lekte.

Granberg nämner att det är inte bara barn som leker. Även vuxna är engagerade i sina 

”lekar” när de utövar sina fritidsaktiviteter som till exempel dans, läsa en bok, sy, golf, spela 

kort, fotboll, när de sitter vid datorn eller när de utövar andra intressen. Det är inget som vi 

direkt kallar lek och aktiviteterna som utövas är inte på allvar och de har inget ekonomiskt 

utbyte, men engagemanget och djupet är lika stort som i barnets lek. Det ger istället som hos 

barnet positiva känslor som förväntan, anspänning, glädje, nyfikenhet. Den enda belöningen 

som fås är nöje och en egen tillfredsställelse. 

3.1.1 Lekens början

När ett barn föds, finns alltid förmågan att leka hos barnet. För att inte leken ska bli som 

Birgitta Knutsdotter Olofsson (1991) kallar för lekklotter, det vill säga korta och ytliga 

leksekvenser, måste vi lära barn att leka. Precis som vi pratar med barn för att lära dem att 

prata, måste vi leka med barn för att lära dem leka. Leken har olika förstadier och när barnet 

ska lära sig leka börjar det att leka på lekens klotterstadie, det lägsta stadiet där enkla lekar är 

en fördel. Precis som när man lär sig att rita börjar man med enkla streckgubbar. 
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Leken föds på skötbordet där barnet tränar och provar på olika ljud och miner tillsammans 

med de närmaste i omgivningen. Med sina fingrar, saker, joller och ljud leker barnet med sig 

själv. Efter ett tag breddas barnets vyer och samspelet med jämnåriga kamrater möts i leken 

(Granberg 2004).

Edenhammar och Wahlund (1990) skriver också att personerna i barnets närmsta 

omgivning har en stor och betydelsefull roll. Det är de personer som avgör om barnet lär sig 

att leka eller inte. För att leken ska utvecklas är det viktigt att barnet får ett tidigt positivt 

samspel med personerna i sin närmaste omgivning. De skriver även att den bästa lekkamraten 

och leksaken är den vuxna, som tillsammans med barnet utforskar omgivningen.

Granberg understryker att det krävs trygghet för att lära sig och för att kunna leka, vilket 

växer fram ur barnets samspel med omgivningen och personer i barnets närhet under de första 

av barnets levnadsdagar. Under barnets första levnadsår läggs grunden till alla former av lek. 

När barnet börjar i förskolan utvecklas leken vidare.

3.1.2 Förutsättningar och krav för lek

Knutsdotter (2003) tar upp tre olika faktorer: trygghet, ostördhet och lekens verktyg som 

ligger bakom förmågan att kunna leka. Det krävs en trygg miljö för barnens lek. Om barnen 

går och är rädda och nervösa för attacker utifrån och vad som händer i dess omgivning, kan de 

inte lägga sin koncentration på leken. Det måste finnas ostördhet för att barnen ska kunna 

koncentrera sig i leken och för att sammanhanget i leken ska finnas kvar. När barnen blir 

störda i sin lek är det ungefär samma som att störa oss vuxna i ett intressant samtal eller när vi 

läser en bra bok, man kommer av sig helt. Leken kräver även olika verktyg för att fungera, till 

exempel leksignaler, att kunna hitta på en handling, ha fantasi och förstå hur man gör när man 

leker. Vissa barn kan på mindre än en sekund förflytta sig in i lekens medvetandetillstånd, 

medan andra barn behöver mer vuxenstöd och mycket stimulans för att kunna gå in i leken. 

Marie-Louise Folkman och Eva Svedin (2003) nämner att när barnet har den trygga 

känslomässiga grunden garanterad i sin omgivning, kommer en längtan att få kamrater att 

leka tillsammans med och där får förskolan en viktig och stor roll. I förskolan skaffar barnet

sig erfarenheter som leder vägen till den sociala leken, vilket är ett av målen i förskolan, att 

barnen blir sociala. Får barnet inga lekkamrater har barnet ingen chans att utveckla sin lek. 

För att barns samspel med andra barn ska bli lättare hjälper det om barnet har utvecklat 

empati och kan visa omsorg. Författarna nämner även att lekkompetensens kärna är: att 
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komma överens och turas om, ha tillgång till fantasi, ta initiativ till lekar, dela med sig av 

idéer och vara någon som kan inspirera andra (a.a. s. 63).

Edenhammar och Wahlund (1990) nämner att om leken ska kunna bli varierande och 

mångsidig så måste samspel och dialog ske med andra inom leken. Barn som har varit med 

om traumatiska upplevelser i livet, som till exempel barn på barnhem, barn i krigsländer eller 

barn med sjukdomar har oftast inte fått en chans att utveckla samspel och kommunikation 

tillsammans med andra. Detta gör att de får brister i samspel och dialog, vilket leder till att det 

blir svårt för dem att leka.

För att kunna leka behövs det ett förtroende och ett samspel till personer och 

omgivningen som barnet möter i verksamheten. Om inte det fungerar eller existerar 

grundläggs istället bristande självtillit och misstro mot omvärlden (Granberg 2004).

Genom ögon, mimik, röstläge och sättet att tala och bete sig signalerar man att man vill 

och kan leka. Det är viktigt att leksignalerna är tydliga så att barnet kan tolka dem, men det är 

även viktigt att skicka ut egna när de vill leka. Barnen behöver även kunna omvandla 

verkligheten till något annat, till exempel tid, handlingar, personer, ting och rum. Det krävs då 

fantasi (Knutsdotter 1991).

Vi måste lära barnet att skilja på vad som är lek och vad som är verklighet. Att kunna 

förhålla sig till verkligheten när man leker är ett måste när man lär sig att leka, att kunna 

omvandla verkligheten till någonting annat än vad det egentligen är. Man måste veta att det 

man ser inte alltid är vad det ser ut att vara. Det finns olika sätt att tolka det som man ser 

(Knutsdotter 1991).

För att leken ska kunna fortgå och utvecklas måste det även finnas och bevaras harmoni 

inom leken. Knutsdotter (1991) nämner att harmonin i leken behålls genom att de outsagda 

och utsagda reglerna följs och att alla är överens, samt att det inte uppstår konflikter om vem 

som är vem och vad som är vad i leken. Knutsdotter och Granberg är båda överens om att de 

tre sociala lekreglerna måste finnas i leken för att det ska kunna bli lek tillsammans med andra 

barn. 

Om ett barn har medkänsla, hjälpsamhet och är påhittiga blir de populära bland sina 

kamrater när de ska leka (Knutsdotter 1991).

Det som leken kräver, blir även lekens följder. Några förutsättningar för leken är: 

trygghet, social skicklighet och social färdighet, samt ostördhet. Det är även det som barnen 

lär sig när de leker. De känner sig trygga i verksamheten när de väl lärt sig vad lek är och hur 

man gör. När barnen leker låter de andra vara ostörda i deras leker, för att de är själva så 

upptagna av sin egen lek. De lär sig även att umgås med andra människor (Knutsdotter 2003).
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3.1.3 Lära genom lek

Eli Åm (1986) skriver att alla deltagare får någonting ut av leken. Båda vuxna och barn 

skaffar sig nya erfarenheter om sig själva och om andra genom att prova på andras roller och 

se saker från andras perspektiv. Granberg skriver om psykologen Lev Vygotskij som menade 

att via leken får barnet, genom att prova på olika roller, lära sig sociala riktlinjer och etik.

Barnen utvecklar och lär känna sig själva, inlevelse och medkänsla tränas, samt deras 

och andras känslor. I leken stimuleras den fysiska och motoriska utvecklingen, barnen tränar 

upp sina muskler och kroppens koordination, vilket är en fördel när de ska lära sig att läsa och 

skriva senare i skolan. Det hjälper även inlärningen och förståelsen i skolan. Har man inte 

tillgång till lek kan man få svårigheter i skolan. Det blir svårt för barnet att använda sina inre 

tankar och bilder, samt att tänka abstrakt. Leken hjälper barn att hantera traumatiska 

upplevelser, omgivningen och förstå sin värld runtomkring (Edenhammar & Wahlund 1990).

Granberg (2004) skriver även om psykologen och pedagogen Jean Piaget och 

psykoanalytikern Erik H. Eriksson som menade att barnet använder sig av leken för att 

bearbeta just sådana händelser och konflikter som de har varit med om i sitt liv. Leken är då 

en viktig process. Vygotskij menade att leken är ett hjälpmedel för barnet så att det kan 

utveckla tankar, viljor och känslor och genom det utveckla sin fantasi.

