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Abstrakt 

En av förskolans viktigaste uppgifter är att hjälpa barn som har problem i sin interaktion 

med övriga barn. Syftet med denna studie är att ta reda på hur pedagoger bemöter de 

barn som har svårt att socialisera och integrera i leken, hur viktig den sociala leken är 

samt hur miljön på förskolan påverkar barnens förutsättningar för samlek. Den 

undersökningsmetod som valdes till denna studie var kvalitativa intervjuer. Resultatet 

visar att leken spelar en central del i den dagliga verksamheten på förskolan. I leken lär 

barnen, här startar det livslånga lärandet. I leken tränar barnen upp sin sociala kompetens 

och de får på olika sätt bearbeta det som de upplever i sin vardag. Förskollärarna i 

studien poängterar vikten av en god psykisk miljö, finns brister i detta så påtalar flera av 

förskollärarna att chansen till god samlek mellan barnen minskade, råder det däremot en 

god psykisk balans i gruppen så ansåg förskollärarna att barnen blev lugnare. 
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1 INLEDNING 

I dagens samhälle är det viktigt att kunna samspela och samverka tillsammans. 

Redan i tidig ålder på förskolan måste barnen börja träna sig i att kunna delta i olika 

grupperingar och samspela med varandra. Skolverket (2012) påtalar i allmänna råd 

för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling, vikten av detta arbete. Här 

poängteras att alla barn skall ha samma rätt att delta i verksamheten på lika villkor 

oavsett handikapp eller andra svårigheter (a.a). Förskolläraren har en stor och viktig 

betydelse i detta arbete. 

Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som 

tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra ska få detta stöd utformat med 

hänsyn till egna behov och förutsättningar. (Skolverket 2010:5).  

På våra förskolor har vi sett att det finns barn som inte socialiserar i leken. Vi ville 

därför undersöka hur pedagoger på förskolor arbetar för att inkludera dessa barn. 

Öhman (2008) poängterar att i leken lär man ”Lek är barns mest dominerande form 

av relationsarbete med jämnåriga”(Öhman 2008:189).  

Att vara förskolebarn innebär att man är del av en specifik kamratkultur som 

innehåller kunskaper både om den egna och om kamraternas sociala 

statusposition, om vem som kan vara med och leka, vem som bestämmer leken, 

hur man ska bete sig osv. (Löfdahl 2007:16). 

Löfdahl (2007) anser att oavsett om barnen är introverta och drar sig undan sociallek 

eller extroverta och utåtagerande, så är leken en viktig del av barnens dag på 

förskolan. Hon påtalar vidare att leken ibland kan vara en olustig aktivitet för barnen. 

I leken pågår ständigt en kamp för att erhålla en bra status i gruppen. Författaren 

skriver vidare att lek inte alltid bara är på skoj, i leken sker både inkludering och 

exkludering (a.a.).”Att inte få vara med sårar och upprör, och försämrar barnets 

utvecklingsmöjligheter”(Öhman 2008:166). Författaren påtalar att det för pedagogen 

många gånger kan vara svårt att se då barn exkluderar ett annat barn, eftersom barns 

uppfattning om vem som skall få delta i leken eller inte, ofta är dold på ett fint och 

raffinerat sätt. Här har pedagogen enligt författaren en svår uppgift, då det är denna 

som måste uppmärksamma när det är ok för barnen att exkludera någon, utan att 

denna uteslutning slutar i kränkningar. Öhman (2008) poängterar pedagogernas 

viktiga roll att kunna avgöra när det för barnens samspel är rätt att exkludera ett 

annat barn och vid vilka tillfällen exkludering upplevs som en kränkning. Lika 

viktigt är det att pedagogen förhindrar agerande som gör att vissa barn exkluderas ur 

gemenskapen på förskolan menar hon. Författaren poängterar vikten av att som 

pedagog uppmärksamma och uppmuntra det positiva som barnen gör. Arbetar man 

som pedagog på detta sätt skapar man ett klimat som inbjuder alla barn till samvaro 

(a.a.). ”Det här ställer stora krav på förmågan att närgranska i barngruppens olika 

konstellationer, och inte ta för givet att det centrala värdet ”alla får vara med” alltid 

fungerar” (Öhman 2008:8).   

I Skolverket 2010 står det, 

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

att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i 

förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, 

inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att 

samarbeta och lösa problem (Skolverket 2010:6). 

Vi ville studera hur pedagoger ser på sin roll då det gäller samlek och vilken 

betydelse de har för barnen i deras lek. Framförallt de barn som har problem att 
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socialisera i leken. I Skolverket 2010 står det ”i förskolan ska barnen möta vuxna 

som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det 

enskilda barnet och barngruppen” (Skolverket 2010:6). Kinge (2000) hävdar att 

pedagoger har fantastiska möjligheter att hjälpa barnet bara genom att vara nära och 

finnas till hands. Viktigt att också tänka på är att närvaron inte alltid behöver vara 

fysisk. Det viktigaste är att barnet känner att det finns närvarande vuxna och att det 

finns en famn att tillgå om de behöver det (a.a). Att pedagogen kan alternera i olika 

situationer är viktigt anser hon, att inta rollen som observatör och ibland ställa sig lite 

avvaktande (a.a). Williams (2006) menar att då pedagogen deltar i aktiviteter som de 

skapar för att barnen skall känna en gemenskap och samhörighet i gruppen, bidrar de 

till att barnen lär sig detta tillsammans. 

Förskolan innebär för de flesta barn kamrater och gemenskap. Men den kan 

också vara en plats för utanförskap och ensamhet. I varje grupp finns troligen en 

Kalle eller Lisa som inte lever upp till bilden av det lekande barnet. En Kalle 

eller Lisa som står bredvid och väntar på att bli inbjuden men inte blir det eller 

som kanske inte ens väntar. (Folkman & Svedin, 2003:12- 13).   

