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ABSTRAKT 

 

 

Lek är ett stort område innefattande en rad olika delar, som måste fungera för att den ska 

kunna uppstå. I detta arbete kommer fokus att ligga på leken utifrån barnets perspektiv, 

då syftet är att få fram barns tankar kring hur de upplever vad lek är, samspelet i leken 

samt svårigheter med lek. Utifrån dessa tankar blev våra frågeställningar ”Hur uppfattar 

barn lek?”, ”Hur menar barnen att de gör när de vill ta kontakt för att leka med andra 

barn?”; ”Hur menar barnen att de gör för att bevara leken när någon försöker avbryta 

den?” och ”Uppfattar barnen några svårigheter med leken?”. Då det var barn och deras 

perspektiv vi ville utgå ifrån valde vi barnintervjuer som metod. Barnen vi intervjuade 

var fem år och gick på tre olika förskolor, på totalt fyra olika avdelningar. Totalt 

intervjuades 21 barn, och dessa kunde ge oss en bra bild av sina tankar kring de frågor vi 

ställde. Via intervjuerna framkom att barnen oftast tolkar begreppet lek, genom att göra 

en beskrivning av någon form av lek. Barnen upplever en del svårigheter med leken och 

då handlar det i regel om samspelet med de andra barnen och hur det kan brista, t.ex. 

genom uteslutningar. Vad barnen använde för strategier då de ville bevara sin lek 

varierade. Via intervjuerna framkom även en del strategier som barnen använder sig av 

för att få kontakt med andra barn. En del av strategierna var nya om vi jämför med den 

tidigare forskning vi har hittat. De nya strategier vi fick fram genom barnens svar var 

t.ex. ”Få uppmärksamhet” samt ”Frågar alla”. 

Keywords: Barnintervju, barns perspektiv, lek, svårigheter med lek, förskolebarn, 

samspel, preschool, play, peer culture  
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1 INTRODUKTION 

 

Leken kan ge stora upplevelser åt barnen, genom deras idérikedom och de roller de 

kan inta. I leken kan barnen föra både sig själva och sin omgivning in i en magisk 

värld, där de kan allt från att utkämpa strider mot drakar till att ge omvårdnad i 

dockvrån. I en studie av Sheridan och Pramling Samuelsson (2001) intervjuar de 

femåringar på en förskola i Sverige. En av deras frågor var ”Vad skulle du göra på 

förskolan om du kunde bestämma detta själv?” Deras svar var då ”Leka” eller ”Jag 

vill leka med mina vänner” (a.a.). Detta ger en insikt om hur betydelsefull leken och 

samspelet med andra barn är för dessa barn. Pramling Samuelsson och Asplund 

Carlsson (2007) uttrycker att leken är betydelsefull för barn då de ska utveckla en 

förståelse för såväl sig själv som för omgivningen (a.a.). I leken finns det inga 

begränsningar för barns fantasi, de tillåts att leva ut sina upplevelser och tankar. För 

att vuxna ska kunna ge barn rätt stöd och uppmuntran, så att barnens lek kan 

utvecklas, är det betydelsefullt att ha förståelse för vad som krävs för att barnen ska 

kunna utveckla en lek och vilka svårigheter det finns med den.  

Många barn tillbringar en stor del av dagarna på förskolan, och även i Läroplanen 

för förskolan Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 1998) poängteras leken och dess 

betydelse för barn när det gäller deras utveckling och lärande (a.a.). Detta har det 

skrivits och forskats en hel del om. Forskningen kring barns lek tolkas ofta av vuxna 

ur ett barnperspektiv. Arnér och Tellgren (2006) diskuterar skillnaden mellan barns 

perspektiv och barnperspektiv, och menar då att barnperspektiv är hur vi vuxna ser 

på barns situation, medan barns perspektiv är hur barnet självt ser på tillvaron (a.a.). 

För att vi vuxna ska kunna utveckla en större förståelse när det gäller lekens 

betydelse för barnen och även dess potential för barnen i deras lärande och 

utveckling, behövs forskning kring leken ur barnens ögon. Det är genom barn som vi 

kan få information om vad de menar med lek och deras upplevelser kring den. 

Härmed blir det intressant att utforska leken utifrån barnets perspektiv. Vad kan 

barnen själva berätta om sina erfarenheter kring leken och vad den innebär. Precis 

som Arnér och Tellgren (2006) anser vi att detta utförs bäst genom att samtala med 

barnen. Det är genom samtalet som vi verkligen kan komma åt det barnet tycker, 

känner och tänker. 
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2 BAKGRUND 

 

I bakgrunden behandlas de olika områden berörande leken som ligger till grund för 

studien. Det tas upp vad olika forskare har kommit fram till genom sina arbeten inom 

det tänkta forskningsområdet. Till en början beskrivs en definition av begreppet lek, 

som sedan återföljs av huvudrubrikerna ”Forskning och teorier kring lek”, 

”Strategier för att leka” samt ”Svårigheter med lek”.  

 

2.1 Definition av begreppet lek 

Enligt Tellgren (2004) är det svårt att få en direkt förklaring både från barn och 

vuxna vad begreppet lek innehåller. Från barnets perspektiv har hon däremot genom 

observationer tolkat att det de menar med lek är en samspelssituation med andra 

barn, och där de tillsammans har förhandlat fram vad de ska göra (a.a.). Detta 

beskriver även Pape (2006) och uttrycker att frågar man barn vad lek är så är det inte 

helt lätt att få ett svar på frågan, då leken är något som är svårt att beskriva vad den 

innehåller eftersom den uppstår här och nu (a.a.). I likhet med detta ifrågasätter Åm 

(1993) om det alls går att ge begreppet lek en allmängiltig förklaring, då det finns så 

många olika former av lek och det finns inte en beskrivning som kan innefatta alla 

dessa (a.a.). Däremot beskriver Hangaard Rasmussen (1993) hur ett flertal forskare 

uttrycker att lek är något som utförs genom en handling och innefattar en frihet, lek 

gör att barn men även vuxna känner sig fria (a.a.).  Lillemyr (2002) beskriver leken i 

likhet med detta och påvisar några typiska drag i barnens lek. Han menar att leken är 

förekommande i huvudsak bland barn, och ger dem en glädjefylld stund. Lek ska 

vara frivillig och är ett sätt att förbereda sig för livet som vuxen (a.a.). Även 

Vygotskij (2006) beskriver leken och enligt honom är leken ett sätt för barnen att 

tolka sina upplevelser. Barnet kan genom leken förmedla en berättelse, och att 

berätta något och att leka är därmed två nära besläktade fenomen (a.a.).  

 

2.2 Forskning och teorier kring lek 

Här under presenteras olika teorier om lek och dess betydelse för barns utveckling. 

Vi tar även upp hur olika forskare delar in lek i olika former, samt vad lek innebär 

för barn. 

2.2.1 Indelning av lekens former enligt olika forskare 

Hangaard Rasmussen (1993) tar upp hur lek yttrar sig utefter Caillois, en fransk 

antropolog som har forskat kring leken och människan, syn på att leken står i 

anknytning med livet. Han har delat in leken utefter fyra lekkategorier, dessa fyra 

former är kamp, tur, imitation och förvirring. Dessa fyra olika lekformer går i 

praktiken d.v.s. verkligheten in i varandra och är då inte särskiljda som de är i teorin. 

I kampen är leken en form av konkurrens där barnet strider kroppsligt eller muntligt 

för att hävda sin plats och vem det är. Tur handlar om glädjen i att vinna över andra 

genom spel, detta hör dock främst till vuxenvärlden. I förvirringen söker barnet 

genom leken utmaningar, som kan ge dem en spänning t.ex. genom att gunga riktigt 

högt eller rulla ner för en backe. Imitationen handlar om hur barnet gör verkligheten 

till sin egen. Barnen imiterar omgivningen, men överdriver den i sitt sätt att 

omvandla den för att passa in i leken. Imitationen går att koppla till Melins (2009) 

beskrivning av rolleken som hon tar upp i sin rapport. Rapporten bygger på 
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observationer av förskolebarn i ålder tre till fem år, och deras delaktighet i sociala 

sammanhang. I sina observationer har hon funnit att rolleken har en stor plats hos 

dessa barn. I rolleken kan barnen leka vad som helst för inget är på riktigt. Barnen 

provar sina erfarenheter och leker sådana lekar som de kan relatera till sin vardag och 

som kan kännas skrämmande. När barnen leker olika rollekar behandlar de 

samhällets regler och normer och får en förståelse för hur det är att vara vuxen. I 

rolleken måste barnen kunna förstå regler, kunna kommunicera och förstå att leken 

bara är på låtsas (a.a.). Detta går även att koppla till det andra stadiet i Piagets 

lekteori, vilket Jerlang (2007) har gjort en tolkning av.  I det andra (ca 2-6/7 år) 

stadiet börjar barnet använda symbollekar som utvecklas till rollek, här leker barnet 

genom att imitera sin omvärld och bearbetar därmed sina känslor om den. Genom 

rolleken blir andra barn allt viktigare i leken och då utvecklas barnets egen 

självförståelse och barnet utvecklas även socialt. 

Jerlang (2007) tolkar även de övriga stadierna i Piagets lekteori, vilka skiljer sig åt 

från det Hangaard Rasmussen (1993) beskriver som Caillois teori. Enligt Jerlang 

(2007) är det första stadiet (ca 0-2 år) där övningsleken är central och där barnet 

leker för att upptäcka olika funktioner. I slutet av det andra men framförallt i det 

tredje stadiet (6/7-11/12 år) utvecklas regellekarna som även de har en del i barnets 

sociala utveckling (a.a.). Likaså Lillemyr (2002) diskuterar olika former av lek, och 

nämner att leken förändras i och med att barnet blir äldre. De olika formerna av lek 

han tar upp är sensomotorisk lek, rollek, regellek, rörelselek och våldsam lek samt 

konstruktionslek (a.a.). Några av dessa lekar beskriver även Melin (2009), som 

dessutom tar upp några andra former av lek. När det gäller kropps- och rörelselek 

måste man vara motoriskt skicklig och kunna förstå olika kroppsspråk.  Det finns 

även lekar som konstruktionslek och modellek där barnen behöver ha en bra 

finmotorik men även en god förståelse i vad modellerna de ska skapa föreställer 

(a.a.). I dessa lekar beskriver Åm (1993) att barnet bygger något genom att använda 

sig av material av olika slag (a.a.).  

Enligt Hangaard Rasmussen (1993) är den fria leken en lek där de vuxna inte är 

inblandade. Barnen får själva välja och planera över tiden. Författaren tar upp varför 

leken överhuvudtaget behöver ha en benämning som ”fria leken”, beror det på att 

verksamheten på förskolan är så styrd i övrigt så att den behöver schemaläggas som 

”fri lek” (a.a.)? Detta diskuterar även Markström och Halldén (2009) i sin forskning 

kring hur barn i svenska förskolan använder sig av olika strategier för att försvara, 

påverka och bygga upp den sociala samvaron i förskolan. Författarna argumenterar 

mot om det verkligen finns fri lek inom förskolan, eftersom barnen vistas i en styrd 

verksamhet och de möjligheter som ges till fri lek sker inom ramen av en viss tid. 

Barnen ingår i ett kollektiv på förskolan där de själva inte kan välja om de vill vara 

och de sammanförs med vuxna och barn som de inte själva har valt ut. Hjorth (1996) 

har skrivit en avhandling där hon visar på hur barn uppfattar leken. Även hon ger 

uttryck för att barnens fria lek begränsas av de vuxnas regler om vad man får och inte 

får göra. Dessutom ansågs inte den fria leken vara lika viktig som de planerade och 

uppstyrda aktiviteterna.  

Knutsdotter Olofsson (1999) tar upp bråkleken som en form av lek. Här i kan barnen 

prova sin styrka och i denna form av lek är det tillåtet att slåss, men alla ska vara 

med på lekens regler (a.a.). Hangaard Rasmussen (1993) tar även upp detta och 

menar att bråkleken försiggår t.ex. i kuddrummet när barnen slåss och brottas med 

kuddarna. Leken handlar om att växelvis jaga varandra och angripa varandra. Det 

kan dock vara svårt för en del barn att tolka reglerna i denna form av lek, då de inte 
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förstår att det inte är på allvar (a.a.). I sin studie fann Hjorth (1996) att vuxna vill att 

barn bara leker ”snälla” lekar enligt barnen själva, därför väljer barnen att utföra 

lekar som är mer våldsamma och därmed av förbjuden karaktär i skymundan där de 

vuxna inte finns. Leken är av mer brutal form och eftersom den sker i hemlighet, har 

barnen som regel att de inte får säga till en vuxen om de blir skadade (a.a.).  