Folkman och Svedin (2003) skriver: men den normala leken är inte bara lustfylld. Att 

den också kan innefatta moment av negativa känslor är ändå inget att förfasa sig över, för det 

är i lek med andra barn som barnet får anledning att lära sig handskas med sin själviskhet (s. 

98). De skriver även att barnet efterhand lär sig kontrollerar sina negativa handlingar, då de 

märker att de får skuldkänslor över att ha sårat någon som man gillar.

Knutsdotter (2003) nämner att de lär sig vara tillsammans med varandra, hålla sig till 

temat som leken har, acceptera och integrera sina och andras viljor och idéer, de lär sig de tre 

lekreglerna: samförstånd, ömsesidighet och turtagande och lösa konflikter. Lekskickliga barn 

kan leka var och när som helst (s. 24). Hon skriver även att det inte finns någon annan 

aktivitet än leken, som ger barn så mycket social kompetens så som leken ger. De lär sig 

sammanfoga allas idéer inom lekens stor ram, de lär sig kompromissa och att en och samma 

person inte kan bestämma hela tiden.

Enligt Granberg (2004) lär barn sig väldigt många olika saker genom lek: de skaffar sig 

sociala, fysiska och psykiska erfarenheter, de får social kompetens genom vänskap, empati 

och konfliktlösning. Barn får lärdom om till exempel människor, moral, natur, matematik och 

samhället. De lär sig även begrepp som avstånd, färg och antal. Språket får fler ord, längre 
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meningsbyggnader och en utvecklad grammatik. Hanteringen av sina och andras känslor, 

både fin- och grovmotoriken tränas, deras sinnen utvecklas och deras intellekt, som tankar, 

planering och förståelse övas. Deras kreativitet i form av berättande, konstruerande och 

skapande i färg och form stärks.

Barnet upplever lekvärlden lika verklig som den vuxnas omgivning är för honom/henne. 

Barnet förväntar sig att de vuxna ska ta leken lika seriöst som de själva. Man kan inte använda 

leken som en undervisningsmetod, men barn lär genom lek och på det sättet skaffar sig barnet 

kunskaper. Barns utveckling får näring genom lek. Leken är väldigt betydelsefull när barnet 

genom att visa ilska och förtvivlan lämnar leken (Granberg 2004).

För barn som har stora svårigheter med att ta kontakt med andra barn, är leken ett bra 

redskap för att ge barnet stöd och våga ta kontakt. Fokus på lek ger ringar på vattnet (s. 119).

Med det menar Folkman och Svedin att leken har många bra konsekvenser, när väl barnet har 

lärt sig att leka. Den utvecklar barnets språk, att prata, de lär sig ta initiativ, turtagning, 

respons och att komma överens om lekens tema, de blir sociala. Lekens ringar kan även 

spridas till de vuxna som känner arbetsglädje och får nya insikter.

3.2 De tre lekreglerna

För att leken ska kunna fortsätta och utvecklas måste harmonin i leken bevaras. Ska harmonin 

kunna bibehållas inom leken, krävs det att barnet tidigt lär sig och håller grunderna för leken, 

de tre lekreglerna. Reglerna lär de sig i leken tillsammans med den vuxna. När sen barnet 

börjar leka med kamrater vidareutvecklas reglerna. De tre lekreglerna som Birgitta 

Knutsdotter Olofsson beskriver är samförstånd, ömsesidighet och turtagande (Knutsdotter 

2003).

För att kunna leka med andra barn ställs det många krav, man ska kunna samsas och 

dela med sig. Man ska vara klar över vad man leker och hur man ska leka leken, är det på 

låtsas eller är det på riktigt? Folkman och Svedin (2003) nämner att genom de tre sociala 

lekreglerna läggs basen till social kompetens, att kunna umgås med andra. 

3.2.1 Samförstånd

Samförstånd innebär att båda lekdeltagarna ska ha klart för sig att de leker och vad de leker. 

Att man kan hitta rätt tidpunkt att leka på, så att det inte blir när man har en tid att passa. Man 

fortsätter inte med leken om den andra deltagaren har förklarat att han vill sluta (Knutsdotter 

2003).
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Samförstånd är också att man har en förenad handling till leken, om vad den ska handla 

om. Man måste också ha klart för sig vilka som är med i leken (Folkman och Svedin 2003).

3.2.2 Ömsesidighet

Ömsesidighet innebär att man anpassar sig efter varandra i ett ömsesidigt samspel, oavsett om 

den ena är äldre och starkare så ligger lekdeltagarna på samma nivå. De barn som är skickliga 

inom leken har lätt för att anpassa sig till de yngre barnen (Knutsdotter 2003).

3.2.3 Turtagande

Turtagande innebär att man turas om vad som ska hända vidare i leken. Man skiftas om att 

bestämma och ta initiativ i leken. Turtagandet gäller även att man får vara den starkaste 

ibland, vara den som har övertaget och bestämma. De flesta av dem som förstör lekar har ett 

behov av att vara i centrum, men man kan inte alltid ha en centrumplats om man ska följa 

turtaganderegeln, man får lära sig att vänta på sin tur. Om barnen lär sig turtagandet och ser 

glädjen i ett jämlikt samspel i leken så kan man bli vänner för livet (Knutsdotter 2003).

3.3 Barn med leksvårigheter

Barn som inte kan leka eller har svårigheter med att delta i lek finns i nästan varje barngrupp. 

Åm (1986) skriver: själv upplever jag detta som en av de största utmaningarna i förskolan. 

Hur kan vi vuxna hjälpa dessa barn in i leken? (s. 78). I grunden ligger det många olika 

faktorer till varför ett barn har leksvårigheter och blir utanför gemenskapen som leken ger. 

Oftast är det barn med trasiga, otrygga eller förvirrade bakgrunder som har svårt att leka 

med andra. De kan även ha föräldrar som varit frånvarande och ett dåligt stöd från vuxna i 

omgivningen (Granberg 2004).

3.3.1 Barns signaler för leksvårigheter 

Knutsdotter (2003) nämner att det finns forskning som tyder på att ha vänner och leksaker inte 

är tillräckligt för att barn ska utveckla sin lekförmåga. Barn som har svårt för att leka 

signalerar ut det på olika sätt. Knutsdotter (2003) skriver då om fem olika tillvägagångssätt 

för dessa barn. Hon beskriver dem som: stormaren, den försiktige, förstöraren, führern och 

den undfallande. Stormaren har inte den ro till koncentration som leken kräver. Barnet 
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springer runt och det blir oro i hela barngruppen. Det går ofta lättare att koncentrera sig i en 

mindre grupp och med vuxenstöd. Då kan det få hjälp med rollteknik, samspel och turtagande. 

Den försiktiga står utanför och tittar på medan de andra leker. Barnet vågar inte gå in i 

fantasins värld som innebär att de måste låtsas att de är någon annan och inta en annan roll. 

Ibland kan det gå lättare med en vuxen i närheten. Förstöraren vill leka lekar som innehåller 

hemska och vilda djur för att leka ut den ilska och smärta som barnet bär inom sig. Führern 

låter ingen annan bestämma utan vill bestämma själv och visa sin makt genom det. Barnet har 

svårt för turtagandet. Den undfallande vill inte bestämma någonting själv utan låter andra 

bestämma hela tiden och hitta på lekarnas innehåll. Edenhammar & Wahlund (1990) skriver 

att det finns de barn som visar att de har svårt för att leka genom att springa runt utan någon 

handling i det de gör eller så byter de tema på leken ofta. 

När vi ser barn leka, antar vi att de leker och att de kan leka, men vi märker inte att 

lekens förutsättningar saknas. Istället för att lägga ner koncentration och känna lust när de 

leker, använder de mest leken för att få tiden att gå eller för att komma ifrån andra aktiviteter. 

När vissa barn leker tillsammans visar de ingen glädje, har inget samspel eller kroppsspråk. 

De lägger inte ner någon energi på leken, utan de låtsas att de leker. Det finns inget liv i leken 

(Folkman och Svedin 2003).

Åm (1986) skriver att de barn som har svårt för att leka kan vara de som är blyga, 

tillbakadragna, utagerande eller hänsynslösa, det behöver inte bara gälla barn som har 

registrerade funktionshinder.

3.3.2 Hinder för barns lek

Enligt Knutsdotter (2003) är faktorerna till varför ett barn inte leker många och olika. Som vi 

nämnt innan så är ett utav hindren för leken att barn inte kan skicka ut egna eller läsa av 

andras leksignaler som krävs för att visa att man leker. 