Miljöns betydelse då det gäller förutsättningar för barns samlek var också något vi 

var intresserade av att studera. Sandberg (2008) hävdar att miljön spelar en mycket 

viktig roll då det gäller barns lek och förutsättningar till lek. Miljön i sig formas 

utefter hur lokalerna ser ut och det material som finns att tillgå.  Men viktigt här är 

också vilken barnsyn pedagogerna har. Sett utifrån detta perspektiv så menar 

författaren att miljön på förskolan definierar vilka lekar barnen sedan väljer att leka 

samt vilket innehåll dessa lekar får (a.a). Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) 

hävdar att barnen vinner interaktion genom att samspela med sin omgivning. Därför 

spelar utformningen av miljön en viktig roll för hur barnen sedan lär sig.  

I förskolan skall den pedagogiska miljön inspirera barn till olika typer av 

verksamheter och handlingar, till utforskande och upptäckande. Miljön innefattar 

fysiska och psykiska aspekter dvs. både utrymmen, material och klimat. 

(Pramling Samuelsson & Sheridan 2006:89). 
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2 BAKGRUND 

I detta kapitel fördjupar vi oss i olika teoretiska perspektiv, samt tidigare forskning 

kring sociala leken, lekmiljön, pedagogens roll och lekens betydelse.  

2.1 Teoretiska perspektiv 

Teorierna kring lek och lärande är många. Förskolan i Sverige har främst präglats av 

Vygotskijs sociokulturella perspektiv samt Piagets stadieteorier och vi har därför valt 

att lägga fokus på dessa. Leken har här en central plats i barns utveckling och 

lärande. 

2.1.1 Sociokulturellt perspektiv 

Lev Vygotskij var rysk professor i psykologi och levde 1896-1934. Jensen & 

Harvard (2009) skriver om hur Vygotskijs teorier om barns lek till stor del skilde sig 

från samtida teoretikers. Barn leker för att få utlopp för sina frustrationer som i sig 

bottnar i önskningar som är ouppfyllda. Många andra teoretiker menade att barn 

leker bara för att det är roligt samt att de i leken gör av med sin överskottenergi. 

Enligt Vygotskij (1995) så får barn efter att de har fyllt tre år en fantasivärld där en 

pinne kan bli en häst eller en ratt att köra bil med. Barnens fantasier blir här 

förankrade i verkligheten. I allt annat barnen gör utanför leken styrs de fortfarande av 

det som är runtomkring dem, det är bara i leken som de tänker fritt och använder sig 

utav fantasin. I leken tränar barnen på vila sociala regler som gäller då de leker familj 

t.ex. detta samspel är otroligt viktigt då det gäller barnens fortsatta utveckling. 

Barnen kommer i leken ihåg saker de har sett någon annan göra samtidigt som de 

formar sitt eget sätt att bete sig och agera (a.a).  

 

Säljö (2000) framhåller att en av utgångspunkterna i det Vygotskij kallar det 

sociokulturella perspektivet för lärande, är hur individen och gruppen använder sig 

utav de kognitiva samt de fysiska hjälpmedlen som finns i detta begrepp. Viktigt här 

är även hur pedagogen ser på samspelet mellan individer och kollektivet, då även 

detta spelar en central roll. Författaren hänvisar till begreppen redskap och verktyg 

som i det sociokulturella perspektivet har en speciell betydelse. Med dessa begrepp 

menas att både det språkliga och det fysiska har ett betydande samband när vi skall 

försöka förstå oss på världen och vara verksamma i den. De fysiska redskapen har 

människan uppfunnit som hjälpmedel för att underlätta vardagen de lever i, samt att 

människan drivs av ständig förbättring. Exempel på sådana hjälpmedel kan vara 

hävstången och grävskopan som underlättar vardagen för många människor (a.a). 

Säljö (2000) menar att det är kommunikationen människor emellan som är nyckeln 

till lärande och utveckling. Genom kommunikation blir människan delaktig i sin 

förmåga och sitt kunnande. Barnen utvecklar sin medvetenhet om världen genom att 

lyssna på vad andra berättar om sina uppfattningar hur världen ser ut (a.a). 

Författaren anser att det är på detta sätt barnen blir insatta, samtidigt som de lär sig 

att urskilja och sortera vilken information som är intressant och värdefull för dem. 

”Barnet föds på detta sätt in i interaktiva och kommunikativa förlopp som redan 

pågår och i dessa förlopp finns perspektiv på och förhållningssätt till omvärlden 

redan inbyggda.”(Säljö, 2000:37). 
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Smidt (2010) anser att det är i interaktionen med vuxna och äldre barn som de yngre 

barnen lär sig saker. Författaren hänvisar till Vygotskijs teori ”zonen för den 

närmaste utvecklingen”( Smitdt 2010:12). Vygotskij (1978) beskriver det på följande 

sätt: 

It is the distance between the actual development level as determined by 

independent problem solving and the level of potential development as 

determined through problem solving under adult guidance or in collaboration 

with more capable peers. (Vygotskij, 1978:86). 

Sandberg (2002) betonar att utvecklingszonens fokus ligger på lärandet, som i sin tur 

skapas tillsammans med vuxna och kamrater. Författaren påtalar att den ”proximala 

utvecklingszonen” kan ses som ett verktyg i en process där möjligheter skapas för 

barnet att nå en högre kunskapsdimension. Vidare hävdar författaren att barnets 

kunskapsnivå inte skall ligga i fokus för den vuxne utan utgå från vad barnet 

presterar (a.a). Det är då av stor vikt att ”känna till barnets begränsningar, men även 

barnets potential för att nå en högre nivå”(Sandberg 2002:26). Den individuella 

utvecklingen och samarbete är viktiga inom den ”proximala utvecklingszonen” 

framhåller Vygotskij (1978). 