2.2.2 Vad lek innebär för barnet ur ett forskningsperspektiv 

Lillemyr (2002) tar upp fyra olika dimensioner för att förstå leken. Den första är 

barnens lust till lek kommer inifrån dem själva och har en stark förnimmelse med 

spänning och glädje. I den andra dimensionen så skriver Lillemyr att i leken 

prioriterar barnen inte verkligheten och de normer och regler som gäller där, utan det 

är fantasin som får flöda. Den tredje dimensionen innebär att barn kan själva styra 

det som ska ske i leken och barnen är dem som har kontroll över den. I den sista 

dimensionen står kommunikation och samspelet i fokus. Barn som deltar i leken 

måste förstå varandras signaler och regler, för att förstå skillnaden mellan lek och 

allvar (a.a.). Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) påvisar att i leken kan barnet 

utveckla olika områden så som sin intelligens, motoriken och det sociala samspelet. 

Leken är en målstyrd aktivitet utifrån barnets perspektiv, men målet med leken kan 

variera under lekens gång. Leken sker vanligen i ett socialt sammanhang, även om 

den inte alltid sker direkt med en fysiskt levande person så finns det fantasifigurer 

närvarande (a.a.). Detta ser även Hjorth (1996) då hon beskriver leken och dess 

betydelse för barnet. Hon påvisar att leken är en del i barnets utveckling, och hjälper 

barnet att utveckla sitt tänk, medvetenheten om sig själv, förståelsen för andra 

människor och att de kan ha ett annat perspektiv än barnet självt samt att det finns 

olika regler att följa. Barnens delaktighet i leken är målmedveten och är en process 

för att utveckla kunskap (a.a.). Vygotskij hade liknande tankar då han enligt 

Lindqvist (2009) ger uttryck för att leken är det mest betydelsefulla redskapet när 

barnet ska utveckla sin känsla, vilja och tanke och i leken hör dessa ihop (a.a.).  

Jerlang (2007) har tolkat Piagets teorier kring lek. Han tar upp att lekens funktion är 

att barnet ska kunna förstå verkligheten genom den. Detta sker genom att barnet tar 

med sig sina upplevelser från verkligheten in i leken. Leken uppstår genom att den 

fyller en funktion, och målet med leken är själva handlingen (a.a.). Lillemyr (2002) 

anser i likhet med detta att målet med barnets lek är själva lekprocessen. Barnet ser 

det lustfyllda med leken och det är därför barnet leker (a.a.). Anledningen till att barn 

leker enligt Vygotskij (2006) är för deras egen skull och tillfredsställelse. Leken 

uppstår ur sociala sammanhang och motivationen till den är att tolka omvärlden, men 

motiven är inte barnet självt medveten om (a.a.). Sheridan och Pramling Samuelsson 

(2001) har i sin forskning, kring hur femåringar har möjlighet att påverka och delta 

på förskolan, kommit fram till att barn för det mesta vill leka med andra barn. Barnen 

förknippar ofta leken med vänner, och den är viktig för dem. Det är genom leken de 

får möjlighet att bestämma (a.a.). 

Enligt Lillemyr (2002) betonade Vygotskij den sociala processen i leken d.v.s. att det 

är i samspelet med andra barn som barn kan utveckla ett individuellt tänkande (a.a.) 

Vilket även Löfdahl (2009) uttrycker då hon beskriver att det är i vår omgivning och 
i de kulturella sammanhang vi växer upp i som formar den vi blir. Det är i samspelet 

med andra människor som barnen skapar sin förståelse (a.a.). Även Pape (2006) 

menar att genom leken stärks barnets sociala kompetens, leken blir därmed både ett 

mål och en hjälp att stärka denna (a.a.). Enligt Löfdahl (2009) är det miljön kring 

barnen och de som vistas där som påverkar barnets möjlighet till lek. För att tolka 



7 

leken måste man se till i vilket sammanhang den utspelar sig (a.a.). Pramling 

Samuelsson och Asplund Carlsson (2007) hävdar att en tradition att se på barnets lek 

i förskolan har varit att de själva lär sig och får en förståelse. Lärandet har inte 

inbegripits i leken, i det avseendet att läraren ska tillföra något lärande i den, utan 

lärarens roll har bara varit att stödja. Författarna vill istället argumentera för att lek 

och lärande hör ihop, och att vuxna där har ett ansvar samtidigt som de inte får ta 

över leken helt (a.a.).  

 

2.3 Strategier för att leka 

Under denna rubrik presenteras forskning kring hur barn gör för att söka kontakt med 

andra barn. Hur leken egentligen uppstår samt hur barnen gör för att kunna bevara 

leken och fortsätta leka utan att bli avbrutna. 

2.3.1 Barnets strategier för att ta kontakt med andra barn 

Muñoz, Braza och Carreras (2004) har gjort en studie där de har observerat hur 90 

spanska barn i åldern fyra och fem år beter sig under den fria leken. De kom fram till 

att ju äldre barn blir desto fler sociala sammanhang vill de delta i (a.a.). Martinsen, 

Nærland och Vereijken (2010) har även de gjort en observation av barn men i ålder 

ett till fem år och under den fria leken, för att undersöka barnens sociala status. De 

argumenterar för att när förskolebarnen blir äldre förändras deras deltagande i sociala 

sammanhang och även vilken ställning de har där. Arenan för det sociala samspelet 

ändras från att tidigare ha varit dominerat av vuxna till att istället mest bestå av barn 

(a.a.). Corsaro (2005) tar upp att det kring barns vänskap ofta uppstår konflikter. 

Genom dispyter och då främst de muntliga, utvecklar och förstärker barnet sin 

sociala ställning (a.a.). I enlighet med detta hävdar Muñoz, Braza och Carreras 

(2004), för att barnen ska kunna uppnå ett utvecklat socialt samspel måste de hitta 

strategier för att kontrollera sitt beteende. Ett aggressivt beteende hindrar barnens 

utveckling av den sociala kompetensen. En aspekt de kom fram till i studien var att 

en del av femåringarna jämfört med fyraåringarna hade utvecklat en strategi. Denna 

strategi var att barn som hade en högre maktposition i gruppen var mindre aggressiva 

jämfört med de barn som hade en lägre auktoritet. Genom att de inte visade ett 

aggressivt beteende kunde de få sin vilja igenom, men samtidigt förstörde de ändå 

inte sina relationer till de andra barnen. Tack vare ett mindre aggressivt beteende fick 

dessa barn tillträde till många aktiviteter, och kunde därmed förstärka sin sociala 

kompetens (a.a.). Lindsey och Colwell (2003) däremot fann, genom sin studie av 

sambandet mellan barns förståelse av känslor kopplat till lek, inte några antydningar 

till att barnens fysiska lek och hur de förstår andras känslor har något samband (a.a.).  

Tellgren (2004) utforskar i sin licentiatuppsats samspelet i yngre barns 

kamratrelationer. Hon påvisar att hur barn tar kontakt för att komma in i leken sker 

på olika sätt, då det finns många olika faktorer att ta hänsyn till som t.ex. platsen och 

tidpunkten för leken. Hon bygger upp sina tankar, om barns kontaktsökande vid lek, 

på strategier som Corsaro har kommit fram till på området (a.a.). Corsaro (1979) har 

studerat barns strategier för att få vara med i leken eller för att kunna dra sig ur den. 

Han har kommit fram till 15 olika strategier för hur barn tar kontakt med andra barn 

när de vill leka och dessa är: 

 Nonverbal entry – Att själv gå in i leken utan att egentligen säga något eller 

be om lov. 
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 Producing a variant of ongoing behaviour – Som innebär att barnet skapar en 

likadan lek som redan pågår bland de andra barnen. 

 Disruptive entry – Att barnen går in och förstör den aktivitet som pågår. 

 Encirclement – Barnet rör sig runt det område där leken utspelar sig, men 
säger ingenting. 

 Making claim on area or object – Att barnet går in och verbalt tar för sig av 

den redan pågående leken eller en artefakt. 

 Request for access- Barnet frågar om lov för att delta i leken. 

 Questioning of participants – Barnet frågar bara någon av de barn som leker 
om det får vara med. 

 Reference to adult authority – Barnet hänvisar till de vuxna och vilka regler 

de har satt upp för att få vara med i leken. 

 Offering of object – Att ge något i motprestation för att få vara med och leka, 
t.ex. en leksak. 

 Greeting – Att gå in i och säga hej till de som är inne i en lek. 

 Reference to affiliation – Barnet säger att det ska få vara och leka, då det 
redan är kompis med en eller flera av barnen som är med i leken. 

 Aid from non-participant – Barnet ber någon om hjälp för att komma med i 

leken, men som egentligen inte deltar i den. 

 Accepting invitation – Barnet har fått en inbjudan att leka och går fram till de 
som leker för att acceptera den. 

 Suggest other activity – Att barnet föreslår någon som är med i en lek, att gå 
iväg och göra något med denne istället. 

 Reference to individual characteristics – Att söka sig in i leken genom att ge 

någon av de som redan deltar individuella komplimanger. 

 

Utöver Corsaros strategier har Tellgren (2004) hittat ytterligare två som hon nämner i 

sin avhandling. Dessa är: 

 Iakttagande strategi - Som innebär att barnet först stannar upp och observerar 
den pågående leken innan de försöker att träda in i den.  

 Det förmildrande anspråkets strategi - Detta innebär att barnet på ett mer 
försiktigt vis ber om tillträde till leken t.ex. då barnet ändå sitter där leken 

pågår kan det väl lika gärna få vara med. 

Vidare tar Tellgren upp att strategier är något som barnet självt måste utveckla, det är 

inget som de vuxna direkt lär ut (a.a.). Martinsen, Nærland och Vereijken (2010) har 

i jämförelse med detta kommit fram till att de äldre barnen på förskolan väljer att 

samspela beroende på vilka egna strategier de har byggt upp, samt vilka tillfällen de 

har haft att delta i olika sociala sammanhang. Det är i små grupper som det verkar 

ske ett mest positivt samspel, och där ges det störst utrymme till positiva 

vänskapsband. I stora grupper är det svårare att bli uppmärksammad av de andra, och 

därmed svårare att knyta kontakter med de övriga barnen (a.a.). I likhet med detta 

menar Corsaro (2005) att när man observerar barns strategier för att ta sig in i leken, 

måste man se till hela sammanhanget. Användandet av strategierna växlar utefter 

situation, och ofta krävs det att barn får använda flera olika strategier som hänger 

ihop innan de väl får tillträde till leken (a.a.). 
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2.3.2 Förutsättningar för att lek ska kunna uppstå 

Sheridan och Pramling Samuelsson (2001) argumenterar för att i förskolan är det 

större möjligheter, jämfört med skolan, att barnen får större frihet till lek.  Friheten 

innebär att barnen har tillgång till erfarenheter och material som gynnar lek, att leken 

får möjlighet att utvecklas utan avbrott och att lärarna stödjer barnen. Detta menar 

även Melin (2009) som hävdar, för att barnet ska få vara med i leken måste de kunna 

använda leksakerna, förstå de andra barnen och det de gör i leken samt kunna 

förflytta sig runt i leken (a.a.). I sin avhandling visar Hjorth (1996) att det är barnen 

själva som skapar leken och att det måste finnas motiv för att leken ska uppstå. 

Motivet skapar lekens innehåll och det uppstår roller utifrån de behov eller önskemål 

som barnen har i leken. Finns det inget motiv eller att motivet förändras eller upphör 

försvinner leken (a.a.). Detta uttrycker även Melin (2009), men menar även att barnet 

måste veta, förstå och hänga med i det som är på låtsas och som driver och utvecklar 

leken vidare. Barnet måste även kunna samtala, kommunicera och byta och förstå 

olika signaler som finns med i leken samt förstå vad som är lek och vad som är 

verklighet (a.a.).  