Granberg (2004) nämner att vi vuxna har antaganden som: alla barn kan leka eller alla 

barn ska leka med alla, och alla barn måste få vara med i alla lekar (s. 86), vilket kan 

förstöra barns lek. Regler som till exempel säger att alla barn ska göra samma saker samtidigt 

gör att de impulsiva lekarna hindras. Även andra vuxenregler hindrar leken: att alla barn ska 

gå in och ut samtidigt, ha samling, plocka undan, att leksakerna bara får användas i avsedda 

rum eller att inte få leka i verksamhetens alla rum. Granberg nämner också att: alltför mycket 

ordning och renlighet hämmar leken. Barn måste få gegga ner sig, bada med kläderna på, 
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stöka till och skapa oreda, de ska vara spontana, improvisera och göra oövertänkta saker (s. 

87).

Andra hinder för leken som Knutsdotter (1991) nämner är att leken inte har någon 

uppskattning, de vuxna sätter varken fart på eller planerar för lek. Det kanske inte finns någon 

tid eller utrymme för lek, verksamhetens inredning är inte anpassad för lek, det finns ingen 

ostördhet eller trygghet för att lek ska kunna uppstå. Hon berör även dilemmat att de 

aktiviteter de vuxna planerar prioriteras före barnens lek. Granberg påpekar liksom 

Knutsdotter att det är ett problem, att schemat för dagen med aktiviteter som personalen 

planerar och styr anses vara viktigare än barnens lek, vilket blir förstörande för leken. Helt 

utan respekt har vi en avsikt då vi avbryter lekande barn, nämligen på grund av våra egna 

vuxenplanerade aktiviteter. Barn och vuxna är lika personliga och när något eller någon 

utanför leken eller aktiviteten bryter sig in blir de lika distraherade. Vissa vuxna tycker att 

barnen själva ska sköta sin lek och att vuxna inte ska lägga sig i deras lek, men barn behöver 

vuxenstöd i leken.

Även Folkman och Svedin (2003) nämner att vuxnas planering, som oftast är proppfull 

och utförlig, är ett hinder för barns lek. De skriver om observationer som Birgitta Knutsdotter 

Olofsson har gjort i en förskola. Mellan de inplanerade aktiviteterna finns det kanske inte tid 

och ro nog för att lek ska komma igång. Det är ingen idé att börja med något om man ändå 

snart ska ha rytmik, tvärgrupp eller musikstund. […] Barnen flöt omkring eller ägnade sig åt 

kortvariga sysselsättningar som lätt kunde avbrytas. Tidsfördriv snarare än lek! En ganska 

dyster bild av lekens förutsättningar (s. 73).

Barn måste kunna lämna sin verklighet för att komma in i lekens värld. Går barn runt 

med en känsla av rädsla och känner sig otrygga i sin omgivning får leken ingen koncentration 

och kan inte fördjupas eller utvecklas. Tryggheten är inte bara viktig för barnen, utan även för 

de vuxna. För att de vuxna ska kunna och våga gå in i barnens lek måste även de känna sig 

trygga tillsammans med andra vuxna och barn. Finns det trygghet hos alla så är det lättare att 

harmoni råder i lekarna (Knutsdotter 2003).

Enligt Knutsdotter (2003) störs inte bara lekens harmoni genom att de tre lekreglerna 

samförstånd, ömsesidighet och turtagande inte följs, utan även genom kränkning, mobbning, 

ojämlikhet eller rivalitet. Hon nämner även att från en internationell observation har det visat 

sig att moderna barn har svårt med turtagande. De vill vara FÖRST, STÖRST och BÄST. Och 

då blir det ingen bra lek (s. 26).
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3.3.3 Utan lek – vilka konsekvenser?

Knutsdotter (2003) upplyser om att hon inte har sett någon vetenskaplig rapport om 

konsekvenserna av att barn inte leker. Dock säger hon att det är inte svårt att lista ut vilka 

konsekvenserna skulle bli. De som inte leker riskerar att bli känslomässigt omogna och 

omedvetna. Deras känslor blir inte tydliga för dem. Lär de sig dessutom inte att skilja på 

fantasi, t ex TV-fiktion, och verklighet, kan följden bli katastrofal (s. 85). Den som inte lär sig 

leka riskerar även att bli fångad i verkligheten och kan få svårigheter med minnet. Långa 

perioder och händelser som den har varit med om i livet blir svåra att komma ihåg. 

Knutsdotter nämner också att det kan bli jobbigt i skolan. Det som är abstrakt i skolan har 

svårt att omvandlas till konkreta bilder i huvudet. Det blir jobbigt att läsa och förmågan att 

berätta saknas, det blir svårt att skriva en uppsats som är bra eller att berätta en bra berättelse. 

En annan svårighet blir att sätta ord på sina upplevelser, något som man lär sig när man leker.

Lekreglerna som barnen lär sig blir även deras början och bas för det samliv som de 

senare kommer att ha med andra människor genom kamrater i leken, i den grupp där de 

kommer att arbeta, i deras förhållande och mellan olika folk och länder. Om inte de tre 

lekreglerna hålls i leken så finns det en risk att all lek kommer att misslyckas (Knutsdotter 

2003).

3.4 Pedagogens roll

Vi kan aldrig med tvång få ett barn att leka, barnet måste själv hitta lekens mening. Innan 

barnet har börjat i förskolan är det viktigt att personer i barnets närmsta omgivning har byggt 

upp samspelet med barnet, så att det känner sig inspirerat och har fått en positiv vägledning. 

Det kan personalen bygga vidare på så att barnet kan känna sig tryggt i förskolan, vilket är 

grunden till leken och viktigt för att leken ska kunna fungera (Folkman och Svedin 2003).

För att barnen ska kunna leka långa lekar där det händer mycket, måste de ha vuxna 

som en förebild i leken, där den vuxne fungerar som en inspirationskälla till leken. Har man 

en gång lärt sig leka, bär man med sig det genom hela livet. Det är de vuxnas ansvar att få 

barnen trygga i verksamheten och i barngruppen så att de kan och vågar ge sig in i leken 

(Knutsdotter 2003).

Har vi vuxna en vidgad leksyn så har vi lättare att förstå varför barn och vuxna beter sig 

som de gör. Pedagogerna måste hela tiden vara öppna när det gäller barns lek. När barn leker 
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blir de fördjupade i lekens värld och om en pedagog ska vara med i leken måste de tillåta sig 

själva att bli det också (Granberg 2004).

För att vi ska kunna lära barnet att samspela med andra, är det en förutsättning att vi 

visar och låter barnet finna att det är lustfyllt och lockande att samspela med andra (Folkman 

och Svedin 2003).

3.4.1 Hur tar vi reda på?

Leken är en bra möjlighet för oss förskollärare att försöka få med oss barn som inte leker och 

är utanför barngruppen. När vi ska hjälpa ett barn att lära sig leka är det viktigt att vi tar reda 

på varför det barnet har problem. Då kan vi med hjälp av observationer på barngruppen och 

deras lek eller att vara deltagare i leken ta reda på varför barnet har svårt att leka tillsammans 

med andra. Vi måste även själva veta hur man gör när man leker (Åm 1986).

Edenhammar och Wahlund skriver att: när vi vuxna möter barn som inte kan eller har 

svårt för att leka, då måste vi börja om från allra början och fråga oss. Vilka signaler sänder 

barnet? Tar barnet något initiativ? Lämnar jag någonsin över initiativet till barnet? Vet 

barnet skillnaden på lek och allvar? (s. 28).

När pedagogerna observerar leken och har den under uppsyn kan de hjälpa till att 

utveckla leken och hjälpa de barn som behöver stöd. De kan även se barns viljor, hjälpa till att 

förtydliga vad som händer, stötta barnen att få balans i leken och upptäcka underliggande 

tongångar (Granberg 2004). Även Åm (1986) skriver att man bör observera barns lek så 

mycket som möjligt för att ta reda på om ett barn har svårt att leka. Genom observationerna 

kan den vuxna utveckla ett naturligt sätt att vara med i leken och därefter bör pedagogerna 

varsamt och målmedvetet dra med sig de barn som är utanför leken in i leken, kanske genom 

att föreslå en roll i leken som barnet kan ha. Vuxna ser leken på ett helt annat sätt när de är 

deltagare, än när de inte är aktiva i leken. När man observerar inifrån är det lättare att se vad 

händer i samspelet mellan barnen.