What is in the zone of proximal development today will be the actual 

development level tomorrow – that is, what a child can do with assistance today 

she will be able to do by herself tomorrow. (Vygotskij 1978:87). 

2.1.2 Piagets stadieteorier 

Jean Piaget (1896-1980) utvecklade teorier om den intellektuella utvecklingen. 

Enligt Piaget (2008) sker denna utveckling i fyra stadier. Dessa är enligt (a.a);  

1. Det första stadiet vilket är det sensomotoriska, pågår från det att barnet föds 

fram tills det att barnet är ett och ett halvt år till två år gammalt, fram till det 

att barnet börjar prata. Denna period i barnets liv är intensiv då det gäller dess 

utveckling. Detta gäller både barnets intelligens och dess känslomässiga 

mognad. I början av detta stadium kan inte barnet se sig själv som en del av 

sin omvärld, för att slutligen se sig själv som en varelse skild från andra. 

Detta är även början på barnets symboltänkande som kommer fram i 

fantasilekar. 

2. Det andra stadiet kallas det preoperationella och infaller efter spädbarnstiden 

fram tills det att barnet är sex till sju år gammalt. Barnens tänkande är här 

egocentriskt, oföränderligt och oåterkalleligt. Då det gäller det egocentriska 

tänkandet så kan barnet inte förstå att sättet de ser på en sak är bara ett sätt att 

se på något. Detta utvecklar barnen i samverkan med andra då de utsätts för 

olika situationer. Piaget framhäver i detta som i så många andra samband 

vikten av social samvaro då det gäller barns själsliga utveckling. 

3. I det tredje stadiet de konkreta operationernas är barnen ca sju år. Här 

behöver inte barnet vara i en direkt situation för att förstå den, de förstår nu 

att omständigheterna är olika från situation till situation.  

4. Det fjärde och sista stadiet de abstrakta operationernas stadium inträffar då 

barnet är mellan elva och tolv år. Här kan barnet handskas med olika teorier, 

där de samtidigt provar sig fram i tanken då det gäller riktigheten i dessa 

teorier utan att det för den sakens skull krävs något objekts närvaro (Piaget 

2008). 
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Stadierna som Piaget (2008) fastställer i utvecklingsprocesserna är något de flesta 

barn går igenom och då alltid i samma ordningsföljd. Två barn som befinner sig i 

samma stadium kan däremot då det gäller den kronologiska åldern vara olika. Detta 

kan bero på ”barnets neurologiska mognad, dess intelligens, tidigare upplevelser, den 

kulturella miljön etc.”(Piaget 2008:8). Författaren menar att barn börjar leka då de 

befinner sig i den sensomotoriska perioden, detta sker genom att de upprepar det 

någon gör och sedan får det bekräftat. För att nämna ett exempel, då den vuxne 

skramlar med skallran och barnet sedan tar efter och upprepar handlingen om och om 

igen, samtidigt som den vuxne genom bekräftelse visar att de hör och ser det barnet 

gör. I nästa stadium går barnet in i det som kallas symbollek. Här bearbetar barnet 

det som de har sett och varit med om t.ex. så får legobiten vara telefon. Detta övergår 

sedan till att barnet börjar leka regellekar (a.a).  

Piaget (2008) påtalar att redan då barnet föds börjar dess anpassning, från de 

tillfälliga och otydliga reflexerna, tills det att de når sin högsta form, vilket är det 

logiska och abstrakta tänkandet. Intelligens är en egen form av anpassnings beteende, 

vilket här avser ett handlande som gynnar personens inordning till dennes 

omgivning, där tankar ordnas samt ombildas (a.a). Denna utveckling sker successivt 

eller i olika faser. Dessa benämns i termer av ”beteendets och tankarnas organisation 

vid olika faser i utvecklingen” (Piaget 2008:8). Författaren anser att barnets växling 

till ett annat utvecklingsskede sker gradvis och är en följd av barnets samvaro med 

sin omgivning. Vid denna samvaro breddas, förbyts samt harmoniseras barnets sätt 

att bete sig med hjälp av två av varandra beroende processer, assimilation och 

ackommodation (a.a). Assimilation innebär att det som tidigare har lärts tillsammans 

med andra och i andra situationer ändras utefter det som barnet redan har kunskap 

om. Författaren påtalar att ackommodation försiggår då människor i ens umgänge 

och omvärld yrkar på nya svar, dvs. då det man tidigare trodde på eller använde sig 

utav måste anpassas till den nya situation som råder (a.a).  

2.1.3 Skillnaden på Vygotskijs och Piagets teorier 

Säljö (2000) framhåller att Piagets syn på lärande är att barnet är egocentriskt och 

utvecklar sin egen förståelse genom att själv få undersöka och upptäcka världen. 

Vygotskij är av en helt annan uppfattning, han menar att människan utvecklar sitt 

lärande i samspel med andra människor samt att barnen är beroende av vuxna som 

guidar dem genom livet(a.a). 

2.2 Lekens betydelse  

Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) anser att det är i leken barnen utvecklar sin 

sociala förmåga, samtidigt utvecklas de känslomässigt, men även motoriskt och 

intellektuellt. När barnen leker rollekar, bygglekar och andra lekar växer deras 

förståelse för andras tankar. Samtidigt som de provar olika teorier, antingen 

tillsammans med någon eller ensamma. Det är i leken som barnen använder sig utav 

och förankrar den kunskap samt insikt de har lärt sig. Författarna påtalar att det 

kanske är så att den vuxne skall tänka efter vad det är som är så utmärkande för leken 

och hur barnen använder sig utav den då de erövrar sin omvärld (a.a). 
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Leken är för barn kognitiv och symbolisk, de föreställer sig olika saker. Den är 

målmedveten från barnets perspektiv, dvs. barnet har intentioner eller mål även 

om dessa kan förändras under pågående lek. Likväl är leken målstyrd när den 

pågår. Den är oftast social. Man leker tillsammans och även om man leker ensam 

så han man oftast medaktörer i fantasin. Själva processen är viktigare för barn än 

produkten. Detta är några kriterier som är utmärkande för leken. (Pramling 

Samuelsson & Sheridan 2006:84–85). 

Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) menar att då barnen leker lär de sig 

samtidigt hur deras omvärld är uppbyggd. Detta gör det svårt att sätta var gränsen går 

mellan lek och lärande. Det är i leken barnen bearbetar alla intryck och provar dem, 

samtidigt som de leker börjar de också förstå vad de kan och vad som intresserar 

dem (a.a). ”Genom leken utvecklas barn socialt, känslomässigt, motoriskt och 

intellektuellt. Lek och lekfullhet bör därmed ses som en betydelsefull dimension i allt 

lärande”( Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006:83). Som tidigare har konstaterats 

så lär sig barn genom lek, och i samspel tillsammans med övriga barn utvecklar och 

lär de sig de koder som gäller vid social samvaro (a.a).  Fagerli, Lillemyr & Søbstad 

(2000) hävdar att då barnen leker lär de sig känna sig själva, samtidigt som de 

utvecklar tilltro till sin egen förmåga och det de kan. I leken lär de sig också att möta 

olika utmaningar. Folkman & Svedin (2003) anser att då barnen leker måste de både 

förstå att något är på låtsas samtidigt som de har klart för sig vad som är på riktigt, 

för att på så sätt kunna gå ur låtsasvärlden de befinner sig i under själva leken. 

Författarna påtalar också att i leken lär de sig betydelsen av att vara delaktig. I leken 

delar de sina tankar och det de upplever tillsammans med andra, samtidigt som de 

inser att de har något att ge dem de leker tillsammans med. ”För barnets del är det 

avsevärt mycket bättre att redan i förskolan få erfarenhet av lek och vänskap än att 

hoppas få det på skolgården” (Folkman & Svedin 2003:15). 

Jensen & Harvard (2009) anser att barnen bör förstå lekens regler för att kunna leka. 

Dessa inbegriper,  

 Samförstånd: där de skall komma överens om leken och dess innebörd. 

 Ömsesidighet: Leken skall vara på lika villkor. 

 Turtagande: Alla skall ha rätt att bestämma vad som skall lekas. Samtidigt 

måste man alternera om vem som skall vara ledare (a.a). 

Jensen & Harvard (2009) betonar att lekens kraft på många sätt kan öppna dörrar till 

gemenskap samt på ett magiskt sätt vara en brobyggare till barnens lekvärld. 

Författarna anser att leken även har ramar där det finns en början och där slutet är 

tydligt, samt vilka gränser och specifika lekkoder som gäller i leken de befinner sig i 

(a.a.). ”Barn måste lära att förstå leksignalerna och att själva signalera lek för att 

kunna samspela i leken” Jensen och Harvard (2009:76). Eftersom leken är så viktig i 

barns utveckling och lärande så menar Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) att 

vi vuxna måste skapa lekförutsättningar för alla barn, samt att gemensamt med 

barnen forma miljöer som inspirerar barnen till lek. 

2.3 Lekmiljö 

Sandberg (2008) anser att miljön i förskolan spelar en viktig roll då det gäller hur 

leken skall bli lärorik och god för barnen. De faktorer som spelar en viktig roll i detta 

är hur den pedagogiska miljön är strukturerad, dvs. hur lokalerna är utformade samt 

vilket material som finns att tillgå. Författaren påtalar även vikten av att ha en väl 

fungerande pedagogisk utemiljö där barnen har möjlighet att utveckla relationer och 

stimuleras i sin utveckling (a.a). Brodin & Hylander (2002) påtalar vikten av att se 
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över miljön, om de vuxna ständigt måste gå in och avbryta barnen i leken eller 

bannlysa vissa saker, anser författaren att detta kan vara ett tydligt tecken på att 

miljön måste ses över vare sig det är inomhusmiljön eller utomhusmiljön (a.a). 

Sandberg (2008) menar att det är pedagogernas uppgift att utforma en miljö som kan 

hjälpa de barn som har problem i sin interaktion med övriga barn (a.a). ”Genom att 

observera styrkor och svagheter kan mål för åtgärder fastställas som ger god effekt i 

förhållande till insats. Detta kräver en noggrann analys av barnets resurser och 

problem samt av miljöns resurser och svagheter” (Sandberg 2008:27- 28).  

Brodin & Hylander (2002) påtalar att miljön skall inbjuda till lek inte förhindra den. 

Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) anser att den pedagogiska miljön i 

förskolan skall locka barnen till skilda typer av aktiviteter, där de skall ges 

möjligheter att utforska och upptäcka. Författarna menar att det är i samspel med sin 

omvärld som barnen lär sig nya saker. Detta gör att utformningen av den 

pedagogiska miljön är av yttersta vikt då det gäller barns lärande. I miljön skall 

kunna utläsas vad som förväntas att barnen skall lära sig, den skall därför gestaltas på 

ett sådant sätt att lärandet skall gynnas samt vara inspirerande och utmanande (a.a). 

Sandberg (2008) påtalar också att den fysiska miljöns utformning är viktigt då det 

gäller barnens lek, lärande och aktiviteter. Juul (2009) poängterar vikten av att det 

inte är för många barn per kvadratmeter. Han menar att ibland är förskolorna för 

trånga då barngrupperna idag många gånger är alltför stora i relation till ytan barnen 

har att vistas på (a.a).  