Enligt Tellgren (2004) är det inte alla barn som kan komma igång och leka direkt, det 

behövs en startperiod för att kontakt med andra barn ska ske. På förskolan finns det 

ofta en plats dit barnen samlas om de inte har lyckats skapa en kontakt och få igång 

en lek. Vid platsen sker en kommunikation och ett samspel drar igång som mynnar ut 

i att lek uppstår (a.a.). Detta går att koppla till Sheridan och Pramling Samuelssons 

(2001) tolkningar om detta, då de skriver att enligt de femåriga barnen uppstår leken 

genom att de själva eller tillsammans sitter och tänker ut den. I leken kan de få vilken 

roll som helst, det är bara att bestämma den. Detta uttrycker även Melin (2009) som 

menar att innan barn börjar leka diskuterar de om vilka som får vara med i leken, vad 

som ska lekas och var de ska leka. Barnen anpassar sina idéer till varandra, då de 

förstår varandras åsikter och vill utveckla sina egna lekidéer. Genom denna 

diskussion utvecklar de en lek på hög nivå. Hur stark och intensiv leken blir hänger 

ihop med barnens vilja och hur de själva går in i leken och samspelar med varandra. 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2007) anser även de att leken utvecklas 

genom att barnen från början har en gemensam tanke om vad de ska leka. För att 

leken ska kunna fortgå och utvecklas krävs att alla är medvetna om sina respektive 

roller i leken, men att leken även kan förändras via samtalet som sker i leken (a.a.). 

2.3.3 Barns strategier för att bevara leken 

Skånfors, Löfdahl och Hägglund (2009) har gjort en studie om hur barn i åldrarna två 

till fem år samspelar med varandra i förskolan. I den kom de fram till att barn vill 

vara tillsammans, men ibland vill de även vara själva. Vilka strategier de använder 

för att värna om leken är olika beroende av tid och plats. När barnen vill vara 

ensamma med ett eller flera andra barn, kan de t.ex. stänga dörren om sig eller så är 

de i konstant rörelse och springer omkring för att den de inte vill ha med ska tröttna 

på dem (a.a.). Markström och Halldén (2009) hävdar i likhet med detta att barn på 

förskolan har olika strategier för att få bevara sin lek. En av dessa strategier är att 

ignorera den som kommer för att ta sig in i eller avbryta leken, vare sig det är en 

vuxen eller ett barn. Genom att barnet låtsas att det inte hör eller inte svarar på tilltal, 

hoppas barnet få kontroll över och bevara leken. Barnets avsikt är att få den andre 

personen att ge upp och gå därifrån. En annan strategi är förhandlingar. Barnet 

förhandlar sig fram för att få sin vilja igenom när det gäller leken. Barnen kan också 

välja att helt enkelt gå sin väg och fortsätta leken någon annanstans (a.a.). Även 
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Tellgren (2004) påvisar hur barn förhandlar och beskyddar sin lek. Barn släpper inte 

in nya deltagare i leken hur som helst, då de är rädda för hur det ska påverka både 

leken och kamratrelationerna. Det handlar även om att det, redan som det är, sker så 

många avbrott i leken på förskolan via inplanerade aktiviteter och att barnen inte vill 

förlora kontrollen över leken (a.a.).  

Melin (2009) menar att leken sker för stunden och barnen upplever sin kamratkultur i 

nuet. Vuxna kan ha en syn på leken som utgår från ett utvecklingsperspektiv, vilket 

leder till att de vuxna kan ha en vilja att styra leken, dess innehåll och på vilket sätt 

barnen ska leka. För att barnen ska få bestämma själva hur de ska leka sin lek drar de 

sig undan och väljer sådana ställen som är hemliga för de vuxna som finns i närheten 

(a.a.). Även Löfdahl (2007) diskuterar de vuxnas påverkan på barnens lek, och menar 

att det ofta kan vara så att de vuxna bestämmer att alla barn ska få vara med i leken. 

För att ändå få bevara sin påbörjade lek när det kommer in en ny deltagare, kan 

barnen ge denne en låg position i leken. På så sätt tillfredsställs kravet att alla ska få 

vara med, men ändå är den nya i leken på ett sätt utanför (a.a.). Detta går att koppla 

till Corsaros (2005) tankar kring hur vuxna anser att barn som inte vill släppa in fler 

barn i leken är själviska. Det är alls inte så istället handlar det om att barnen som 

redan ingår i leken vill bevara och skydda det som de redan har byggt upp. Det sker 

ett stort givande och tagande inom leken för att den ska fortlöpa och utvecklas, detta 

samspel vill inte barnen riskera genom att släppa in nya deltagare i leken (a.a.). 

 

2.4  Svårigheter med lek 

Här tar vi upp om det finns några svårigheter med lek eller om den bara är lustfylld 

för barnet. Vi tar även upp vad svårigheterna kan bero på och hur de uppstår. 

2.4.1 Problem med lekkompetens 

Alla barn föds med en lekförmåga, men den måste få en chans till att utvecklas och 

det gör den genom att någon leker med barnet enligt Knutsdotter Olofsson (1999). 

Pape (2006) tar upp att det finns både hinder och möjligheter i leken. Leken och dess 

gemenskap är en del av barndomen. Det är dock inte alla barn som får ta del av detta, 

vilket utgör en plågsam del i barnens uppväxt (a.a.). Detta uttrycker även Melin 

(2009) och hävdar att i barnens gemenskap är inte allt bara lustfyllt utan det 

förekommer många olika negativa aspekter som t.ex. slagsmål, tårar, missförstånd, 

osämja och att barnen retar varandra. Det kan vara svårt för en del barn att delta i lek. 

Ofta diskuterar barnen om vilka som får vara med eller inte, samt vem som ska ha 

vilken roll beroende på vad de leker. Dessa diskussioner leder oftast till att barnen 

leker tillsammans men det kan även sluta med oenighet (a.a.). I likhet med detta 

menar Löfdahl (2007) att leken inte alltid är lustfylld och rolig utan att den även har 

en baksida. Bredvid alla de positiva aspekter som finns i leken, kan det även utspela 

sig en maktkamp, ledsamheter och kampen att hitta sin position i leken (a.a.). 

Maktkamp diskuterar även Sheridan och Pramling Samuelsson (2001) då de fann i 

deras studie att femåringarna överlag visste att de inte får bestämma över de andra 

barnen och deras vilja, däremot kan de bestämma med vem och vad de vill leka. 

Ibland framkom det dock att alla barn inte får vara med och bestämma lika mycket. 

En del barn känner att de nästan aldrig får bestämma, och oftast är det barnet som har 

kommit på leken som bestämmer över den. Även Hjorth (1996) påvisar att vem som 

ska bestämma kan bli ett problem i leken. En anledning till att ett barn inte vill leka 

med ett annat barn, kan vara att det bestämmer för mycket (a.a.). 
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Melin (2009) anser att samspelet i leken ibland kan bli för mycket och att barnen 

behöver gå undan och vara lite i ensamhet. Efter att barnet har vilat en stund eller 

genom att ha lekt ensam en stund, är barnet snart tillbaka i den gemensamma leken 

igen. Däremot behöver den vuxne vara observant på att detta istället kan vara ett 

tecken på utanförskap, d.v.s. om egenleken tar en stor del av barnets vardag (a.a.).  

Knutsdotter Olofsson (1999) menar att det finns barn som inte leker i princip 

någonting. Barn behöver kunna leka för att bearbeta verkligheten och de intryck de 

får därifrån, för annars kan konsekvensen bli att barnen blir känslomässigt 

avtrubbade. Lär de sig inte vad som är skillnad på verklighet och fantasi, kan de ta 

med sig fantasin in i verkligheten vilket kan få negativa följder (a.a.). Detta påvisar 

även Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2007) och hävdar att det är viktigt 

för barnen att vara med i leken, då den innehåller så många positiva egenskaper som 

gynnar barnets utveckling både socialt och emotionellt. Saknas det möjligheter till 

fantasi, skapande och kreativitet i miljön, blir det svårt för leken att uppstå (a.a.). 

Melin (2009) menar att barn vet att det kan vara svårt att få vara med i andra barns 

lek, eftersom det i sin tur är slitsamt att skydda den egna leken mot de barn som vill 

vara med i den. Barns medvetenhet om detta leder till att barnet bara tar kontakt med 

vissa barn som de sedan försöker att leka regelbundet med. Detta för att de själva ska 

bli trygga med sina vänner och för att slippa bli avvisad från andra barns lekar.  

Knutsdotter Olofsson (1999) tar även hon upp trygghet som en viktig del i barnens 

lekförmåga, och menar att ett barn som känner sig rädd kan inte hänge sig åt leken. 

Otrygghet leder till att barnet har svårt att fokusera på leken och dess spelregler.  En 

annan del av leken är att förstå leksignaler d.v.s. när det är på låtsas och när det är på 

riktigt och vice versa. Förstår barnet inte dessa kan inte ett samspel uppstå, då barnet 

inte vill eller förstår att de kan inta olika roller genom leken. För att kunna leka 

måste barnet ha en social kompetens, vilket innefattar att kunna förstå innebörden av 

turtagande, ömsesidighet och samförstånd (a.a.).  

I sin studie undersökte Lindsey och Colwell (2003) bl.a. om det fanns några 

utmärkande emotionella färdigheter hos barnen, som hade någon betydelse för hur 

samspelet fungerade med andra barn. De upptäckte att barns förmåga att sätta sig in i 

hur andra kan förstå och uppleva saker, hade stor betydelse för hur samspelet med 

andra barn fungerade (a.a.). I likhet med detta uttrycker Melin (2009) betydelsen av 

socialkompetens och menar för att barnen ska komma överens och få igång leken, 

behöver barnen förstå varandra och ha liknade erfarenheter (a.a.). Även Pape (2006) 

utrycker att ett villkor för att vänskap ska uppstå är att barnet har social kompetens. 

Saknar barnet social kompetens blir det svårt att knyta kontakter, samtidigt som det 

krävs andra människor för att träna de sociala färdigheterna (a.a.).   

2.4.2 Hur makt kan vara ett hinder för att lek ska uppstå 

Melin (2009) visar att barn ibland inte kommer överens i leken, de får då försvara sig 

mot varandra och försöker övertyga varandra om vilken lek som är den roligaste. 

Detta leder till att det kan bli ett maktspel mellan barnen om vem som har rätt, och 

ofta vacklar leken mellan makt och att vara en djup lek. När leken kommer närma 

maktspelets gräns, avtar fantasin och entusiasmen och leken avbryts och tar slut. I 

barnens kamp om rollerna händer det att en del barn hamnar utanför. Dessa barn har 

ofta svårt med det sociala samspelet, vilket leder till att de andra barnen inte vill ha 

med dem i sina lekar. Att gång på gång bli nekad att få vara med och leka blir 

plågsamt för barnet och till slut väljer det egenleken istället (a.a.). I likhet med detta 

finner Sheridan och Pramling Samuelsson (2001) i deras studie att barn har olika 



12 

positioner i gruppen och utifrån detta har de en viss maktposition i leken. Barnen 

menar att det alltid är en som har ledarrollen och bestämmer, vilket visar att i det 

sociala samspelet är makten en stor del (a.a.). Hangaard Rasmussen (1993) tar även 

han upp makt, och menar att makt är en källa till konflikt. Det utspelar sig en 

maktkamp i leken där det oftast är en som bestämmer, blir maktkampen för stor kan 

det hända att leken inte blir av överhuvudtaget (a.a.).  

Tellgren (2004) hävdar att när barn vill delta i en lek så kan det uppstå svårigheter, 

vilket kräver känslomässiga förhandlingar för att barnen ska uppnå sitt mål. I leken 

kan det ofta uppstå gräl om t.ex. lekens utformning, vilket medför att barnen säger 

kränkande saker till varandra och det blir nästan en kamp om vem som kan vara värst 

(a.a.). Konflikter i leken diskuterar även Löfdahl (2007), och enligt Löfdahl kan 

leken innehålla många problem i form av t.ex. uteslutningar samt att barnen är elaka 

på andra sätt mot varandra. En del barn ser även sin möjlighet till att behandla andra 

barn illa när inte läraren är i närheten (a.a.). Enligt Sheridan och Pramling 

Samuelsson (2001) ser femåringarna, som de har intervjuat, det som en självklarhet 

att läraren är den som fattar alla beslut. Det är läraren som ger barnet tillåtelse att 

göra eller inte göra olika saker, och kan ge tillåtelse eller förbjuda lek. Läraren kan 

hindra barnets möjlighet till lek, genom att det finns regler som säger att i detta rum 

får det bara vara ett visst antal barn (a.a.). 