3.4.2 Hur gör vi för att hjälpa?

Barn måste själva vilja leka, upptäcka meningen med lek och utvecklas i leken, de kan inte bli 

tvingade till att leka. Vi vuxna kan däremot hjälpa genom att uppmuntra barnen till lek och ge 

barnen en positiv vägledning, samt skapa förutsättningarna för lek. 
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Folkman och Svedin (2003) nämner D. W. Winnicott och hans uttryck mellanområde. 

Folkman och Svedin beskriver uttrycket mellanområdet så här: barnets mellanområde växer 

fram ur en tillit till mamman. Genom den tilliten får barnet inom sig tillgång till ett 

känslomässigt utrymme, ett lekområde, som det bär med sig i livet. När två personers 

mellanområden sammanfaller kan det uppstå ett spännande möte som båda laddar med 

personlig innebörd (s. 25). För pedagogen är det viktigt att gripa tag om de rätta ögonblicken 

och hitta något att skratta åt tillsammans, som man kan dela med barnet. Hitta det som barnet 

är intresserad av och som man kan ha gemensamt, som enligt Winnicott blir ett gemensamt 

mellanområde, där man tillsammans med barnet kan bygga upp en kontakt som är personlig 

och leklysten. Författarna säger att för att få barnet att leka tillsammans med andra 

sammanförs det med andra barn genom ett gemensamt intresse eller lekområde. Vissa barns 

uppfattning av sig själva är att de inte duger och inte kan någonting, de gör sig mindre och 

yngre än de egentligen är. De barnen måste vi bemöta positivt och ta till vara på olika 

tillfällen där vi kan stärka och bekräfta barnets kompetens. Deras negativa självbild som de 

har av sig själva måste försvinna. 

Om vi ska kunna hjälpa ett barn måste vi försöka hjälpa barnet att laga de skadorna som 

barnet har varit med om tidigare i sitt liv. Genom att barnet får möta människor som har tid 

och ork för att ge barnet omsorg och trygghet till barnet, kan barnet få en chans att fixa det 

som blivit fel och lägga till det som har saknats i livet. Man får ge barnet sådana saker som 

sporrar dem till att ta emot nya erfarenheter och följa barnets utveckling ordentligt 

(Edenhammar och Wahlund 1990). Folkman och Svedin nämner att man som pedagog måste 

komma fram till ett bra tillvägagångssätt för att lära barnet hur man umgås med sina 

kompisar, till exempel att komma överens, dela med sig eller att kunna göra en kompromiss. 

Författarna påpekar även att det oftast är en pojke som har svårt för att leka med andra och för 

att kunna hjälpa måste vi se till hela barnet och dess förutsättningar, samtidigt som vi måste 

förstå det. 

För att hjälpa barnet med att komma in i leken kan man börja med att en pedagog 

tillsammans med barnet leker enkla låtsaslekar. Lekar som till exempel att man ger och tar, 

min och din tur, eller kurragömma. Det är väldigt viktigt att man tar hänsyn till barnets 

fysiska ålder och att man har tålamod och är försiktig. På det sättet återskapar vi samspelet 

med barnet (Edenhammar och Wahlund 1990).

Leken börjar inte av sig själv, vuxna behöver ge den behöver uppmuntran, näring och 

vuxna som pratar lekens och barnens språk. I leken behövs det vuxna som kan och vågar ge 

sig in i leken och verkligen ge sig hän (Knutsdotter 2003). För att hjälpa barnen att få igång 
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sina lekar underlättar det om man har en planlösning i verksamheten som inspirerar och 

stimulerar till lek (Åm 1986).

Både den psykiska och fysiska miljön måste skapas utifrån barns lust till att leka, så att leken 

ska få den näring den behöver för att utvecklas. För att göra det lättare för barnen att börja och 

utveckla en lek har materialet en stor betydelse. Materialet ska locka fram till lek, den ska 

inspirera och stimulera den aktuella leken och utveckla den. Det ska även inbjuda till fantasi 

och dramatiserande, så att barnet kan få undersöka olika lekroller, men även förstå sin 

omgivning och värld. Det är också viktigt att pedagogerna ser till att den psykiska miljön är 

stimulerande. Det ska finnas utrymme att leka på, tid att leka. De ska även finnas rum och 

tillfällen att leka ostört så att leken kan utvecklas. När pedagogerna ser att barnen blir äldre 

och mer självständiga blir de vuxnas delaktighet i leken mindre. Anledningen till det kan vara 

att det som de vuxna är rädda för är att störa deras lek, när det egentligen har motsatt effekt 

(Granberg 2004).

För att hjälpa barnen in i en fantasivärld animerar man saker och ger dem känslor i 

leken. Genom att använda en lekfull röst och dramatisera kan vi locka barnen in i lekens 

förtrollade värld (Knutsdotter 2003).

Barn behöver vuxna som vill leka med dem, men på deras villkor. Det är viktigt att 

pedagogerna är med i leken för att stötta enskilda barn som behöver hjälp, men även för att 

stötta hela leken. Som pedagog är det viktigt att se till att leken inte går överstyr och ge leken 

lagom proportioner, så att enstaka barn inte mår dåligt (Granberg 2004).

Barnen som är med, leker utifrån sina egna villkor. Det som pedagogen ska göra är att 

ge saker liv och mening, att ladda ting med en innebörd och göra dem levande. Det kan vara 

att ge bollen liv genom att rulla den till barnet, ge bilen kraft genom att under brummande 

ljud skjuta den framåt eller att prata med nalle som om den vore levande (s 84). Granberg 

nämner att när man ser att lek är på gång gäller det att själv följa med, gripa tillfället i flykten, 

flyta in och låta sig själv omfattas av lekens känsla. Pedagogen ska leka tillsammans med 

barnen och på barnens villkor (s. 85). På det sättet är det lätt att få med de barn som har svårt 

att leka. För barn som har svårt att koncentrera sig och är oroliga är det viktigt att miljön är 

lugn och att man försöker undvika oreda och kaos. Det är också viktigt att de får vuxenstöd i 

sin lek. För att ha en trygghet i leken och få lekro hjälper det att ha små lekgrupper och att den 

vuxna är närvarande, vilket också ger en skyddande effekt. De små grupperna och de vuxna 

hjälper till att skydda och utveckla leken, de hjälper även barnen med att skapa relationer till 

varandra (Folkman & Svedin 2003).



19

Barnen känner sig mer trygga när vuxna är med i leken, de kan kliva in och ur lekvärlden, det 

blir klarare för barnet mellan vad som är på låtsas och vad som är på riktigt (Granberg 2004).

Man hjälper barnet genom att leka med dess kropp och känslor, man leker med saker och 

låtsasdimensioner, till exempel att smaka på en sandkaka, låta dockan sova eller låta 

leksaksbilen låta som en bil när den kör (Knutsdotter 1991). Genom att lära barn hur en bra 

handling till leken kan byggas upp, uttryck som används i leken och ett dramatiserat 

känslomässigt förhållningssätt är några av de saker som pedagogerna hjälper barnet med i sin 

utveckling av leken. Knutsdotter (1991) påpekar att små hjälpande kommentarer som 

bekräftar och tolkar det som barnet leker med eller gör kan hjälpa dem och locka in barnen in 

i lekens ram. Om en vuxen är med vid barnens lek ger det en trygghet till barnen och villkoren 

för leken stiger. Den vuxna kan bara genom att sitta där vara ett stöd till barnen men kan 

också kommentera och komma med förslag och gå in i leken.

Det är inte bara vuxna som lär barn att leka, utan även äldre och mer erfarna barn kan 

lära barn att leka. De hjälper till genom lära barnet leka: att förstå vad lek är, att uppfatta 

leksignalen, att förstå lekspråkets kulturbundna koder; transformationer, uttryckssätt (”Då 

var du häxa” betyder att leka häxa), förtätningar (”Nu var det morgon”), och förkortningar 

(”Åk, åk, åk” som markering för en tågresa)(s. 29) (Knutsdotter 1991).

Lekreglerna gäller inte bara för barnen, utan även för de vuxna, annars är det de som 

blir lekförstörarna. Vissa vuxna tar över leken helt och beslutar allt i barnens lek, vilket leder 

till att leken hämmas (Knutsdotter 2003).

Även om det också är ett stort ansvar som pedagogerna har, så är det oftast de vuxna 

som stör när de ska driva genom sin planering för aktiviteter och rutiner. Vi pedagoger är 

respektlösa när vi avbryter lekande barn med våra vuxenplanerade aktiviteter. De vuxna vill 

inte lika gärna avbryta sina aktiviteter för att till exempel sova och äta, men ändå tvingar vi 

barnet att avbryta. Blir barns lek avbruten för ofta visar dem det genom att bli ledsna och 

förargade (Granberg 2004).