Sandberg (2008) menar att sett till den sociala miljön så handlar det om hur barnen 

bemöts, samt hur barnen är mot varandra och hur samspelet är mellan de vuxna och 

barnen. Författaren påtalar att då det gäller de barn som har problem i sin interaktion 

med övriga barn kan det handla om en sådan basal sak som vart pedagogerna 

placerar ett barn under samlingen, hur nära eller hur långt borta sitter pedagogen och 

de andra barnen? (a.a.). Viktigt här är också hur de planerade aktiviteterna då det 

gäller lärande läggs upp samt hur pedagogerna tidsmässigt får in detta (a.a). Juul 

(2009) anser att förskolan är flexibel i sin sammansättning, detta gör det lättare för 

pedagogerna att ta till sig barnen. Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) påtalar 

vikten av att barnen är delaktiga då dessa psykiska och fysiska miljöer skall 

utformas, då dem skall anpassas efter barnens erfarenheter, intressen, önskemål och 

vetande, allt ställt i förhållande till de mål förskolan har uppsatta (a.a) 

Den pedagogiska miljön är ett begrepp som innefattar både miljöns fysiska 

utformning, material, samspelet mellan barn och vuxen och mellan barnen samt 

det klimat eller den atmosfär som råder i verksamheten. (Pramling Samuelsson 

& Sheridan 2006:89). 

2.4 Sociala leken 

Enligt Vedeler (2007) så är vikten av att utveckla social kompetens fundamentalt i 

vår utveckling, oberoende av under vilka förutsättningar vi växer upp. Ett gott socialt 

samspel är en otroligt viktig egenskap då det gäller att stärka sin sociala förmåga till 

det yttersta (a.a.). Jensen & Harvard (2009) anser att lekforskare är överens om att då 

barn leker med varandra så leder detta till social kompetens. Med detta menas att 

barnen i samspel med andra barn lär sig att leva tillsammans med andra. De lär sig ha 

roligt ihop, att tappa humöret utan att för den saken skull ta till handgemäng, de lär 

sig gå halva vägen var och att ibland inte få som de själva vill, de lär sig bli 

sympatiska och empatiska (a.a). 
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Folkman & Svedin (2003) påtalar att om förskolläraren ser att ett barn inte 

socialiserar och leker med barn i sin egen ålder, är det lätt att tro att det som barnet 

behöver träna på är det sociala i leken samt vilka regler som gäller. Enligt författarna 

är detta helt fel, de menar att det är tillsammans med de vuxna och i samvaro med 

dem som barnen lär sig att delta i den sociala leken (a.a). ”För att våga leka med 

andra barn behöver de bygga in en tillit till vuxna i sig själv”(Folkman & Svedin 

2003:21). Vedeler (2007) poängterar vikten av att de som verkar i förskola och skola, 

föräldrar ja, alla som har med barn att göra inser vikten av den sociala samvaron som 

sker då barn är tillsammans i en grupp. Redan i tidiga år vistas barnen i grupp t.ex. på 

förskolan, detta gör att de tidigt i livet lär sig vad som gäller i sociala sammanhang. 

Det handlar om allt från vad de tillför i leken, till hur barnen fungerar med de övriga 

i gruppen. I dessa sammanhang uppstår det ofta konflikter vilka barnen också skall 

lära sig att hantera (a.a).  

Folkman och Svedin (2003) beskriver sociallek, där vikten ligger i nyfikenheten på 

andra. Löfdahl (2007) påtalar att barn utvecklar sina kunskaper i samverkan med 

andra barn. Folkman & Svedin (2003) hävdar att för de flesta barn betyder förskolan 

gemenskap, kamrater och glädje. Barn som inte socialiserar i leken kan förekomma i 

varje barngrupp. Detta beskriver författarna genom att ta upp att en del barn står 

bredvid och tittar in i leken och väntar på att bli inbjudna. Samtidigt som några bara 

far omkring och inte orkar stanna kvar på samma ställe mer än några minuter. Det 

finns också de barn som inte vill kompromissa utan vill ha sin egen vilja igenom hela 

tiden (a.a). Oftast beror detta enligt författarna på att barnet inte har förförståelse för 

vad de andra barnen gör i leken. Folkman & Svedin (2003) framhåller att det kanske 

är så att barnet i den fria leken känner att det inte passar in. De andra barnen kanske 

är rädda för dem och pedagogerna visar då irritation eller ilska. En exkludering av 

denna art anser författarna är katastrofal och kan förhindras genom att barnet får stöd 

in i leken och upptäcka magin i lekens värld (a.a). 

I barngrupper förekommer både grupptryck och normativ påverkan, och inte 

minst social inlärning för att inta den andres roll och perspektiv. I barngruppen 

ställs krav på jämbördighet såväl i handling som i sociala och kommunikativa 

kontakter. Allt detta gör att gemenskapen i barngrupper är avgörande för att barn 

och unga ska utveckla sin sociala kompetens. (Vedeler 2007:10). 

2.5 Pedagogens roll och förhållningssätt  

Vedeler (2007) påtalar vikten av närvarande pedagoger, då dessa kan hjälpa barnen 

att utveckla sina kompetenser då det gäller att skapa relationer med sina kamrater på 

förskolan. Sett ur ett historiskt perspektiv så menar författaren att det inte har lagts 

någon större vikt på relationen barn sinsemellan utan det viktiga låg i relationen till 

vuxna. Detta kan enligt författaren bero på att vuxna inte hade kunskap om att 

relationen barn emellan var lika viktig som den mellan barn och vuxna (a.a). 