2.4.3 Hur funktionshinder, ålder och kön kan vara hinder för lek 

Melin (2009) uttrycker att barns varierande erfarenheter och olikheter kan t.ex. bero 

på att de har olika funktionella förmågor. Beroende av vad barnen leker tillsammans 

med kompisarna och lekens karaktär, ställs vissa krav på hur barn ska vara.  Ibland är 

det svårt för barn med t.ex. funktionshinder att bli delaktiga i leken. Utifrån vilket 

funktionshinder barnet har kan det bli svårt för barnet att hänga med och möta kraven 

som ställs på dem i leken, på samma sätt som ett barn utan funktionshinder. Att barn 

är olika kan leda till att det blir svårt för dem att förstå och leka med varandra (a.a.). 

Genom att observera barn på förskolan fann Tellgren (2004) att barn använder sig av 

ålder som redskap för att utesluta andra barn. Barnen kan t.ex. skylla på att den inte 

får vara med för den är för liten, eller att det bara är barn i en viss ålder som får vara 

med (a.a.). Likaså tar Löfdahl (2007) upp ålder, och menar att det kan vara en 

anledning till maktspel. Hon antyder att de äldre barnen använder sin högre ålder 

som status gentemot de yngre. Detta sker genom att de äldre barnen kan förlöjliga de 

yngre på olika sätt, samt att de ger sig själv tillåtelse att ha företräde till leksaker och 

aktiviteter (a.a.). Martinsen, Nærland och Vereijken (2010) relaterar även de till 

åldern av barn och menar att yngre barn på förskolan får mindre uppmärksamhet av 

andra barn än vad äldre får, det sociala hamnade mer i fokus desto äldre barnen blir 

(a.a.). Hjorth (1996) fann även hon att barnets ålder kan påverka om det duger som 

lekkamrat eller inte. De yngre barnen var inte alls speciellt attraktiva att leka med i 

de äldre barnens ögon (a.a.). Corsaro (2005) har däremot observerat att äldre barn 

visst kan uppskatta yngre barn som lekkamrater. De använder sina egna kunskaper 

för att lära de yngre barnen att t.ex. spela spel, men de kan dock tröttna på det yngre 

barnet om det inte får det gensvar som de har önskat (a.a.). 

Åm (1993) tar upp hur könet kan vara en orsak till svårigheter i leken. Flickor och 

pojkar kan utesluta varandra p.g.a. att de har olika könstillhörighet, och att de är av 

åsikten att den ena eller andra därför inte är lika mycket värd (a.a.). Även Hjorth 

(1996) fann genom sin undersökning hur könstillhörighet kan vara en svårighet i 
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leken. Hon upptäckte att pojkar och flickor leker olika lekar beroende av vilket kön 

de tillhör. Dessutom fann hon att de olika könen tog avstånd från varandras lekar. En 

orsak till detta var att flickorna upplevde pojkarnas lek som bråkig, medan pojkarna 

däremot såg flickornas lek som larvig (a.a.).                                                                                                                   
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3 PROBLEM 

 

Det som oftast kommer fram är de vuxnas syn på leken, hur barn får tillträde till den 

och vad den innehåller. I motsats till att utgå från de vuxnas perspektiv vill vi ta reda 

på hur barn uppfattar leken utifrån deras eget perspektiv, och vilka tankar de har 

kring den. Det enda sättet att kunna göra detta är att samtala med barn, ställa dem 

frågor och verkligen lyssna på det de har att säga. Barnets perspektiv på leken kanske 

inte alls är detsamma som för vuxna. Syftet med undersökningen blir därmed att få 

fram förskolebarnets perspektiv på leken, samspelet som sker i den samt problem 

med leken, vilket leder oss till följande frågeställningar: 

Hur uppfattar barn lek? 

Hur menar barnen att de gör när de vill ta kontakt för att leka med andra barn? 

Hur menar barnen att de gör för att bevara leken när någon försöker avbryta den? 

Uppfattar barnen några svårigheter med leken? 
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4 METOD 

 

Här presenteras vilket tillvägagångssätt vi tillämpade i undersökningen. Såväl 

undersökningsmetod, undersökningsinstrument och undersökningsgrupp presenteras. 

Det tas även upp andra viktiga aspekter så som bortfall, databearbetning, felkällor 

och forskningsetiska överväganden. 

4.1 Undersökningsmetod 

Lantz (2007) tar upp hur en kvalitativ undersökning ger ett underlag för att tolka ett 

fenomen ur en beskrivande aspekt. Det är dock via analysen och tolkningen av denna 

som kunskapen om helheten kan belysas (a.a.). Undersökningsmetoden som 

användes i studien är av kvalitativ ansatts och baseras på öppna intervjuer. Valet av 

metod grundades på studiens syfte, d.v.s. att ta reda på barnets perspektiv på leken 

och samspelet som sker i den. Genom kvalitativa intervjuer, går det att använda sig 

av öppna frågor, vilket är att föredra enligt Stukát (2005). Då öppna frågor används 

kan den som intervjuar fråga vidare utefter de svar som ges, eller formulera om sin 

fråga då det behövs (a.a.). Genom en kvalitativ undersökning har man för avsikt, 

enligt Patel och Davidsson (2003), att skaffa sig en bredare förståelse av ett visst 

fenomen. När det krävs personer som kan belysa ett specifikt ämne är kvalitativa 

intervjuer att föredra (a.a.). I detta fall var det barnen som intervjuades som besatt de 

efterfrågade kunskaperna. Det är bara barn själva som kan besvara frågor utifrån 

deras perspektiv. Arnér och Tellgren (2006) uttrycker det att via barnintervjuer kan 

intervjuaren få en kunskap om hur barnen upplever den miljö de vistas i (a.a.) 

4.2 Undersökningsinstrument 

Frågorna i intervjuguiden (se bilaga 2) sammanställdes genom att vi diskuterade vad 

som var viktigt att få fram utifrån syftet med studien, men även genom vad tidigare 

forskning har tagit upp. Då det var barnets perspektiv på leken som vi ville utgå ifrån 

var det detta som till slut var avgörande, när vi bestämde de slutgiltiga frågorna. 

Huvudfrågorna vi kom fram till kompletterades med underfrågor utefter de svar som 

barnen kunde tänkas ge, men även för att kunna leda frågeställningarna ännu mer på 

djupet.  

Ostrukturerade intervjuer är enligt Stukát (2005) en intervju då man har ett antal 

huvudfrågor som samtliga intervjuade ställs, men utifrån svaren får de olika 

följdfrågorna anpassas efter den intervjuade och dess förståelse (a.a.). 

Intervjufrågorna var av öppen karaktär, för att barnen mer fritt skulle kunna diskutera 

och berätta kring ämnet. En del av frågorna var indirekt riktade mot ämnet, för att 

leda barnen in på det område som egentligen låg i studiens intresse. Det kan vara 

svårt för barnet att förstå de direkta frågorna och därmed blir det inget användbart 

svar.  Doverborg och Pramling Samuelsson (2006) menar att det kan vara svårare för 

ett barn att förklara ett svar på en direkt fråga än en indirekt (a.a.). Genom de 

indirekta frågorna kan barnet självt komma in på det ämne som stod i fokus i studien. 

Detta tar Arnér och Tellgren (2006) upp och diskuterar hur de ville få igång sin 

intervju som ett samtal och inte helt styrt av de fasta frågorna. De bad barnen berätta 

och ledde dem sedan vidare genom följdfrågor (a.a.). Detta tar även Doverborg och 

Pramling Samuelsson (2007) upp och menar att intervjun med barnet inte ska 

upplevas som ett förhör, utan vara i samtalsform (a.a.). 
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Efter att ha bearbetat intervjuguiden (se bilaga 2) färdigt genomfördes två 

provintervjuer, för att kunna säkerställa frågornas kvalité och om någon fråga 

behövde läggas till eller tas bort. Lantz (2007) påpekar vikten av att göra 

provintervjuer, då detta är en förutsättning för att bli medveten om att tiden till 

intervjufrågorna är lagom. Det är viktigt för att en fördjupning ska hinnas med inom 

de mest relevanta frågeområdena (a.a.). Efter provintervjuerna konstaterades att en 

av frågorna, ”Tycker du att det någon gång är tråkigt att leka här på förskolan?”, 

egentligen blir besvarad genom de övriga frågorna, denna byttes då ut mot en annan 

fråga för att komma ännu mer på djupet i vår studie. Den nya frågeställningen blev 

”Kan du berätta för mig om du upplever att det finns något jobbigt med leken?”. De 

övriga frågorna i intervjuguiden var användbara och gav oss svar på de frågor som 

står i syftet.  

4.3 Undersökningsgrupp 

Då vi ville få våra frågor besvarade utifrån barnets perspektiv, blev det naturliga 

valet av intervjupersoner barn. De intervjuade gick alla på förskolan och var i ålder 

fem år. Att valet föll på dessa barn var att studien var inriktad mot förskolan, men vi 

ville ändå göra intervjuerna på äldre barn som har lättare att sätta ord på vad de 

tycker och tänker. Intervjuerna har utförts på fyra avdelningar fördelat på tre 

förskolor i en mindre stad i Sverige. Valet av förskolor föll på att vi tidigare på något 

sätt hade varit i kontakt med barnen på dessa förskolor. Arnér och Tellgren (2006) 

beskriver hur förutsättningarna för en lyckad barnintervju ökar om de utförs utav 

någon som är känd för barnen och verkligen är intresserad av vad de säger (a.a.).  

Utöver barnens ålder ställdes inga övriga kriterier för att barnen skulle få deltaga i 

intervjuerna. Förskollärarna på avdelningarna frågade om de skulle plocka ut några 

speciella barn. Detta motsade vi oss då resultatet i intervjun skulle bli så opåverkat 

som möjligt. Alla femåringar som fick godkänt av föräldrarna att delta i studien och 

som själva ville vara med i den fick därmed det. Vi gjorde heller ingen åtskillnad på 

kön, utan könsfördelningen var helt beroende av hur många flickor respektive pojkar 

som gick på de respektive avdelningarna. 

Totalt tillfrågades föräldrarna till 34, barn via en blankett (se bilaga 1), om deras barn 

fick vara med i studien. Utav dessa 34 utskickade blanketter fick vi tillbaka totalt 29. 

Föräldrarna till två av de totalt 29 barnen nekade att deras barn fick vara med i 

studien. Ytterligare sex barn kunde inte vara med i studien p.g.a. frånvaro vid 

intervjutillfällena utav anledningar som t.ex. sjukdom eller att de var bortresta vid 

själva intervjutillfället. Totalt intervjuades därmed 21 barn, varav tio pojkar och elva 

flickor. 

4.4 Etiska överväganden 

I de Forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 1990) ingår fyra huvudkrav som 

ska uppfyllas i en forskning, dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (a.a.). Alla de fyra kraven anser vi 

uppfylls i arbetet. Innan intervjuerna genomfördes informerade vi barnen om vad 

avsikten med deras deltagande var och det arbete vi håller på med. Vidare 

informerades barnen om att deras deltagande var frivilligt samt att de skulle få vara 

anonyma, och vi fick deras godkännande innan intervjuerna påbörjades. Barnen 

informerades även om att de när helst de ville kunde avbryta intervjun, utan att vi på 

något sätt skulle ifrågasätta varför. Allt detta medför att vi uppfyller 
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informationskravet. Samtyckeskravet uppfyller vi genom att vi har utöver barnen 

även tillfrågat föräldrarna, via en tillåtelseblankett (se bilaga 1) om deras 

godkännande för barnens deltagande. I blanketten (se bilaga 1) informerades 

föräldrarna om att intervjuerna av deras barn skulle spelas in. De informerades även 

om att vi intervjuare och möjligen handledaren var de enda som skulle lyssna på 

inspelningarna.  Information lämnades även om att de deltagande i intervjuerna hade 

full anonymitet, och att det inte skulle finnas någon möjlighet att se en koppling till 

ett specifikt. Vi har inte använt oss av några namn i resultatet utan istället benämnt 

barnen som F för flicka och P för pojke. Konfidentialitetskravet uppfylls genom att 

allt det material som framkom genom intervjuerna, samt även de tillåtelseblanketter 

vi fick in från föräldrarna har förvarats inlåsta. När arbetet sedan har slutförts förstörs 

allt material. Genom vår utbildning har vi skrivit på ett avtal om tystnadsplikt, och 

får därmed inte yppa någon information om barnen för obehöriga. Nyttjandekravet 

uppfylls även det eftersom allt som framkommer genom intervjuerna endast kommer 

att användas i detta arbete, och ej utlåtas till någon form av kommersiellt syfte eller 

liknande. 