Vuxna kan inte bara lära barnen leka utan även hämma deras lek, genom att de övertar 

styrningen. Åm (1986) skriver om Sylva, Rog och Painter som gjorde en undersökning som 

visar att om det finns med en vuxen kan barn hålla på ännu längre med en sysselsättning, till 

skillnad om en vuxen inte hade varit med. Däremot så är det svårt att dra en gräns mellan att 

hjälpa och att hämma barn i deras lek (Åm 1986).

Utifrån Knutsdotters (1991) observationer och forskningar har hon sett personal som 

både stimulerar leken och vissa som inte alls finns där för barnen. Eftersom de vuxna nästan 

aldrig nappade på de lekförslag, som barnen kom med och heller aldrig föreslog lekteman 
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eller deltog i barnens lekar så fick lekförmågan inte någon möjlighet att utvecklas. De vuxna 

var verkligen inga förebilder. Varifrån skulle barnen hämta sin inspiration? Hur skulle de 

kunna lära sig långa, spännande, komplicerade lekar? (s. 138). Den vuxna pedagogen är en 

viktig inspiratör när barn ska lära att leka. 

Det är den vuxnes ansvar att inte barnens lek blir störd för mycket. I verksamheten kan 

det då vara bra att det finns flexibla rutiner för att barnen ska få en lång och djup lek och inte 

bara lekklotter. Blir barnen tvingade ut från leken för ofta störs den inre uppbyggnaden av 

leken (Knutsdotter 2003).

Åm upptäckte genom hennes studier att när hon var delaktig i barns lek var toleransen 

att släppa in andra barn i leken mycket större. Åm (1986) skriver om författarna Wood, 

McMahon och Cranstoun som nämner tre olika situationer där en vuxen bör gå in och hjälpa 

barnen; när de märker att leken har blivit stillastående och behöver nya idéer, när leken börjar 

bli konfliktfylld eller när ett barn har koncentrationssvårigheter och svårt att hålla sig fast vid 

en lekaktivitet. 

Om vi pedagoger inte är med i leken, kan konsekvenserna bli att vi ger barnen för 

mycket rörelsefrihet och ”djungelns lag” träder i kraft, det blir de barn som är starkast och 

mer ledande som får möjlighet att ta över och ha ett övertag. Situationen i barngruppen blir 

inte jämlik och det finns ingen lek mer (Granberg 2004). Knutsdotter (2003) skriver att om vi 

är närvarande i den fria leken kan vi se barnen växa, att de utvecklas och att de blir mer lojala 

mot andra. Men samtidigt är det väldigt viktigt att vi respekterar och låter barnen vara själva 

när de vill vara det. 
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4. Metod

Metoderna som vi har använt oss av är observationer av barngruppen och intervju med 

personalen på förskolorna. Observationerna har vi haft som en grund i intervjun med 

förskolepedagogerna, där vi har samtalat om hur de gör för att hjälpa barnen som har svårt att 

leka. Vi valde att observera barngruppen först, för att ha en bra grund och vara väl förberedda 

till intervjun.

När vi började med vårt arbete var vår första tanke att vi ville observera barn med 

leksvårigheter i en barngrupp. Samtidigt ville vi observera vad förskolepedagogerna gjorde 

för att lära barnen hur man leker. Efter en handledning med vår handledare kom vi fram till att 

detta var ett för stort område att arbeta i, så vi fick avgränsa arbetet. De avgränsningar vi 

gjorde var att vi beslutade att endast observera barngruppen och sen ha det som en grund i ett 

intervjusamtal med förskolepedagogerna. Vi ansåg att litteratur inte skull räcka som grund för 

intervjusamtalet, utan vi valde att lägga till observationer. Anledningen till det var att vi ville 

både se och läsa oss till inför intervjusamtalet med förskolepedagogerna. 

4.1 Etiska överväganden

Cato R. P. Björndal (2005) påpekar att när förskolepedagogen observerar är det viktigt att ha 

respekt för den enskildes integritet. Det är viktigt att respektera att den som observeras har 

inre tankar, känslor och egenskaper som han/hon har rätt till att bestämma över och även 

bestämma över vilka som ska få ta del av detta material. Som observatör måste man själv 

avgöra när man närmar sig den gränsen. Den etiska hänsynen är det viktigt att vara 

uppmärksam på, särskilt när man närmar sig en person på djupet. Det är viktigt att var lyhörd 

mot personen som observeras.

När det är barn som observeras kan det komma fram information som egentligen inte 

har så mycket med observationens syfta att göra. Då bör observatören tänka på hur mycket 

och vad som ska registreras. Om det är ett enskilt barn med svåra förhållanden som ska 

observeras, ska man ha starka skäl till att observera. När man har valt en metod som 

observation är det viktigt att tänka på att det råder tystnadsplikt av alla som får tillgång till 

materialet. Det ska vara så få personer som möjligt som ska ha tillgång till 

observationsmaterialet. Om andra ska ta del av materialet ska den som observerats informeras 

om detta. Det material som man presenterar bör vara så anonymt som möjligt. Det som man 
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får fram från observationerna ska förvaras där inga obehöriga kan ta del av det (Björndal 

2005).

4.2 Observationer

Observationerna hade olika syfte, det första var att vi vill vara mer förberedda inför 

intervjuerna. Den andra var att träna inför vårt kommande yrke, hur man ser på ett barn att det 

har det svårt i leken. Vi ville också jämföra observationerna med teorin.

Observationerna gjordes på förskolor som vi under vår utbildning har haft VFU på, då 

vi träffade barn som hade svårigheter att leka tillsammans med andra barn. Innan vi gjorde 

observationerna delade vi ut ett brev till de förskolorna som vi skulle observera på, så att de 

skulle veta lite mer om vad vi skulle göra (se bilaga 1). Observationerna som vi gjorde 

utfördes på en småbarnsavdelning, 1-3 år och en äldrebarnsavdelning, 3-5 år. På 

småbarnsavdelningen observerades de barn som hade fyllt tre år. Barnen observerades två 

gånger i den fria leken inomhus under cirka en timmes tid varje gång. Den fria leken inomhus 

valde vi för att vi anser att vi ser mest i den typen av lek när vi ska observera de olika 

lekreglerna. De tre lekreglerna som Birgitta Knutsdotter Olofsson beskriver samförstånd, 

ömsesidighet och turtagande ingår i den sociala leken. Vi ville genom den fria leken se hur 

barnen behärskar den sociala leken utifrån lekreglerna. 

Enligt Alan Brymans bok Samhällsvetenskapliga metoder (2002) har vi använt oss av 

strukturerade observationer, vilket är en teknik där observatören använder sig av olika 

förutbestämda regler som beskriver vad de ska observera, vilket i vårt fall är 

observationsunderlaget (se bilaga 2). De regler som man har, utgör ett observationsschema 

och det schemat ska vara så detaljerat och konkret som det är möjligt, för att det ska bli lättare 

att rikta in sig på det som är av intresse.

Vi valde att båda tillsammans göra observationerna, för att komplettera varandra om 

någon av oss skulle missa något. När vi skulle observera gick vi in i olika rum på förskolan 

där den fria leken pågick. Medan barnen lekte antecknade vi utifrån vårt 

observationsunderlag. Vi valde att ha löpande protokoll när vi observerade på grund av att vi 

anser att vi får ut mer av observationerna, då vi kunde skriva ner kortfattat vad som händer 

och vad barnen säger. 
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4.3 Intervjuer

När vi har intervjuat förskolepedagogerna har vi valt att använda oss av strukturerade 

intervjuer. Den metoden innebär att det finns en intervjuare som utifrån ett fastställt 

frågeschema ställer frågor. De strukturerade intervjuerna gör det lättare att sammanställa och 

jämföra respondentens svar tillsammans med andra som ingår i undersökningen, vilket också 

är lättare att höra om man utgår ifrån likadana frågor. I intervjun var vi noga med att ställa 

frågorna som vi hade formulerat dem och i den ordningen vi radat upp dem (Bryman 2002). 

Även om vi har använt oss av den modellen, så har intervjun varit mer som ett samtal med 

varje förskollärare, än som en intervju. För att förbereda både personalen och oss själva inför 

intervjuerna, så gjorde vi ett underlag (se bilaga 3), som vi gav till dem innan intervjun. 