Beträffande barns sociala relationer med varandra så får pedagogerna i vissa 

avseenden använda sig utav andra strategier, än då barn och vuxna socialiserar menar 

författaren. ”De mer jämbördiga och ömsesidiga relationerna i en barngrupp innebär 

andra utmaningar än det mer hierarkiska förhållande som råder mellan barn och 

vuxna. Vänskap och social kontakt med jämnåriga kan inte tas för givna” (Vedeler 

2007:10). 

Johansson & Pramling Samuelsson (2006) beskriver att redan då barnen är små kan 

de vuxna se att de söker bekräftelse hos dem, att de är på rätt väg med det de gör. 

Framförallt tar de kontakt med pedagogen för att på så sätt få bekräftat att de utför 
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uppgiften de har blivit tilldelade sig på rätt sätt. Författarna anser att barnen genom 

detta agerande vill bli bejakade i det som de kan och behärskar (a.a). Öhman (2008) 

menar att det är pedagogerna som lär barnen förstå leksignalerna, detta kan ske 

genom ett ögonkast, minspel eller i sättet pedagogerna talar med barnen. Det är 

pedagogerna som i samvaron tillsammans med barnen lär dem vad som är på riktigt 

och vad som är på låtsas (a.a). ”Lekförmågan finns inom varje barn, men samleken 

med vuxna kommer alltid före fungerande lek mellan barn” (Öhman 2008:191). 

Brodin & Hylander (2002) poängterar att även fast de flesta barn har många intressen 

och gärna deltar i de aktiviteter som erbjuds, så finns det de barn vars intresse är 

svårare att fånga upp. Här är det otroligt viktigt att pedagogerna är närvarande och 

visar på det material som finns att tillhandahålla och genom att entusiasmera dessa 

barn får dem till att delta (a.a). Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) anser att det 

är pedagogens uppgift att se till att skapa leksituationer för alla barn.  Brodin & 

Hylander (2002) påtalar att de flesta barn älskar att leka och har inga problem i sin 

interaktion med övriga barn. Men så finns det precis som Pramling Samuelsson & 

Sheridan (2006) beskriver i de flesta barngrupper, något barn som har problem i 

interaktionen med de andra barnen, de vet inte hur de skall göra för att få delta i 

leken. Författarna anser att då dessa situationer uppstår så är det otroligt viktigt med 

närvarande pedagoger, som hjälper dessa barn in i leken (a.a.). Då pedagogen går in 

och är med i leken på ett närvarande och aktivt sätt hävdar författarna att den vuxen 

samtidigt stödjer barnet som har problem i sin interaktion med övriga barn i dess 

utveckling av det som krävs av en då samlek sker (a.a).  

Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) beskriver vidare att i leken intar och provar 

barnen olika roller. Det kan vara allt från att de leker att de är mammor eller pappor 

till att de är något djur såsom, hund eller katt t.ex. Detta är bra för barnen menar 

författarna, för då de gör detta lever de sig in i andra personer eller djurs sätt att vara. 

Men i detta finns även en risk hävdar de, då det finns vissa barn som alltid får ta 

rollen som hund eller katt, vilket ofta inte har samma status i gruppen som rollen som 

mamma eller pappa har t.ex. (a.a). Då dessa situationer uppstår hävdar författarna att 

det är viktigt att det finns närvarande pedagoger. Med en närvarande pedagog i 

situationer som denna kan pedagogen gå in och tilldela andra roller till barnet, 

samtidigt som den vuxne stödjer barnet i detta (a.a.). Tullgren (2004) menar att då 

pedagogerna är med och leker med barnen samt visar intresse för barnens lek, kan 

pedagogen samtidigt observera dem på ett otvunget sätt. Gör pedagogen detta får de 

dessutom mer kunskap om varje enskilt barns sätt att agera och hantera olika 

situationer i leken. Författaren påtalar att om pedagogerna deltar i barnens lek har de 

samtidigt en kontroll på vad som sker i leken (a.a.). 

I Skolverket (2010) står det att hur vi vuxna agerar påverkar barnen, då det gäller 

sättet att förhålla sig till sin omvärld. Sett ur ett värdegrundsperspektiv skall barnen 

lära sig och visa respekt för de rättigheter och skyldigheter vårt samhälle vilar på 

(a.a). ”Förskolan ska ta tillvara och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla och 

social handlingsberedskap, så att solidaritet och tolerans tidigt grundläggs” 

(Skolverket 2010:4). I Skolverket (2010) står det även att då barnen är på förskolan 

skall de lära sig att känna empati samt att leva sig in i andras situation (a.a). Vidare 

står det att värdegrunden ”uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla 

verksamheten. Omsorg om och hänsyn till andra människor […] ska lyftas fram och 

synliggöras i verksamheten” (Skolverket 2010:4). 
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

 

Denna studie syftar till att ta reda på hur pedagoger bemöter de barn som har svårt att 

socialisera och interagera i leken, hur viktig den sociala leken är enligt pedagogerna 

samt hur miljön på förskolan påverkar barnens förutsättningar för samlek. Alla barn 

behöver mötas på ett genomtänkt och individanpassat sätt, men det finns barn som 

även behöver en individanpassad verksamhet. Vi ville därför ta reda på hur 

pedagoger på förskolor arbetar för att inkludera dessa barn.  

En av förskolans viktigaste uppgifter är att hjälpa barn som har problem i sin 

interaktion med övriga barn.  

Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som 

tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra ska få detta stöd utformat med 

hänsyn till egna behov och förutsättningar. (Skolverket 2010:5). 

Studien utgår från följande frågeställningar: 

Hur bemöter pedagoger de barn som har svårt att socialisera och interagera i leken? 

Hur viktig är den sociala leken enligt pedagogerna? 

Hur påverkar miljön på förskolan barnens förutsättningar för samlek? 