4.5 Procedur 

Varje intervjusituation bestod av en intervjuare och ett barn. Totalt utfördes 21 

intervjuer nio utav den ena intervjuaren samt tolv utav den andra intervjuaren. 

Intervjuerna utfördes av endast en vuxen då barnet som intervjuades inte skulle 

hamna i en underlägsen situation. Detta diskuterar Arnér och Tellgren (2006) som 

uttrycker att känner sig barnet underlägset påverkas kvalitén och därmed värdet av 

samtalet (a.a.).  Intervjuerna utfördes enskilt en och en med barnen, då vi inte ville 

att barnen skulle påverka varandras svar. Ska det undersökas vad barnet anser om en 

specifik sak är enskilda intervjuer att föredra enligt Doverborg och Pramling 

Samuelsson (2006). I ett första skede kontaktades förskolorna, och personalen 

tillfrågades om vi överhuvudtaget fick komma ut till dem och intervjua barnen. Då 

detta hade godkänts, skrev vi ihop ett formulär (se bilaga 1) där föräldrarna skulle ge 

sitt godkännande att deras barn fick delta i studien. I förfrågan fick de information 

om vilka förutsättningar som skulle råda kring intervjuerna, och hur informationen 

som framkom genom dessa skulle behandlas. Tillåtelseformuläret bad vi personalen 

dela ut till barnens föräldrar för ett godkännande.  

På förskolorna valdes i samråd med personalen ett rum ut där intervjuerna kunde 

utföras. Rummen var små, låg lite avskilt och var en trygg och känd plats för barnen. 

Det fanns inga direkta störande moment i omgivningen, så barnen kunde fokusera på 

själva intervjun. Några av intervjuerna utfördes samma dag som den första snön 

kom, och då blev en del av barnens svar snö relaterade. Varje intervju tog mellan 10-

15 minuter, vilket vi upplevde var lagom för barnen. Själva intervjun bandades med 

hjälp av mp3-spelare för att vi lättare skulle komma ihåg det barnen sa, samt för att 

kunna fokusera fullt ut på det barnen berättade om. Arnér och Tellgren (2006) tar 

upp att bandas kan upplevas vara en ovan situation för barnen (a.a.). Detta upplevde 

dock inte vi som störande, barnen brydde sig inte nämnvärt om mp3-spelaren vilket 

kan bero på att barn idag blir allt mer vana vid teknisk utrustning. Dessutom fick 

barnen först spela in sig själva och lyssna på detta, för att avdramatisera mp3-

spelaren ännu mer. Barnen informerades om syftet med intervjuerna, och att de 

skulle ge sitt godkännande innan intervjuerna påbörjades. Samtliga 21 intervjuer gick 

att använda till arbetet, däremot avbröts en intervju, p.g.a. toalettbesök, och detta 

barn besvarade därmed inte två av frågorna. Efter intervjuerna återgick barnen till 
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den vanliga verksamheten, och vi tackade för deras deltagande. Vi tillfrågade även 

personalen om vi fick återkomma om det behövdes. 

4.6 Databearbetning 

När samtliga intervjuer var genomförda transkriberades dessa ordagrant och skrevs 

ut av respektive intervjuare. Precis som Arnér och Tellgren (2006) uttrycker det så 

gav det mycket att lyssna på själva intervjuerna och inte bara utgå från det 

transkriberade, då man i intervjuerna även hör barnets sätt att uttrycka sig på och 

dess röstläge (a.a.). Intervjuarna läste igenom samtliga intervjuer för att bilda sig en 

uppfattning om innehållet, särskilt de intervjuer som inte utfördes personligen. 

Därefter diskuterades och genomarbetades allt material för att finna gemensamma 

områden att kategorisera svaren utifrån, dessa valdes utefter de frågeställningar som 

står i syftet. När områdena att fokusera på var utvalda fortsatte diskussionerna om 

vad i intervjuerna som passade in inom respektive område, samt vad som skulle 

sållas bort. Eftersom det är leken ur barnens perspektiv som i detta fall är utav 

intresse, valdes citat från det barnen sagt i intervjuerna ut för att förstärka 

presentationen av resultatet.  

4.7 Tillförlitlighet 

Nackdelen med att göra en kvalitativ intervju är att resultatet påverkas av, vem som 

utför intervjun och tolkar materialet, vilket Stukát (2005) tar upp. Frågan är om de 

utförda intervjuerna verkligen har utförts på ett sådant sätt att barnen har kunnat ge 

uttryck för vad de verkligen tycker. En annan fråga att fundera kring är om resultatet 

har tolkats på ett korrekt sätt. Tillförlitligheten är något som Doverborg och Pramling 

Samuelsson (2007) diskuterar, då de uttrycker att resultatet beror till stor del på hur 

pass väl intervjuerna har utförts och hur frågorna i dem har vidareutvecklats. Har 

intervjuaren lyckats få fram barnets eget sätt att se på saker och ting (a.a.)? Lantz 

(2007) uttrycker det som att i intervjusituationen bör man lyckas fånga barnets egen 

uppfattning (a.a.). Eftersom vi var två olika personer som utförde intervjuerna, kunde 

dessa inte utföras helt identiskt. Intervjusituationen kunde ha påverkats av våra olika 

personligheter, men då vi i efterhand diskuterade detta insåg vi att intervjuerna inte 

hade påverkats nämnvärt av detta. Huvudfrågorna ställdes till samtliga barn, däremot 

då svaren på dessa blev olika ställdes relevanta följdfrågor utefter det svar som 

barnen gav.  

En annan aspekt att reflektera kring är om barnens svar är förankrade i verkligheten 

eller om de fabulerar som Doverborg och Pramling Samuelsson (2007) uttrycker det. 

Lantz (2007) tar även upp detta och frågar om det går att lita på material som har 

samlats in genom uttalanden, för att sedan analyseras och tolkas. Är det som sägs i 

intervjuerna sant och kan den som intervjuas vara objektiv (a.a.)? Det vi upplever är 

att det finns inget rätt eller fel i dessa intervjuer då barnen uttrycker det som är sant 

för dem. Barnen satt i en situation där de var trygga och inte påverkades utav någon 

annan än intervjuaren själv, och behövde därmed inte fabulera för att t.ex. imponera 

på en kompis. De svävade över lag inte ut i sina svar utan tog upp sådant som var 

relevant utifrån våra frågor. 

Patel och Davidsson (2003) tar upp att det kan vara svårt att veta om ett eget 

konstruerat undersökningsinstrument verkligen ger den information som vi är ute 

efter, samt att det är svårt att veta om informationen verkligen är säker. Vid 

undersökandet av ett fenomen måste vi försäkra oss om att vi vet vad vi gör och vad 
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vi är ute efter. Undersöks det som ska och görs det med reliabilitet (a.a.). Via vårt 

syfte, intervjuguide och sedan sammanställandet av intervjuerna, så kunde vi 

konstatera att validiteten är god. Mätningarna anser vi vara tillförlitliga då de utförs 

på många barn och frågorna var relevanta. 
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5 RESULTAT 

Här kommer resultatet från de intervjuer som har gjorts med de femåriga 

förskolebarnen att presenteras. Vi har utgått från de frågeställningar som är syftet 

med studien och dessa är: Hur uppfattar barn lek? Hur menar barnen att de gör när 

de vill ta kontakt för att leka med andra barn? Hur menar barnen att de gör för att 

bevara leken när någon försöker avbryta den? Uppfattar barnen några svårigheter 

med leken? Innehållet i barnens svar kategoriserades först utifrån studiens 

frågeställningar som således utgör studiens fem huvudkategorier. Det andra steget 

var att utifrån barnens svar skapa underkategorier till dessa huvudkategorier. De 

intervjuade benämns som P för pojke och F för flicka, vid några tillfällen finns även 

intervjuaren med och benämns då med I. 

5.1 Barns uppfattningar om lek 

Här under presenteras en sammanställning av hur barnen ser på vad lek är. Vi har 

kategoriserat in svaren utefter vilken form av lek de tillhör.  

Regellekar 

Barnen gav svar som kan kategoriseras in under regellekar. De nämner då lekar som 

t.ex. kurragömma, isdatten och kull. Barnen avser med detta att leken är redan 

färdigkonstruerad och det finns förutbestämda regler som följer leken, d.v.s. lekens 

ramar är redan klargjorda från början. 

P- Man kan leka kull man kan leka kurragömma. 

Ett barn säger att lek är isdatten och vattendatten, sedan säger hon även att: 

F- Det finns bara en lek till och det är kurragömma. 

Ett annat barn som beskrev begreppet lek som en regellek berättade hur hon själv har 

hittat på en lek. Barnets lek är egentligen inte självpåhittad utan är en variant av en 

redan befintlig lek. 

F- alltså jag hittade på en lek… de en jättestor alltså det är en människa till 

att börja med eller två tre till att börja med… man kan låtsas att det är ett 

barn som står här i mitten så ska det vara en jättestor orm och så står ju dom 

små ormarna där sedan ska det vara en mamma som står ju där ”Kom alla 

mina små ormungar… vi törs inte… varför inte då… för ormen och så säger 

hon kom ändå” så ska man försöka springa förbi ormarna och så ska man 

bara hålla sig på gräset. Man ska alltså bara vara på gräset för annars blir 

det så svårt att ta. Och det är meningen att man ska bli tagen. Den som blir 

kvar och alla har blivit tagen han vann. Och då kan man börja om till en 

annan lek.   

Rollekar 

Här under hamnar de barn som ger svar som att t.ex. köra bil, leka i dockvrån, leka 

med Barbie och mamma, pappa, barn. Barnen förknippar leken med olika artefakter 

och intar roller som de ser i det verkliga livet. Utifrån barnens svar använder de sig 

av leken och leksaker för att imitera omvärlden och sina upplevelser därifrån. 

F- Eh… o så kommer några barn och frågar om man får vara med och så 

leker man mamma, pappa, barn och jag är den säger vi då. 
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Rörelselek 

Under denna kategori hamnar de barn som t.ex. nämner hoppa, kullerbytta, 

balansgång och studsa som lek. Dessa barn förknippar leken med att röra på sig och 

göra olika aktiviteter.  

P- Jag tycker att lek e… hoppa. 

Konstruktionslek 

Här beskriver barn lek utefter att de bygger eller sätter ihop saker till olika 

konstruktioner, som t.ex. en bil. I denna grupp ser barnen på leken som något som de 

konkret utför, genom att bygga ihop något som de har en ritning till eller som de 

själva har tänkt ut. 

P1- Bygga en bil. (Av lego.) 

P2- Leka med riddarborgen. (En riddarborg som ska byggas ihop.) 

Barn som ger en beskrivning av vad lek är 

Alla barn gav genom intervjuerna ett intryck av att lek är roligt. I denna kategori 

beskriver barn först vad begreppet lek är för att sedan möjligen inflika med någon 

form av lek.   

F- Det är när man alltså ska hitta på något…  

P-Eh… eh… eh… att man leker med sina kompisar och eh… och så ska man 

vara en bra vän. 

5.2 Strategier för att ta kontakt med ett annat barn 

Under denna rubrik presenteras hur barn gör när de vill få kontakt med ett annat barn 

för att leka.  

Frågar 

En strategi som vissa barn sa att de använde sig av när det ville leka med ett annat 

barn var att de frågade om det ville leka. Här tog barnet själv initiativet till 

kontakten, och gick direkt fram till det andra barnet för att få igång ett samspel. 

P- Man frågar om man får vara med, och säger man nej så är det nej. 

Iakttar 

En annan strategi som gick att urskilja ur barnens svar var att de först iakttar barnet 

som leker, sedan väntar barnet tills det erbjuds att få vara med. Dessa barn har en 

mer avvaktande attityd och vill gärna inte själv ta initiativet, utan vill hellre bli 

inbjuden av någon annan.  

P- Eh... man kan titta på tills man får vara med. 

Leker samma lek vid sidan om 

En strategi som framkom var att barnet kunde ta en likadan leksak som den som 

barnet ville leka med hade och lekte med. Därefter sätter barnet sig bredvid det andra 

barnet och leker tills någon av dem frågar om de kan leka tillsammans. Här hade 

barnet en mer avvaktande strategi, samtidigt som det ändå tog egna initiativ. Det 

fanns möjlighet för båda parter att ta kontakten. 