Vi fick givetvis anpassa oss efter förskollärarens schema när vi skulle intervjua, men när 

vi väl fick tillfälle så satt vi tillsammans med en pedagog, avskilt från andra i arbetslaget och 

barnen. Även här delade vi ut frågorna i förväg så att de kunde förbereda sig.

4.4 Bearbetning av material

När vi hade observerat barngrupperna tog vi vårt material och såg över vad vi hade fått fram 

genom våra löpande protokoll. Först var det tänkt att vi skulle dela upp observationerna i tre 

olika delar, där rubrikerna var de tre lekreglerna: samförstånd, ömsesidighet och turtagande,

men efter att ha kollat genom våra anteckningar tyckte vi att det var svårt att dela in det efter 

de rubrikerna och valde därför att skriva det som en hel sammanfattande text. Detta på grund 

av att det var svårt att välja ut de situationer där bara en regel inte kunde behärskas, oftast var 

det flera av reglerna som inte följdes. I den sammanfattande texten har vi skrivit hur vi har 

valt att tolka det som vi har sett under våra observationer.

Efter intervjuerna delade vi in materialet i två olika delar, där vi i den ena skrev om vad 

förskollärarna sade om vad deras barn i barngruppen hade svårt med i leken och hur de visade 

det. I den andra delen skrev vi om hur och vad förskollärarna sa att de gör för att hjälpa 

barnen. Vi bestämde oss för att citera några saker som förskollärarna sa, som vi ansåg vara 

viktiga och ville lyfta fram. 

I både observationsdelen och intervjudelen har vi valt att koppla några händelser och 

uttalanden till vår teori som vi har använt oss av. Materialet som vi har fått genom vår 

undersökning har vi kunnat koppla till våra frågeställningar: vad kännetecknar barn som har 
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svårt att behärska de tre lekreglerna och hur uttalar sig pedagogerna kring hur de kan hjälpa 

ett barn med leksvårigheter?

4.5 Resultatens tillförlitlighet

Bryman skriver att begreppet reliabilitet, även kallad tillförlitlighet, innebär att om man gör 

undersökningen fler gånger, blir resultatet detsamma. Eller påverkas resultatet av temporära 

eller slumpartade premisser. För att vi skulle stärka tillförlitligheten gjorde vi två stycken 

observationer på vardera förskola, samt att vi gjorde alla observationer tillsammans. På det 

sättet kunde vi diskutera varandras tolkningar.

Ett exempel som vi kan ta upp är: i intervjun med förskollärare 1, nämnde hon att barn 

med svårigheter i lek kan bli påverkade beroende på vilken dagsform, kamrater som är på 

förskolan eller vilken lek de är med i. Därför är det svårt att lita på de observationer som vi 

har gjort, då det en annan dag kan gå lättare för de barnen att leka. 

Validitet (giltighet), beskriver Bryman, går ut på att man gör en granskning av de 

slutsatser som man har framställt från en undersökning, hänger de ihop eller inte? I början av 

vårt arbete läste vi in oss på vårt område, för att sedan gå ut och undersöka om det stämde 

med den teori som vi läst.

4.6 Metodkritik

Vi har kommit fram till att det hade varit bra om vi även observerat förskollärarna efter att 

intervjuerna var gjorda, för att ta reda på om pedagogerna handlade som de sa, för att hjälpa 

barnen. Vi ville se om intervjun och arbetssättet som förskollärarna använde stämde överens 

med varandra, samt var tillförlitlig och giltig. 

När det gäller observationerna så skulle vi vilja ha haft fler tillfällen att observera, men 

det var svårt att genomföra eftersom vi skulle kunna när de hade tillfälle att ta emot oss och de 

skulle kunna när vi hade tillfälle att komma till dem. Det hade varit en fördel med fler 

observationer, då vi inte kände barnen tillräckligt, men i och med att vi gjorde intervjuerna så 

fick vi mer information om barnens signaler och svårigheter.



25

5. Resultat och analys

I följande kapitel kommer vi att redovisa det resultat vi fick fram genom våra observationer 

och intervjuer. Vi kommer först att redovisa vad vi såg och hur vi tolkade observationerna, 

sedan följer en sammanfattning av intervjuerna.

5.1 Observationer

Vi såg under våra observationer att det är inte bara yngre barn som har svårt med lekreglerna, 

utan även äldre barn som har de svårigheterna. Precis som att varje barn är enskild individ, så 

har varje barn olika sätt att visa hur de inte klarar av att behärska de tre lekreglerna som vi har 

observerat.

5.1.1 Vår tolkning och sammanfattning av observationerna

De observationer som vi gjorde kunde vi efterhand koppla till några av Birgitta Knutsdotter 

Olofssons (2003) beskrivningar av de olika leksvårigheterna: stormaren, den försiktige, 

förstöraren, führern och den undfallande (se sidan 13 i arbetet).

De barn med svårigheter som vi observerade visade ganska tydligt att de inte riktigt 

förstod vad de skulle göra. De visade det genom att de inte lät andra bestämma vad som skulle 

hända i leken eller vem som skulle få vara med. De skulle vara först, snabbast och starkast, 

vissa barn blev väldigt upprörda och lämnade leken eller åtminstone hotade med att lämna 

leken om de inte fick som de ville. De flesta lekar slutade dock med att någon inte ville vara 

med för att de inte fick som de ville. Detta sorts beteende kallar Knutsdotter (2003) för 

führern, en beskrivning av den som jämt och ständigt vill bestämma och inte låter någon 

annan komma till tals.

De hade ingen samförstående dialog om vad som hände och vad som skulle hända. Om 

leken handlade om lastbilar kom det in idéer om flygplan eller brinnande soptunnor. I vissa 

fall blev det godkänt men ibland blev de bortkastat, vilket ledde till konflikter. När något 

yngre barn inte förstod andra barns leksignaler, så blev beteendet som en bebis, la sig på 

golvet och började suga på tummen. Det gjorde barnet även när det inte gick som det var 

tänkt.
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Andra barn hade svårt med samförståndet, de hade svårt att se när leken bytte tema, 

vilket den gjorde väldigt ofta. De fortsatte med samma tema och de barn som inte förstod blev 

irriterade och lämnade leken. När de väl hittade ett tema så varade det inte länge. Barn som 

hade svårt att hålla en lek vid liv, de bytte ofta lekens tema, lekte ändå tillsammans med 

varandra utan konflikter. Alla inblandade barn var inte medvetna om att lekens tema var 

ändrad. Där handlade det om en brist i samförståndet om VAD de lekte. Kommunikationen 

var heller inte samförstådd.

Vissa barn hade svårt att läsa av andras leksignaler, när de skickade ut och när de inte 

gjorde det. Även om vissa sade ”jag vill inte”, så uppfattade de inte deras mening

Vi såg uppträdande som vi kunde koppla till Knutsdotters (2003) beskrivning av 

stormaren. Det var barn som hade svårt att komma in i leken. När de väl kom in i en lek hade 

de svårt att stanna kvar i leken. De hade så mycket spring och verkade oroliga. Anledningen 

till att de inte stannade en längre tid i en lek uppfattade vi som att de hade svårt att 

koncentrera sig på ett tema och hade svårigheter med turtagandet, vem som skulle bestämma. 

Ett barn som hade svårt att stanna i en lek en längre tid visste om att hans kompis 

stannade kvar om han skulle springa iväg, men varje gång han kom tillbaka så började 

samspelat och dialogen. När inte de fick bestämma vad som skulle hända i leken blev de lite 

sura och gick sin väg. De hade även svårt med samförståndet, när andra barn gick vidare till 

en annan lek eller avslutade leken var de kvar i den första leken.

Det vi märkte vid återkommande observationer var att barnen gärna lekte samma lek 

flera gånger, men att den kanske inte utvecklades så mycket, det var mest upprepningar i 

handlingen.

En del barn lekte vilda lekar som till exempel lekte dem pang-pang, eller farliga djur. 

När andra barn byggt olika byggen går dessa barn in och förstör och river deras byggen om 

och om igen. De farliga djuren återkom dagligen och blev ibland en roll i andra lekar. Ibland 

anslöt sig andra barn till den farliga djur-leken, men oftast var barnet ensam. Knutsdotter 

(2003) kallar detta beteende för förstöraren. De har en inre ilska och smärta som de leker ut i 

dessa lekar. 