 

 

 

. 
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4 METOD 

Denna studie baseras på den kvalitativa metoden. I metoddelen tar vi upp skillnaden 

mellan kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder. Under metodkritik granskar 

vi oss själva samt metoden vi har valt att arbeta utefter. I rubriken urval presenterar 

vi tillvägagångssättet för intervjuerna, därefter går vi in på hur dessa genomfördes. 

Under rubriken etik går vi in på forskningsetikens fyra huvudkrav. 

4.1 Kvalitativ metod 

Syftet med studien var att ta reda på hur pedagoger bemöter de barn som har svårt att 

socialisera och interagera i leken, hur viktig den sociala leken är enligt pedagogerna 

samt hur miljön på förskolan påverkar barnens förutsättningar för samlek. Genom att 

läsa Bryman (2011) kom vi fram till att den kvalitativa forskningsmetoden var den 

som passade vår studie bäst. Bryman (2011) anser att styrkorna i en kvalitativ 

forskning ligger i att här läggs större vikt vid orden, istället för att fokusera på 

kvantifiering, vilket sker då data samlas in. Både fakta och teori vägs sedan in i 

sammanställningen (a.a). Vidare läggs stor vikt vid hur personerna uppfattar den 

verklighet de lever och verkar i. I kvantitativa forskningsmetoder används främst 

naturvetenskapliga mätningsmodeller och undersökningar där enkäter, diagram och 

siffror oftast har sin utgångspunkt. För att på så sätt klargöra att resultatet på 

insamlad data stämmer överens med verkligheten. Kvantitativa forskningsmetoder 

har fokus på positivismen som grundar sina teorier på fakta. Till skillnad från den 

kvalitativa forskningen som lägger tonvikten på hur individerna ser och uppfattar sin 

omgivning. Denna metod passade vår studie utifrån den intervjuform vi valde och de 

resultat som vi ville få ut i våra respondenters svar.  

4.1.1 Kvalitativ intervju 

Bryman (2011) hänvisar till två former av kvalitativa intervjuer, semistrukturerade 

och ostrukturerade, dessa kallas även för djupintervju eller kvalitativa intervjuer. I 

denna studie använde vi oss utav semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Bryman 

(2011) beskriver att i denna typ av intervjuer har forskaren staplat upp relevanta 

frågor under det tema som ska studeras. Respondenten har dock stor frihet att svara 

fritt på intervjuarens frågor. I studier av denna art kan frågorna ändras efterhand, 

vilket gör att följdfrågor kan ställas. Frågorna ställs dock oftast i kronologisk ordning 

samt i sin ursprungliga form (a.a).  

 

Vi valde att fokusera på den semistrukturerade metoden i intervjuerna, där en 

intervjuguide följdes samt att våra respondenter fick svara fritt på frågorna. Samtidigt 

kunde vi vara flexibla i vår roll som intervjuare och då ställa följdfrågor som vi kom 

på under tiden intervjuerna pågick. Bryman (2011) anser att det som skiljer dem åt är 

hur intervjuaren väljer sin intervjuform. I den semistrukturerade intervjun berörs ett 

visst tema samtidigt som det används en intervjuguide, där kvalitativa intervjuer 

kallas för ”livshistorier eller livsberättelser” (Bryman 2011:415). Vidare har den en 

mer tolkande struktur i sin utformning. Respondenten i denna metod har stor frihet 

att utforma sina egna svar, menar författaren samt att intervjuaren också har stort 

spelutrymme vad det gäller frågeställningarnas utformning.  
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4.1.2 Metodkritik 
 

Svagheterna i den kvalitativa forskningen är framförallt det som Bryman (2011) 

påtalar, som forskningsmetod blir det lätt ett ”tolkande synsätt” (Bryman 2011:41). 

Detta har påverkat vår studie så till vida att då denna typ av metod används så kan 

svaren från respondenterna tolkas på flera sätt än ett.  Om vi ser på vår roll som 

forskare ur ett kritiskt perspektiv och vad vi kunde ha gjort annorlunda så är det 

framförallt detta med intervjufrågorna. Dessa kunde vi ha kortat ner och gjort sex 

istället för sju då två av frågorna låg väldigt nära varandra när respondenterna skulle 

svara.  

En annan sak att tänka på är huruvida det påverkade vår studie att vi bor så långt 

ifrån varandra, speciellt i intervjusituationen. Skulle det ha gagnat studien om vi hade 

bott närmare varandra och på så sätt haft möjlighet att göra intervjuerna tillsammans? 

I vissa avseenden så skulle det kanske ha gjort det och det pratade vi också om. Vi 

kom dock fram till att eftersom områdena vi arbetar i är så olika socialekonomiskt så 

kunde vi i studien ha gagn utav detta. En fråga vi har ställt oss är om det varit mer 

givande att använda sig utav respondenter som inte kände oss och vi dem? Även här 

finns det både för och nackdelar, men som vi ser det så övervägde fördelarna, då 

själva intervjusituationen blev mer avslappnad. I och med att varje respondent kände 

oss blev själva samtalet mer avslappnat. Det som kan ses som negativt, är att redan 

då man sätter sig i intervjun och känner respondenten så kan det bli så att 

intervjuaren tror sig veta vad denna kommer att svara, om inte varje gång så i alla 

fall ibland. En fråga vi har ställt oss är varför ingen av de med annan etnisk 

tillhörighet som tillfrågades ville delta i studien? Något exakt svar på den frågan har 

vi såklart inte, men en anledning kan vara att i en sådan intim situation som det blir 

under en intervju så kan en anledning vara att det inte känner sig helt säkra då det 

gäller det språkliga. 