P- Tar samma sak som han leker med, sen sätter jag mig hos han… sedan 

frågar någon av oss om vi ska leka. 
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Fråga fröken 

Den sista strategin var att barnet kan gå och fråga fröken när det vill vara med en 

kompis och leka. Barnet ville inte här ta ett eget initiativ fullt ut till kontakten, utan 

kände en trygghet i att gå via fröken först.  

P- Man kan fråga fröken. 

5.3 Strategier för att ta kontakt med flera barn som leker 

Under denna rubrik presenteras vilka strategier barnen använde sig av när de ville 

vara med i en lek som bestod av flera barn.  

Frågar en 

Det fanns de barn som använde sig av strategin att de först frågade en kompis som 

redan var med i leken, och att den i sin tur fick fråga de andra barnen. De kunde även 

fråga en kompis som i sin tur hänvisade till att de fick fråga den som bestämmer om 

leken istället.  

F- Jag säger till en kompis om jag får vara med och så frågar den dom andra 

om jag får vara med. 

P- Jag frågar en av dem och kanske den säger att du måste fråga den som 

bestämmer. 

Frågar alla 

En strategi barnen använde sig av var att vara mer direkta i sin förfrågan och gick 

inte omvägen kring ett annat barn. Dessa använde sig istället av en strategi där de 

gick fram till barnen som lekte och frågade dem alla på en gång om de fick vara med 

i leken.  

F- Jag frågar bara alla såklart. 

F- Då gör jag så här… att jag frågar om jag får vara med och leka och då 

får man leka vilken lek man vill. Jag frågar dem om jag får vara med. 

Observerar 

Denna strategi gick ut på att först observera vad de andra barnen lekte för något 

innan barnet gick fram för att därefter ställa frågan om barnet fick delta i leken. 

P- Jag tittar först och sedan frågar jag fröken 

I- Jaha, frågar du fröken om du får vara med? 

P- Nae… 

I- Hur gör du då? 

P- Jo, men jag måste ju fråga fröken om jag får vara i lekhallen först och 

sedan frågar jag barnen om jag får vara med. 

Få uppmärksamhet 

I denna strategi fångade barnet först de andra barnens uppmärksamhet och kunde på 

det sättet få tillträde till leken. Genom att göra något som fångar de andra barnens 

uppmärksamhet och för dem verkar lockande, kunde barnet få tillgång till leken då 

han blev intressant för dem. 

P- Då gör jag konster och då får jag vara med och leka. 
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5.4 Barns strategier för att bevara leken 

Här påvisas hur barnen går tillväga för att bevara sin lek både när vuxna och barn 

kommer in för att avbryta den eller på andra sätt förstöra den. Genom frågorna fick 

vi fram även om barnen tycker det är de vuxna eller barnen som i huvudsak är källan 

till att leken avbryts, men även att det är de vuxna som bestämmer på förskolan.   

Säger till fröken 

Några av barnen kände att det bara var andra barn som hotade deras lek, aldrig någon 

vuxen. Dessa barn valde då att gå till någon av de vuxna på förskolan och be dem om 

hjälp, när det var något annat barn som försökte förstöra leken. Barnen ville då att 

den vuxna skulle säga till barnet.  

F- Då säger jag till en fröken så hjälper hon oss. 

Går iväg 

En kategori som framkom under intervjuerna var hur barn valde att gå iväg och 

fortsatte sin lek på något annat ställe där det fick vara ifred med sin lek. Barnen 

upplevde här att det i huvudsak var andra barn som störde leken. 

F- Då går jag någon annanstans. 

Säger själv ifrån 

Att själv säga ifrån till den eller de som försöker avbryta leken var en kategori som 

framkom. Här väljer barnet självt att säga till på olika sätt att t.ex. den som stör ska 

gå därifrån, genom detta försöker de få fortsätta sin lek. Det framkom att det var barn 

som de upplevde försökte avbryta deras lek. 

P- Jag säger stick härifrån. 

P- Jag säger åt dem att gå därifrån…du får inte vara vid mig och det jag gör. 

Ignorerar 

Ignorera var en kategori som gick att urskilja. Denna kategori innebär att barnet inte 

bryr sig om den som försöker avbryta leken utan fortsätter att leka vidare. Det kunde 

även innebära att barnet gjorde sin lek mer avancerad för att den skulle bli 

ointressant för andra barn att delta i. Detta gjorde barnet vare sig det var en vuxen 

eller ett barn som ville avbryta.  

P- Jag fortsätter att leka. 

P- Då leker jag svåra lekar, som ingen annan har kört någonsin och då kan 

ingen annan vara med. 

Detta citat beskriver hur ett barn som vill leka själv gjorde för att få bevara sin lek. 

Barnet ignorerade de barn som ville vara med i leken och för att göra den ointressant 

för dem, gjorde barnet leken avancerad och svårförståelig. 

Stänger in sig 

Kategorin att stänga in sig, innebär att barnen avskiljer sig från den övriga gruppen 

t.ex. genom att gå in i ett rum och stänga om sig. På detta sätt ger de inte några andra 

barn eller vuxna tillträde till leken, då de inte ges någon möjlighet att se den eller 

fråga om de får vara med i den. Ett av barnen berättar om hur hon och hennes 

kompisar ibland blir störda av andra barn och väljer då att stänga in sig i ett rum. 

 F- Vi stänger om oss, men hör att de skrattar utanför. 
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Avbryter sin lek 

Det fanns en grupp av barn som inte hade någon strategi alls för att få bevara leken. 

Dessa barn avbröt bara den pågående leken. Att avbryta leken kunde i dessa fall både 

vara för att en pedagog hade sagt så, eller att något barn hade gått in och stört leken. 

De fortsatte med en annan lek eller gjorde inte något speciellt efter detta. 

P- Det är bara de vuxna som gör det mest inte barnen. 

I- Vad gör du då när de kommer och avbryter leken? 

P- Då hittar jag inte på någon ny lek. 

5.5 Barns syn på svårigheter med lek 

Här presenteras barnens svar kring vilka svårigheter det kan finnas med leken. Med 

svårigheter avses saker eller situationer som barnen upplever som besvärliga eller 

jobbiga.  

Det finns inget annat barn att leka med 

En svårighet som gick att urskilja var att det ibland helt enkelt inte fanns någon 

kompis att leka med. Det var tråkigt att leka själv och barnet saknade att ha en 

kompis. Ibland kunde det även vara att det egentligen fanns kompisar på förskolan, 

men ingen som barnet ville leka med. Dessa barn kände sig ensamma och tyckte inte 

att leken var så rolig, eftersom det blev så mycket egenlek. 

P- Ibland är det svårt att hitta någon att leka med. 

Vem det är som ska bestämma i leken 

En del barn tog upp hur det ibland kan vara svårt att få bestämma i leken, ibland är 

det bara de andra barnen som ska bestämma eller bara det barnet som började med 

leken. De tog bl.a. upp när rollerna ska fördelas i leken, ibland får inte barnet den roll 

det önskar, vilket medför att barnet blir ledsen. Det kunde även handla om hur barnet 

själv ville bestämma leken, men de andra barnen ville inte lyssna eller göra likadant.  

P- Om jag åker skidor då ska kompisen också göra det om han ska va med. 

F- Nae, det brukar bli så att en tycker att det är jätteroligt, och en tycker det 

är jättetråkigt, och då blir det bara tråkigt. 

Kompisen vill inte leka längre 

Denna kategori handlar om att det var jobbigt när den som barnet lekte med inte ville 

leka längre. Detta innebar att kompisen istället ville leka med en annan kompis och 

att barnet inte fick vara med. Barnet kände sig då ledsen och utanför, men försökte 

lösa situationen genom att säga till en fröken, vilket alltid inte var en lösning. 

 F- Jag blir ledsen när------inte vill leka längre. 

Barnet får inte vara med de andra barnen i deras lek 

Barnen tog upp hur de upplevde det svårt när de inte fick vara med de andra barnen 

att leka. En del av barnen upplevde detta bara vid enstaka tillfällen, medan några av 

barnen upplevde detta väldigt ofta. Oftast blev dessa barn uteslutna genom att de 

frågade om de fick vara med, men de som de frågade svarade då nej. En del kunde 

uppleva att de först fick vara med i leken, men sen kunde de andra kompisarna 

bestämma att de ville fortsätta att leka själva. Barnen kunde även bli uteslutna från 

lekar då det uppstod bråk utav någon anledning. 
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F- Det är ibland så tråkigt att leka med sina kompisar. Att om man säger att 

man vill va med så säger dom att jag inte får vara med, då är det svårt att 

leka. 

F- Ja, det är ju när man hittar på en lek då vet man ju inte och då måste man 

ju säga och det kan va ganska mycket saker som vad man inte får och vad 

får. Det kan vara svårt att få va med och det kan va svårt att berätta saker det 

kan va en hemlighet som ingen ska få veta. 

Det uppstår verbalt eller fysiskt bråk 

Bråk var något som barnen upplevde kunde vara en svårighet, och med bråk avsåg de 

om någon slog dem eller att det uppstod olika former av muntliga dispyter. Det var 

svårt att få någon bra lek genom bråken och ofta lades leken ner istället, antingen av 

dem själva eller genom en pedagog. 

F- När någon slår mig såklart. 

F- Det är när det blir mycket bråk och tjafs. 

Pedagogerna hämmar leken 

Barnen diskuterade hur pedagogerna kunde verka hämmande på leken, och att de 

hindrade barnen att leka de lekar som de ville. De tog upp hur pedagogen sa åt 

barnen att de bara skulle leka lugna lekar, fast de ville leka något helt annat. De 

pratade även om hur pedagogerna tystade ner leken när den blev för högljudd, eller 

att pedagogerna blev arga på dem. 

P- Fröken säger att vi ska leka lugna lekar… fröknarna tycker leken är högt 

då säger de så här sänk eran mun. 

Svårt att få tillgång till en lugn plats 

Att ha en lugn plats att vara själv på eller tillsammans med en kompis för att få leka 

en stund i lugn och ro, upplevde barnen som svårt. De berättade att det blev skrikigt 

och rörigt på förskolan ibland och att det då var skönt att få gå undan en stund, men 

det fanns nästan inga sådana platser. Det var svårt att få vara ifred för de andra 

barnen och att få ha sin lek för sig själv.  

P- Ibland vill jag ha lugn och ro… för ibland blir det skrikigt och då vill jag 

ha det lugn och ro när jag leker. 

5.6 Sammanfattning 

Det är få av barnen som beskriver själva begreppet lek och dess innebörd. Istället 

använder de sig snarare av konkretare sätt, genom att beskriva någon form av lek och 

hur de gör när de leker dessa. De former av lek som barnen i huvudsak kopplar 

begreppet lek till är rollek och regellek, men ett fåtal av barnen nämner olika lekar 

inom kategorierna konstruktions- och rörelselek. Ett fåtal av barnen beskrev 

begreppet lek kortfattat utan att först koppla till någon speciell form av lek. Det alla 

barnen nämnde var att lek är roligt. 

Genom barnens svar kunde vi urskilja totalt fyra olika strategier hur de gör för att ta 

kontakt med ett annat barn. Den vanligaste strategin var att de själva gick fram och 

frågade. Därefter hittade vi de tre strategierna ”Iakttar”, ”Leker samma lek vid sidan 

om” och ”Fråga fröken”, dessa använde sig dock bara ett fåtal barn av. När barnen 

ska ta kontakt med flera barn på en gång gick det genom barnens svar att urskilja 

fyra olika strategier. Övervägande gavs svaret att barnen frågade alla när de ville 
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vara med i leken. Några valde att först be en kompis och utifrån det få tillträde till 

leken. Ett par av barnen använde sig av andra strategier och fick då tillgång till leken 

genom att först observera och sedan fråga, eller genom att få de andra barnens 

uppmärksamhet. 

Den vanligaste strategin för att få bevara sin lek gentemot andra barn var att säga till 

fröken. Annars valde barnen även strategier som, ”Går iväg”, ”Säga ifrån själv”, 

”Ignorera” och ”Stänger in sig”. Det fanns de barn som inte hade någon särskild 

strategi utan valde att sluta med leken eller påbörja en ny istället. De flesta av barnen 

ansåg att det var andra barn som avbröt leken, men det fanns även ett fåtal som 

nämnde ”fröken”.  

Vi kunde urskilja sju olika kategorier, som barnen tog upp som svårigheter med lek. 