De barn som bestämde VAD och NÄR det skulle lekas var de som var äldst, hade ett 

mer utvecklat språk, var starkast och hade mest lekerfarenhet. Den som bestämde mest 

förlorade ibland sin lekkamrat, om de inte snabbt kunde komma på en kompromiss, vilket 

ibland var väldigt svårt. Men ändå tog barnen upp leken igen, även om de flera gånger stötte 

på samma problem. De barnen var de som dirigerade hur allt skulle vara vid bygglekar och 

handlingarna i lekar och godtog inte ofta kompisens förslag. 
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Det förekom parallellek väldigt ofta och det verkade barnen vara nöjda med. De satt 

gärna bredvid varandra när de lekte sina ”egna” lekar. Ibland gick lekarnas handling ihop och 

ibland lekte de själva. Vi har sett barn som gärna står och iakttar andra när de leker, men 

verkar inte vilja ge sig in i leken med andra, utan leker hellre ensamma. Enligt Knutsdotter 

(2003) så är det den försiktige som inte vågar lämna verkligheten för att komma in i leken. 

Andra barn som vi har observerat vänder kappan efter vinden och vågar inte ta egna initiativ. 

Den undfallande gör oftast som führern säger vad han/hon ska göra.

Vissa barn visade tydligt med sitt kroppsspråk när de kände sig otrygga eller illa till 

mods. Några tjejer som lekte slutade helt att leka när killar, som var lite mer framåt, närmade 

sig. Man såg ganska tydligt att de kände sig obekväma.

5.2 Intervjuer

Vi har intervjuat en förskollärare på varje förskola, som ägde rum efter observationerna. Det 

var tänkt mer som en intervju, men det blev mer som ett samtal tillsammans med 

förskolläraren. Nedan följer en sammanfattning av de båda intervjuerna.

5.2.1 Vår tolkning och sammanfattning av intervjuer

Signaler

Förskollärarna på båda förskolorna som vi har haft en intervju med har barn i gruppen som 

har svårigheter med den sociala leken. De svårigheter som de har är olika beroende på vilka 

lekar de är med i, dagsformen för barnet och vilka barn som är på förskolan. Barn med 

leksvårigheter visar det på olika vis.

Förskollärarna nämnde att de flesta av barnen med leksvårigheter har svårt med alla 

Knutsdotters lekregler ömsesidighet, samförstånd och turtagande. Något barn har svårt med 

att komma igång att leka tillsammans med de andra, speciellt om inte den bästa kompisen är 

där. Är kompisen ledig tar barnet inte för sig något utan sitter bara och hänger. Båda 

förskolorna är eniga om att få barn att leka med så många som möjlig och inte bara sin bästa 

kompis. 

Vi försöker att få barn som leker med samma kompis

hela tiden att utvidga sin sociala kompetens. Vi vill att 

de ska tycka ”oj, det var ju roligt att leka med dem med”.

(Förskollärare 2)
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Somliga av barnen med svårigheter har lättare att hävda sig i leken tillsammans med de yngre 

barnen, som antagligen beror på att barnet känner att det är mer på en jämställd nivå med 

yngre barn. Vissa barn måste ha vuxenstöd i sina lekar, för att överhuvudtaget kunna leka och 

hålla ihop leken. De har barn som det inte går att avbryta leken för, utan de vuxna måste låta 

dem leka vidare när de andra ska städa undan. De behöver längre tid för att avsluta en lek. 

Andra signaler kan vara att de drar sig undan och kanske rent utav blir inåtvända, de ger 

upp när det inte leken funkar. De har även barn som har svårt att sätta sig in i andras behov, 

som är väldigt jag-centrerade och har ett stort rörelsebehov, vilket gör det svårt att leka lugna 

lekar som bygglekar. 

Barnen med leksvårigheter visar det oftast genom att de hamnar lätt i konfliktsituationer 

i samband med att de ska leka. Blir inte leken som de vill använder de kroppen och slåss 

istället för att prata om det som hände. Det finns de barn som går ifrån leken och inte vill 

fortsätta leka eftersom han/hon inte behärskar de tre lekreglerna. Då blir det svårt att fortsätta 

leken.

Vuxnas funktion i leken

Leken går ofta bättre med vuxnas stöd. Förskollärarna på båda förskolorna anser att det är 

viktigt att de vuxna är med i leken för att kunna hjälpa till att sända och ta emot leksignaler, 

att lösa konflikter och förklarar för barnet hur de ska göra för att gå vidare i leken, de kan 

även hjälpa genom att ställa frågor till barnen. Arbetssättet som förskolorna använder sig av 

överensstämmer med Granbergs (2004) teorier om hur viktigt det är att vara nära barnet, så att 

man kan hjälpa till att utveckla leken och hjälpa de barn som behöver mer stöd än andra. De 

kan även förtydliga för barnen om vad som händer i leken.

Det är stor skillnad på hur barnen leker på våren

och på hösten med varandra. Vi måste vara mycket

mer närvarande vid barnens lek på hösten än på våren,

då vi märker att barnen klarar att leka mera själva.

(Förskollärare 1)

De vuxnas närvaro är mer betydelsefullt på hösten, eftersom det inskolas fler barn då och 

barnen har varit ifrån varandra över sommaren. När de nya barnen börjar på förskolan känner 

de kanske inga andra barn och har svårt att hitta sin plats i barngruppen, vilket gör att barnen i 
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gruppen har svårare att samspela. Då lägger personalen ner mycket tid på att lära barnen att 

leka, vilket ger goda resultat till våren.

Förskolorna tycker att det är viktigt att vara nära barnet och se vad som händer och ta 

tillvara på tillfällen då barnet kanske tar första steget till social lek med något barn. Är 

personalen nära kan de lättare hjälpa barnet att utveckla leken, så att den kan djupna och 

fortgå. När det är något barn som går runt och inte leker kan man som vuxen ge förslag på 

saker att leka med. Det är viktigt att de vuxna förklarar för barnen hur man leker, till exempel 

visa hur man är clown. Är de vuxna med i leken ser de vad barnet har svårt för och då kan 

man lättare hjälpa barnet in i leken, eftersom de ser vilka barnets brister är när de ska hävda 

sig i leken. I likhet med Åm (1986) tycker förskollärarna att leken är en bra möjlighet att få 

med sig de barn som står utanför. Åm betonar också att om man som vuxen är närvarande vid 

barns lek kan man lättare se och ta reda på vad barnet har svårt för i leken och kan då lättare 

hjälpa dem med deras brister. Det är på det sättet som förskolorna säger att de jobbar.

I samtalet med förskollärarna gav båda som förslag att man kunde använda sig av de 

barn som har mer erfarenhet av lek och para ihop dem med dem som har det lite svårare. 

Även detta ger Knutsdotter (1991) som ett förslag på vad man kan göra för att hjälpa barnen 

in i leken, att låta barn lära barn. Ett exempel som förskollärare 2 tar upp var att hon vid 

utelek såg två barn tillsammans, en som hade lite svårare och en som var äldre och mer 

lekerfaren. Hon gick dit och började skapa en dialog mellan barnen och ge idéer om vad de 

kunde göra mer för att utveckla leken och samspelet. Barnens samspel varade ett bra tag, men 

när det ena barnet, med leksvårigheter, inte riktigt förstod vad han skulle göra så lämnade 

hans kompis honom. Då var det inte roligt längre.  

Förskollärarna på båda förskolorna är eniga om att när barnen leker är det viktigt att de 

inte blir störda, de värnar om att det inte ska bli för många avbrott i deras lek. Ett exempel är 

när det är några barn som leker i ett rum, tvingar de inte in andra barn i det rummet eftersom 

det kanske inte passar att det kommer in flera barn i den leken som de redan har påbörjat. 

Förskollärarna påpekar att det är viktigt att respektera att barnen vill leka ifred. De försöker få 

barnen att stanna i ett och samma rum när de leker en lek för att de ska kunna leka samma lek 

en längre tid så att både barnen och leken kan utvecklas, annars blir det mycket spring mellan 

rummen och barnen blir störda. I likheter med Knutsdotter (2003) så är förskollärarna överens 

om att barnen måste få leka i fred för att bibehålla sammanhanget och kunna koncentrera sig 

på samma lek. Förskollärarna på den ena förskolan delar upp sig och är med i leken, men de 

är inte bara närvarande vid barnen utan de leker också tillsammans med barnen. 



30

Förskollärarna anser att de har en inbjudande miljö som stimulerar till lek, de erbjuder olika 

lekmaterial så att barnen inspireras och stimuleras till lek. 

Leken är A och O. Den är jätteviktig för barnens sociala

kompetens.