Kategorierna innefattar både svårigheter med egenlek som grupplek, och att 

pedagogerna samt miljön kan vara en del i att leken inte blir som de har tänkt. En 

kategori var att det var svårt att inte få vara med de andra barnen att leka, känslan 

blev då att känna sig utanför och ensam vilket var tråkigt. En annan kategori var hur 

det kunde uppstå svårigheter kring vem som bestämmer i leken, vare sig det är 

barnen själva som bestämmer eller någon annan. När det blev svårigheter kring att 

bestämma i leken upphörde ofta leken eller så påbörjades den inte alls. 
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6 DISKUSSION 

Under denna rubrik diskuteras resultatet utifrån syftets frågeställningar som 

innefattar ”Hur uppfattar barn lek?”, ” Hur menar barnen att de gör när de vill ha 

kontakt för att leka med andra barn?”, ”Hur menar barnen att de gör för att bevara 

leken när någon försöker avbryta den?” samt ”Uppfattar barnen några svårigheter 

med leken?”. Avslutningsvis behandlas förslag på fortsatt forskning. 

6.1 Barns uppfattningar om lek 

Precis som Tellgren (2004) hävdar är det svårt att få en konkret förklaring från 

barnen vad begreppet lek är. De flesta av barnen i intervjuerna tolkar begreppet lek, 

genom att beskriva vad de leker och att det är det som är lek. En del av barnen kunde 

däremot först beskriva vad begreppet lek innebär, innan de sedan kopplade ihop det 

med en specifik lek. Vi tolkar detta som att begreppet lek är svårt för barnen att sätta 

ord på, men att de ändå kan ge oss en bild av vad de avser med lek, genom sina 

beskrivningar av vad och hur de leker. Genom barnens beskrivningar går det att tolka 

att lek är någonting som utförs fysiskt på ett eller annat sätt, de utför det i en 

gemenskap med andra, de leker för de tycker det är roligt och de förknippar den inte 

med vuxna i första hand. Lillemyr (2002) tar upp de flesta av dessa aspekter, däremot 

nämner han inget om att det är något som de fysiskt utför.  

I sina beskrivningar av lek kunde vi kategorisera fram fyra olika former av lek dessa 

var regellek, rollek, rörelselek och konstruktionslek. Detta är former av lek som såväl 

Lillemyr (2002) som Melin (2009) tar upp och beskriver. Att barnen valde just dessa 

former av lek, kan bero på att leken kopplades till den plats de var på, d.v.s. 

förskolan. På förskolan kan leken vara begränsad utifrån miljön, material som finns 

på förskolan, regler och pedagoger. Detta är aspekter som Löfdahl (2009) även har 

sett (a.a.). Men vi kan se att förskolan kan bidra till att barnen kan leka lekar där som 

de inte har möjlighet till på fritiden, då regelleken ibland kräver många deltagare, 

som t.ex. datten. Piaget delar enligt Jerlang (2007) in leken i tre stadier där de två 

sista stadierna är rollek och regellek. Barnen som vi intervjuade var fem år, vilket 

innebar att de enligt Piagets indelning befann sig i rolleksstadiet men var på väg in i 

regellekstadiet. Detta kan vara en anledning till att många av barnen nämnde lekar 

som tillhör regellekar eller rollekar i sina beskrivningar av vad lek är, då det i 

huvudsak är dessa lekar de utför i den åldern enligt Piaget. Även Lillemyr (2002) tar 

upp att leken förändras med barnets ålder. Att då barnen nämner den ena eller andra 

formen av lek vid intervjuerna, kan ha betydelse av hur pass moget barnet är i sin 

utveckling och i sina tankar. 

Det fanns barn som inte använde sig av någon form av lek när de beskrev leken. Det 

kunde istället uttrycka att det är något man gör tillsammans med någon, eller att lek 

är något som man hittar på. Dessa barn kunde på ett mer beskrivande sätt uttrycka 

vad lek är. Det ena barnet såg dessutom att kompisar och hur man själv är gentemot 

dem är en viktig del av leken. Detta var något som även Sheridan och Pramling 

Samuelsson (2001) såg genom sin forskning, då de menar att barn ser att vänner är 

en del av leken och att de ofta vill vara med andra barn (a.a.). Barnen vi intervjuade 

kunde ibland uppleva att det var svårt att få ha sin lek i fred, eller att det inte fanns 

utrymme till att utföra den på. Enligt Markström och Halldén (2009) har barnen 

egentligen inga möjligheter till fri lek på förskolan då de själva inte har valt att 

tillbringa sin tid där i gemenskapen med de människor som finns där (a.a.). Även 

Hjorth (1996) uttrycker detta då hon menar att barnens fria lek styrs av de vuxnas 
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regler (a.a.). Däremot kunde inte vi uppleva att barnen själva överlag kände sig 

styrda och tvingade att delta i lekarna som förekom. De beskrev lekar som de själva 

hade valt att påbörja eller delta i. Leken var för dem frivillig, och de kunde uttrycka 

att leken var en lustfylld situation, som de själva bestämde över. Även Lillemyr 

(2002) tar upp det lustfyllda med leken och påvisar att det är därför barnet leker. 

6.2 Hur barnen tar kontakt med andra barn 

Om vi jämför de strategier barnen själva berättade om i intervjuerna med de 15 

strategier Corsaro (1979) fann samt de två strategier Tellgren (2004) kompletterade 

med, finner vi vissa likheter men även en del nya strategier. De strategier som är lika 

eller liknande Corsaros och Tellgrens är de vi benämner ”Leker samma lek vid sidan 

om”, ”Frågar”, ”Frågar en” och ”Iakttar”. Strategin ”Leker samma lek vid sidan om” 

kopplar vi till det Corsaro (1979) kallar ”Producing variant of ongoing behaviour”. 

Skillnaden mellan Corsaros och det vi fann var att här väntade barnet på att få en 

inbjudan eller på att ta kontakt själv trots att det satt bredvid och lekte samma lek. 

Nästa strategi är ”Frågar”, vilket Corsaro (1979) benämner ”Request for acces”. Här 

såg vi inga skillnader, utan det barnen sa stämmer väl överens med Corsaros 

observation. Den tredje strategin ”Frågar en” kopplar vi till Corsaros (1979) 

”Questioning participants”. Inte heller här såg vi någon större skillnad mellan det 

barnen i våra intervjuer sa och det Corsaro observerade. Den fjärde strategin 

”Iakttar” är den strategi som vi kan koppla till Tellgrens (2004) strategi ”Iakttagande 

strategi”. Det Tellgren beskriver stämmer väl överens med det som barnen vi 

intervjuade berättade om. Det vi ser genom dessa jämförelser är att det som Corsaro 

(1979) och Tellgren (2004) har observerat är strategier som barnen själva även 

beskriver i våra intervjuer. Corsaros (1979) observationer är ca 30 år gamla, men de 

håller än idag och hur barnen tar kontakt ser i stort sett likadant ut nu som då.  

Det är intressant att se att de barnen vi intervjuade även berättade om några nya 

strategier som vi inte har fått fram i bakgrunden. Att vi här fann nya strategier kan 

t.ex. bero på att här var det verkligen barnen vi lyssnade på genom intervjuerna 

istället för att tolka genom observationer. Vid observationer kan observatören tolka 

situationen på ett sätt, medan barnen har en helt annan avsikt med den. En annan 

orsak kan vara att barnen befann sig i ett annat kulturellt sammanhang och på grund 

av detta utvecklat andra strategier än vad som tidigare framkommit. Vi fann tre 

strategier som var nya dessa var ”Fråga fröken”, ”Frågar alla” och ”Få 

uppmärksamhet”. ”Fråga fröken” innebar att barnet inte ville gå direkt till 

kompisarna och fråga om det fick vara med i leken. Istället valde barnet att be en 

pedagog om hjälp. Vi tolkar det som att barnet kände en trygghet i att gå via 

pedagogen, då det var rädd för att annars få ett avslag från barnen som lekte. Barnen 

har svårare att säga nej om det är en pedagog som säger till, eller mer eller mindre 

beordrar att barnet ska få vara med i leken. Vi kopplar detta till Löfdahl (2007) som 

tar upp att vuxna bestämmer många gånger att alla barn ska få delta i leken (a.a.).  

Strategin ”Frågar alla” var som sagt en ny upptäckt där vi i och för sig kan se en 

koppling till Corsaros (1979) strategier ”Request for acces” och ”Questioning 

participants”, men den skiljer sig även åt från dessa, då barnet här inte vänder sig till 

en specifik person för att fråga om den får vara med. Istället tillfrågas alla, vilket kan 

innebära att barnet inte är så bra vän med något av de lekande barnen och känner 

därför att det inte kan vända sig till något specifikt barn. I motsats till detta kan det 

även innebära, att barnet är lika god vän med alla barnen i leken och behöver därför 

inte fråga ett specifikt barn. En tredje aspekt är att det är en självklarhet bland barnen 
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att alla ska få vara med. Vänner var en viktig del av leken enligt barnen och detta är 

även något som Sheridan och Pramling Samuelsson (2001) kom fram till. Sista 

strategin är ”Få uppmärksamhet” som innebar att barnet gör konster för att få 

uppmärksamhet från de andra barnen och väckte därmed deras intresse. Detta tolkar 

vi som att barnet inte har utvecklats så långt i sin förståelse för samspelet och dess 

regler. Istället för att själv direkt söka kontakten med de andra barnen, lockar barnet 

dem på sitt eget vis. Vi ställer oss frågande till om strategin inte lika gärna kan få en 

motsatt effekt, där de andra barnen upplever att barnet stör deras lek istället för att 

strategin leder till kontakt. Martinsen, Nærland och Vereijken (2010) diskuterar att 

strategierna barnen har i sitt samspel med andra barn, är beroende av vilka 

förutsättningar de har haft till att träna det sociala samspelet och i vilka 

konstellationer (a.a.). Vilket leder oss till en annan tanke vi har kring strategin ”Få 

uppmärksamhet” som är att barnet helt enkelt har hittat en strategi som fungerar för 

barnet. Detta kan därför vara en anledning till att barnet använder sig återkommande 

av denna, då den har gett ett positivt utslag. 

Barnen använde sig av ett flertal olika strategier när de ville ta kontakt med andra 

barn. Det var ingen av barnen som nämnde att de använde sig av flera olika strategier 

för att ta sig in i leken som Corsaro (2005) beskriver att det är ibland nödvändigt att 

göra. Vi kunde se vissa likheter när barnen skulle ta kontakt med både ett barn eller 

flera barn, men det fanns även skillnader här emellan. Likheter var att de använde sig 

av strategierna ”Frågar”, ”Frågar en” och ”Frågar alla”, men även strategierna 

”Iakttar” och ”Observerar som även de är lika varandra.  Då det kan vara svårt att få 

tillträde till en lek där flera barn deltar, använde sig barnen av andra strategier här. 

Dels fanns det fler barn att fråga i leken, men de försökte även få en plats genom att 

hitta på saker som kunde locka de andra barnens uppmärksamhet, här kopplar vi till 

Tellgren (2004) som menar att barnen själva måste hitta sina strategier för att få delta 

i leken (a.a.). 

6.3 Bevara leken 

Vi fann att barnen använde sig av en rad olika strategier för att bevara sin lek när 

någon försökte avbryta den, det var framförallt andra barn som störde varandra i 

leken. En strategi som Markström och Halldén (2009) tar upp är ignorera och denna 

strategi berättar även de barn vi intervjuade om. De valde att strunta i den som 

försökte avbryta leken, och fortsatte istället med det de höll på med. Frågan är om 

inte detta är en strategi som kan leda till konflikter särskilt med de vuxna på 

förskolan.  De sätter upp regler och bestämmer aktiviteter och schemat för dagen, 

och detta var barnen i vår studie medvetna om. Detta kopplar vi till Sheridan och 

Pramling Samuelsson (2001) som kom fram till i sina intervjuer av femåringar att de 

anser och är medvetna om att det är läraren som fattar beslut och sätter upp regler 

och att detta kan leda till konflikter när hinder för leken uppstår. Det är dock viktigt 

att ha i åtanke det Tellgren (2004) tar upp, nämligen att barn inte vill ha med nya 

deltagare eftersom de är rädda om både leken och vänskapsbanden då leken ofta blir 

avbruten ändå genom pedagogernas schemalagda aktiviteter. Till Markström och 

Halldén (2009) kan vi även koppla strategin ”Går iväg” och till Skånfors, Löfdahl 

och Hägglund (2009) kopplar vi strategin ”Stänger in sig, som är strategier som även 

de beskriver. Dessa strategier är en form av ignorerande anser vi, eftersom det även 

här handlar om hur barnen utestänger andra barn ur leken utan att för det säga det åt 

dem direkt. Däremot är det mer ett dolt sätt att ignorera på. Att barnen använder 

dessa strategier kan bero på att de inte vill neka någon tillträde till leken direkt, 
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eventuellt beroende av de regler som finns på många förskolor angående att alla 

barnen ska få delta i leken som Löfdahl (2007) påvisar. 

En del av barnen valde att inte göra någonting för att bevara sin lek, utan avbröt den 

när de blev tillsagda eller på annat sätt störda. Det kan innebära att barnen ännu inte 

hade byggt upp några strategier för hur de kunde bevara sin lek. Barnen kunde även 

känna sig underlägsna och inte tillräckligt starka för att försvara och bevara leken, de 

var helt enkelt i en underlägsen position. Detta kopplar vi till Melin (2009) som 

diskuterar hur lek kan bli ett maktspel som leder till att leken tar slut. 

Vi fann två strategier som handlade om att direkt säga till de barn som försöker 

avbryta leken, dessa två är ”Säga till fröken” samt ”Säger ifrån själv”. Barnen 

försöker antingen själva att säga åt barnet att gå därifrån eller att en vuxen gör det. 

Här gäller det att som vuxen vara observant, så att det inte är ett barn som alltid 

utesluts från de andra barnens lek. Å andra sidan tar Corsaro (2005) upp hur vuxna 

tror att barn är själviska då de inte vill ha med andra barn i sin lek, men att det i 

själva verket inte är så utan att det istället handlar om att barnen vill bevara det som 

de redan har byggt upp i leken (a.a.). Även detta är bra att tänka på som vuxen, är det 

verkligen så att alla barn alltid ska eller måste få vara med i leken? Barnen måste 

även de få möjlighet att välja vad de vill göra och med vem, men för det får inget 

annat barn utsättas för konstanta uteslutningar. Avvägandet här emellan är ett svårt 

uppdrag för pedagogen, men är något som måste finnas med i tankarna. 

6.4 Svårigheter med leken 

Vi kunde märka hur viktigt det är att ställa rätt frågor till barnen i intervjuerna, när vi 

ville få fram om de såg några svårigheter med leken. De kopplade först frågan till 

svårigheter med att utföra en lek, t.ex. när de ska bygga något. Genom följdfrågor 

fick vi in barnen på rätt spår och kunde finna en hel del svårigheter genom barnens 

svar. Överlag handlade svårigheterna om samspelet med andra barn, och den sociala 

kompetensen är betydelsefull för att kunna leka som Knutsdotter Olofsson (1999) 

uttrycker det. En kategori av svårigheter vi fick fram var när det uppstår bråk såväl 

muntligt som fysiskt, vilket handlar om brister i samspelet och att maktspelet hamnar 

i fokus istället. Löfdahl (2007) diskuterar detta och menar att bråken är lekens 

baksida och är en del i att finna sin position i leken. Genom intervjuerna har vi 

kunnat konstatera att barnen diskuterar och hamnar i dispyter när de vill styra i leken. 

Ofta kan de leka vidare, men det har även hänt att diskussionerna har gått över styr 

och barnen har hamnat i bråk istället. När det kommer till kategorin ”Det uppstår 

verbalt eller fysiskt bråk” så är den även nära besläktad med kategorin ”Vem det är 

som ska bestämma i leken”. Då barnen upplever att det är när någon vill bestämma 

över de andra som de verbala och fysiska dispyterna gärna uppstår, vilket Hangaard 

Rasmussen (1993) tar upp då han menar att makt är en källa till konflikter. En 

kommentar från ett barn i intervjuerna när det gäller att ta kontakt var ” Jag frågar en 

av dem och kanske den säger att du måste fråga den som bestämmer”. Denna 

kommentar visar på att det kan finnas en makthierarki i leken, och att det alltid finns 

någon som bestämmer mer än eller över de andra precis som Sheridan och Pramling 

Samuelsson (2001) även fann i sin studie. 

Vi kunde urskilja ett par svar som kretsade kring pedagogerna. Då handlade det om 

att pedagogerna tystade ner barnens lek eftersom den upplevdes som störande. Detta 

upptäckte även Sheridan och Pramling Samuelsson (2001) i sina intervjuer av 

femåringarna. De menar på att barnen såg det som en självklarhet att det var 
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pedagogerna som bestämde, och satte upp förutsättningarna för leken. I våra 

intervjuer var det dock väldigt få som upplevde pedagogerna som ett problem för 

deras lek. Då de i regel inte ansåg att de varken avbröt den eller på annat sätt försökte 

hindra den. Att det var endast två barn som upplevde detta är intressant. Kan det bero 

på att barnen överlag är så vana vid att pedagogerna är de som styr och bestämmer 

att de inte tänker på det som ett problem? Eller är det så att pedagogerna är väldigt 

öppna för barnens lek, och de har fria förutsättningar för att utveckla den? För att få 

dessa frågor besvarade hade det varit lämpligt att komplettera intervjuerna med 

observationer. Även miljön diskuterade några av barnen och menade att de saknade 

en lugn plats att gå undan för att vara för sig själv en stund. Det är stora barngrupper, 

vilket innebär att det är många barn som ska komma överens om relativt små ytor. 

Många barn behöver få ett litet avbrott för att kunna återhämta sig och orka med 

dagen och alla intrycken runt omkring dem. Detta är något som även Melin (2009) 

diskuterar och menar på att samspelet ibland kan bli för påfrestande för barnen och 

de behöver vara för sig själva då. 

De tre kategorierna ”Det finns inget annat barn att leka med”, ”Kompisen vill inte 

leka längre” samt ”Barnet får inte vara med de andra barnen i deras lek”, går in i 

varandra. Här berättar barnen om hur de hamnar utanför och hur det känns för dem 

då. En del barn kan som vi tidigare har diskuterat hamna i ett konstant utanförskap, 

vilket både Pape (2006) och Melin (2009) uttrycker kan vara smärtfyllt under 

barnens uppväxttid. Som vi tidigare har nämnt är det sociala samspelet en viktig del 

för att få en fungerande lek, och frågan är då om man inom förskolan behöver arbeta 

ännu mer med barnens sociala kompetens? Detta med tanke på att Pape (2006) 

hävdar att utan social kompetens blir det svårt att få vänner, och vänner behövs för 

att få till sociala färdigheter. I vår studie kunde vi se hur barnen pratar om att det är 

jobbigt när andra barn inte lyssnar på dem eller om andra barn bara vill bestämma. 

En del av den sociala kompetensen är att lyssna på varandra och att kunna bestämma 

tillsammans. Vissa barn vill alltid få sin vilja igenom i alla avseenden och visar ingen 

hänsyn till andra barn, vilket vi kan koppla till Hjorth (1996) som har liknande 

upplevelser. Dessa barn behöver extra stöd och hjälp, frågan är hur? Här är det 

pedagogens roll att verkligen sätta sig in i barnets behov, för att hjälpa barnet på rätt 

spår och nå ett utvecklat socialt samspel. 

6.5 Slutsatser och fortsatt forskning 

Vi upplever att barnen kunde ge oss bra svar på frågorna och kunde utveckla sina 

svar och tankar genom följdfrågorna som vi ställde. Vi nämnde tidigare att 

observationer kunde ha varit ett bra komplement till intervjuerna, och detta kan tas 

tillvara på vid fortsatt forskning. Vi har funnit både likheter med bakgrunden, men 

även nyheter genom barnintervjuerna.  

Vygotskij (2006) tar upp att barnet inte är medvetet om motiven till varför det leker 

(a.a.). De barn vi intervjuade ansåg däremot att anledningen till varför de leker är för 

att det är roligt, vilket även Lillemyr (2002) ger uttryck för då han tar upp hur barn 

ser det lustfyllda med lek och att det är därför de leker (a.a.). Detta är något som kan 

vara bra att ha i åtanke för fortsatt forskning. Varför leker barn egentligen? Är de 

medvetna om de avsikter och motiv de själva har med sin lek?  

De områden som barnen inte tog upp till diskussion som vi däremot belyser ytligt i 

bakgrunden är ålder, kön och funktionshinder. Dessa områden vore intressant att 

forska vidare om, och vilken betydelse de har i leken och därmed det sociala 
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samspelet. I intervjuerna pratade ett barn om att en del av leken är att vara en bra 

vän. Det vore intressant att forska vidare om och intervjua barnen vad de avser med 

hur en bra vän ska vara, och även om de själva anser att de är en bra vän. 
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BILAGA 1 

Hej! 

Vi heter Christina Petterson och Madeleine Johansson och går sista terminen på 

lärarprogrammet på Linnéuniversitetet. Vi har båda valt att inrikta oss mot 

förskola och förskoleklass. Nu ska vi skriva vårt examensarbete, där vi vill 

undersöka hur femåriga barn ser på lek och deras upplevelser av denna. För att 

verkligen få fram barnens perspektiv av detta, har vi tänkt gå ut och göra 

barnintervjuer under v. 47-48. Barnintervjuerna har vi tänkt banda, för att bättre 

komma ihåg vad barnen har sagt. Dessa inspelningar kommer bara vi själva att 

lyssna på och eventuellt vår handledare. Alla som deltar i studien har full 

anonymitet, vilket innebär att ingen ska kunna koppla tillbaka till vem barnet är. 

Därmed kommer vi varken nämna barnens eller de vuxnas namn, inte heller 

vilken förskola eller kommun studien sker i. Vår fråga till dig/er som målsman 

är nu om ert barn kan få delta i vår studie. Du/ni är naturligtvis välkommen att 

ställa frågor om det är något som verkar oklart, så berättar vi mer. 

Med vänlig hälsning Christina och Madeleine. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Vi ber därmed er föräldrar att ge oss, Christina Petterson och Madeleine 

Johansson, tillåtelse att intervjua ert barn och att vi får banda intervjun under 

tiden. Lappen lämnas tillbaka till förskolan senast måndagen den 22/11 v. 47. 

 

 

Ja mitt barn får delta i studien och därmed intervjuas……………. 

 

Nej mitt barn får inte delta i studien och därmed inte 

intervjuas…… 

 

Datum: ..................................................................................................... 

 

Barnets namn: …………………………………………………………. 

 

Målsmans underskrift: ………………………………………………… 

 

 



 

BILAGA 2 

Intervjuguide 

Uppvärmningsfrågor 

1. Hur tycker du det är att gå på förskolan? 

 Vad är det som är bra? 

 Vad är det som är dåligt? 

 Vad tycker du det är som är roligt? 

 Vad tycker du det är som är tråkigt? 

Huvudfrågor 

2. Kan du berätta för mig vad lek är för dig? 

 Kan du berätta lite om hur man gör när man leker. 

 Varför leker man egentligen? 

 Kan du berätta om en gång när det var riktigt roligt att leka. Vad var det som 

var så bra med den leken? 

 Kan du berätta om någon gång du lekt och det var riktigt tråkigt. Vad var det 
då som var tråkigt? 

 Kan lek vara något mer? 

 Finns det olika sorters lek? 

3. När du vill leka med någon kompis här på förskolan hur gör du då? 

 Hur går det till när ni bestämmer vad ni ska leka?  

 Om inte kompisen vill leka vad gör du då? 

 Om det är många barn som leker tillsammans hur gör du då för att få vara 
med och leka? 

4. Kan du berätta för mig om du upplever att det finns något jobbigt med 

leken? 

 På vilket sätt var det jobbigt? Varför är det så? Vad kan man göra åt det? 

5. Om du leker själv vad brukar du göra då? 

 Hur kommer det sig att du leker själv? 

 Kan du berätta lite om hur det är att leka själv? Varför är det bra? Varför är 
det tråkigt? 

6.  När du leker både ensam och tillsammans med andra, vad gör du om någon 

vuxen eller barn kommer och försöker avbryta leken? 

 Vem brukar det vara som avbryter leken?  

 Kan du berätta lite om hur det känns när någon försöker avbryta en lek som 
du håller på med. Känns det olika om det är ”fröken” eller ett annat barn? 

 Har det någon gång hänt att du tyckt det var skönt att leken avbröts? Vad var 
det som gjorde att det kändes bra? 

 Vad kan det bero på att leken avbryts? 

 