(Förskollärare 2)

Om man som pedagog känner att man har svårt att hantera barnets svårigheter och för att få 

lite mer bekräftelse om att det är något som inte står riktigt rätt till, kan det vara så att man 

behöver hjälp utifrån. Arbetslaget diskuterar tillsammans om hur de ska gå vidare och kanske 

kan det då vara en lösning att söka hjälp från någon som är mera specialiserad inom det 

området där barnets svårigheter ligger. Det kan ibland vara psykologer eller specialpedagoger 

som kommer och pratar med arbetslaget om hur de ska göra för att på bästa sätt hjälpa barnet. 

För att kunna hjälpa barnet så observeras hela barngruppen vid olika leksituationer och sedan 

får personalen råd om hur de ska hantera och bemöta barnet. När de söker hjälp utifrån är det 

viktig att föräldrarna informeras om problemet för att de ska känna sig delaktiga. 
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6. Diskussion

Vi har till vår hjälp i detta arbete utgått mycket ifrån Birgitta Knutsdotter Olofssons teorier. 

De tre lekreglerna samförstånd, ömsesidighet och turtagande, har vi använt oss av genom hela 

arbetet. De har hjälpt oss att göra vårt observationsschema (se bilaga 2), så att vi lättare har 

kunnat se vad vi ska observera och sen underlättat vår tolkning av observationerna.

Anledningen till att vi valde detta ämne var att vi ville synliggöra att det är ett problem 

som finns på det flesta förskolor runt om i Sverige. Syftet med arbetet var att vi ville 

uppmärksamma förskolebarn som har svårt att behärska de tre lekreglerna, samt att visa på 

vilket sätt förskollärarna beskriver sitt stöd till de barn som har svårt med att leka. Till vår 

hjälp använde vi oss av frågeställningarna: vad kännetecknar barn som har svårt att behärska 

de tre lekreglerna och hur uttalar sig pedagogerna kring hur de kan hjälpa ett barn med 

leksvårigheter? Efter att ha haft dessa frågor som utgångspunkt har vi kommit fram till vårt 

resultat.

Genom barnobservationer och teori har vi kommit fram till vårt resultat där det visar sig 

att barn med leksvårigheter urskiljer sig på olika vis, beroende på vad de har svårt med i 

leken. Antingen deltar de i leken och då uppstår det ständiga konflikter, eller så drar de sig 

undan leken och vill inte delta. Båda beteendena anser vi vara ett problem, eftersom om inte 

barnet lär sig leka och samspela med andra, så kan barnet råka ut för stora konsekvenser 

senare i livet. Enligt Åm (1986) finns det även barn som visar svårigheterna genom att bli 

blyga, tillbakadragna, utagerande eller oförskämda.

Utifrån teori och intervjuer med förskollärare på förskolorna har resultatet visat att 

vuxenstöd är en nödvändighet för att stötta barn med svårigheter. Vuxenstödet kan hjälpa 

barnet att bygga vidare på leken och de vuxna kan visa hur man leker och förklara vad leken 

handlar om. Som Knutsdotter (2003) nämner så är den vuxna en väldigt betydelsefull förebild 

och det är viktigt att vi tydligt visar hur man gör när man samspelar med andra. Intervjuer och 

teorier har även påpekat att lekmaterialet har en betydande faktor för om och hur barnet leker. 

Det ska stimulera och inspirera barnen till lek. Barnen ska känna: här vill jag leka, här kan jag 

leka. 

Vi anser för att kunna hjälpa barnen på bästa möjliga sätt så bör förskollärarna göra 

regelbundna observationer på barngruppen och delta i barnens lek, så mycket som möjligt. 

Detta för att lättare se barnets eventuella brister i leken, så att de kan hjälpa barnet. Våra 

tankar överensstämmer med vad Åm (1986) nämner. Pedagogerna bör göra observationer ofta 
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för att se hur barnens lek fungerar och om man som pedagog kan hjälpa dem att utveckla 

leken mer. På det sättet kan även de barn som har svårt för att leka komma in i leken. 

Detta arbete har gett oss en bild av hur viktig leken är för att barnen ska kunna bli 

sociala människor. Vi har även lärt oss att man inte ska ta för givet att ett barn kan leka, utan 

att man måste tidigt lära barn att leka. Att vara närvarande vid barns lek är av större betydelse 

än vad vi trodde. Vid vissa tillfällen har vi upplevt att förskollärare har gjort andra sysslor, 

som till exempel planering, städat eller olika arbetsuppgifter som måste hinnas med, medan 

barnen har fri lek. Vi har full förståelse för att förskollärarna inte alltid har tid att vara 

delaktiga i barnens fria lek, då barngrupperna blir större och det inte finns tillräckligt med 

personal. Granberg (2004) påpekar dock att barn känner sig mer trygga när en vuxen är med i 

leken och kan då lättare växla mellan verkligheten och lekvärlden.

För vidare forskning tycker vi att det skulle vara intressant att studera varför det oftast 

är pojkar som har svårigheter med att leka som Folkman och Svedin påpekar (se s. 17 i vår 

rapport). Då det är de vuxna som börjar lägga grunden för leken till barnet, är det någon 

skillnad på flickors och pojkars början? Förhåller sig vuxna olika till flickors respektive 

pojkars lek?

Nyttan med detta arbete har varit att vi ville som blivande förskollärare ta reda på hur vi 

kan hjälpa de barn som har svårt för att leka. Vi hoppas att detta arbete kan ge vuxna i barns 

omgivning en inblick i hur viktig leken är för barnet.
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Bilaga 1

Hej!

Vi är två studenter som just nu arbetar med vårt examensarbete. Arbetet ska handla om hur 

personalen på förskolor hjälper barn som har svårt att leka, med svårt menar vi de barn som 

har svårigheter att behärskar de tre lekreglerna, i den fria leken, som Birgitta Knutsdotter 

Olofsson har teorier om.

Det som vi kommer att observera är som sagt hur barnen behärskar lekreglerna, i den fria 

leken, som enligt Knutsdotter innebär detta: turtagande, barnen samsas om vems tur det är 

och att ta initiativ. Ömsesidighet, alla är på en jämställd nivå oberoende av ålder och styrka, 

leken växer fram i gemensamt samspel. Samförstånd, båda är införstådda med ATT de leker 

och VAD de leker. 

Vi räknar med att observationerna kommer att ta ungefär en timme, beroende på hur mycket 

vi får ut av den timmen. Helst skulle vi vilja observera vid två olika tillfällen. Efter att båda 

observationerna är klara skulle vi vilja använda oss av det som ett underlag när vi med er 

intervjuar och diskuterar om hur ni gör för att hjälpa barn som har svårt att leka och få in dem 

i lekens trygga värld. 

Vi kommer inte att observera ett enskilt barn, utan vi tittar på hela barngruppen. Givetvis 

kommer inget av barnens namn, eller förskolans namn, vara med i arbetet. 

Vi skulle vara väldigt tacksamma om ni vill och hinner ta emot oss, så att vi kan observera er 

barngrupp och ta del av era erfarenheter och synpunkter i vårt examensarbete. 

Med vänlig hälsning

Nina Leufstedt

Sofie Nilsson
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Bilaga 2

Observationsunderlag

Vi kommer att observera barn i deras fria lek. Det vi kommer att titta på är om barnen kan 

behärska de tre lekregler som Birgitta Knutsdotter Olofsson skriver om.

Samförstånd – Är barnen införstådda med ATT de leker och VAD de leker? Kommunicerar 

barnen i leken? Är kommunikationen sammanhängande? Vilket kroppsspråk har barnen?

Ömsesidighet – Är all barn på en jämställd nivå oberoende av ålder och styrka? Vem är det 

som bestämmer i leken? Tas det hänsyn i leken?

Turtagande – Turas de om att bestämma och prova på? Vad gör de om de inte får bestämma i 

leken? (Lämnar de leken eller blir de aggressiva)
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Bilaga 3

Intervjuunderlag

Efter att observationerna är gjorda kommer vi att ha det som ett diskussionsunderlag i samtal 

med en förskollärare på varje avdelning.

 Har ni något barn i er barngrupp som har svårt för att leka?

 Är det en lekregel som barnet har svårt med, i så fall vilken lekregel: 

samförstånd/ömsesidighet/turtagande?

 Hur kommunicerar barnet att det har svårt att behärska lekreglerna? 

 Vad gör ni för att hjälpa barnet in i leken?

 Förändrar ni något i verksamheten? Vad har ni för åtgärder?

 Hur skapar ni möjligheter till lek? Ex miljön med mera.

 Hjälper ni barnen att komma igång med lekar och hålla de vid liv? Hur?

 Söker ni hjälp utifrån, när i så fall?

 Är ni ofta med i barnens lek? Hur och vad gör ni då? 