4.2 Urval 

Urvalet startade med att vi medvet valde ut tre stycken förskollärare var, som inte är 

verksamma på samma förskola dock i samma område. Förskolorna ligger i två större 

städer, där de socioekonomiska förutsättningarna var väldigt olika. Valet att 

koncentrera oss på sex stycken respondenter till datainsamlingen, gjorde vi för att vi 

ansåg detta vara ett rimligt antal för den tid vi hade till vårt förfogande i denna 

studie. Då vi gick ut med förfrågan om att delta i denna studie, hade vi en önskan att 

få någon eller några respondenter med annan etniskt tillhörighet att delta, men ingen 

av dem vi frågade var villiga att delta. 

Genom att först ta kontakt med förskollärarna via telefon för att på så sätt ställa 

frågan om de ville delta i denna studie, kunde vi snabbt försäkra oss om att det fanns 

förskollärare som var villiga att ställa upp som respondenter i denna studie. 

Samtidigt bestämdes datum, tid och plats då intervjun skulle äga rum. När detta var 

bestämt skickade vi dem en skriftlig information (bilaga 2) om vad studien skulle 

handla om samt hur länge vi beräknade att intervjun skulle ta. I detta mejl 

informerade vi även om de forskningsetiska regler som gäller, vi återkommer till 

detta under rubriken etik . Vi valde att inte delge respondenterna frågorna i förväg då 

vi ville att deras svar skulle vara så spontana som möjligt.  

Anledningen till att vi till denna studie valde enbart förskollärare är att i den nya 

reviderade läroplanen som kom 2010 har förskollärarens ansvar förtydligats samt 
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ökat. ”Förskolläraren ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att 

barnen får stöd i sin sociala utveckling” (Skolverket 2010:11) står det bland annat att 

läsa. Eftersom vår studie handlar om barn som inte socialiserar i leken samt hur 

verksamma pedagoger arbetar med leken valde vi att använda oss av denna yrkeskår 

som respondenter till denna studie.  

4.3 Genomförandet 

Genom att läsa litteratur, vetenskapliga artiklar samt andra examensarbeten skaffade 

vi oss mer kunskap inom detta specifika område. Vilket gjorde det möjligt för oss att 

formulera relevanta frågor till studien. Vi gjorde även varsin provintervju för att på 

så sätt bli lite bekvämare i själva intervjusituationen, dessa gick dock så pass bra att 

vi valde att använda oss utav dem i vår sammanställning.  

Intervjuerna gjordes enskilt, då vi som vi tidigare nämnt bor i olika delar av landet. 

Tillvägagångssättet var dock detsamma och bestämt av oss innan. Medvetet gjorde vi 

valet att hålla intervjun på respondentens egen förskola, anledningen till detta 

berodde till stor del på att vi ansåg att det skulle vara oss till gagn i själva 

intervjutillfället, då respondenterna skulle känna sig mer avslappande i sin invanda 

miljö. Till vårt förfogande hade vi en smartphone samt anteckningsblock och penna. 

Att använda smartphone förenklade för oss på så sätt att vi kunde vara mer 

närvarande under själva intervjun. Användandet av smartphone underlättade också 

då de data vi samlat in skulle transkriberas.  

Intervjun startade med att vi berättade om de etiska forskningsprinciperna, för att på 

så sätt förtydliga det etiska i denna studie. Vidare berättade vi om antalet frågor som 

vi hade.  

4.4 Databearbetning 

När de sex respondenterna hade intervjuats, följde ett gediget arbete med att 

strukturera upp texten och grovsortera den utifrån olika teman. Intervjuerna hade 

spelats in med hjälp av smartphones, dessa lyssnades av och transkriberades.  Detta 

resulterade i ett gediget material på 34 stycken A4 sidor, vid sammanställningen, 

detta skrev sedan ut, för att vi på så sätt lättare kunna se texten i sin helhet. Bryman 

(2011) framhåller att den kvalitativa intervjuformen tenderar snabbt att bli ett ”stort 

och otympligt material” beroende på strukturen i den kvalitativa intervjun. (a.a. 

2011:511). Författaren beskriver vidare att otympligheten beror på ”hur forskaren 

väljer att gripa sig an dem” (a.a. 2011:414).  

Därefter ströks vissa delar i texten under för att se vad som var återkommande i 

texten. Målsättning i den kvalitativa intervjuanalysen var att hitta teman som bildade 

ett mönster i de olika delarna av intervjun. Dessa mönster resulterade sedan i 

sammanställda svar under olika rubriker med nyckelord som riktlinjer i resultatdelen. 

Dessa var att vara lyhörd, att bekräfta, att vara delaktig, att observera och samtala, 

lekens betydelse för lärande, sociala samvaro i lek, psykisk miljö, miljön som en 

tredje pedagog, inomhusmiljöns betydelse och utomhusmiljöns betydelse. Dessa ord 

fick utgöra underrubrikerna i textens resultatdel. Därefter sorterades övrig text in 

under respektive rubrik. Denscombe (2009) framhåller att ”Analysprocessen innebär 

att intervjuaren söker efter saker som ligger under ytinnehållet i data – kärnelement 

som förklarar vad saker är och hur de fungerar”(Denscombe 2009:319). Analysen av 

data genomfördes i flera olika steg. Intervjuerna lästes igenom och sammanställdes 

under varje intervjurubrik, för att på så sett kunna urskilja och analysera varje fråga 
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var för sig. Bryman (2011) påtalar att kodning eller indexering är startpunkten i den 

kvalitativa analysmetoden. Med kodning menar författaren att dataanalysen följer en 

viss ordning och frågeställningar som hjälpverktyg för att underlätta arbetet i 

forskaren dataanalys. Författaren poängterar att det krävs mycket skicklighet för att 

kunna tolka ett dokuments betydelse. 

4.5 Reliabilitet och validitet  

Bryman (2011) framhåller att validitet bedöms på om slutsatserna i texten är väl 

sammansatt i undersökningen. I studien förstärks texten med citat från förskollärarna 

för att på så vis öka förståelsen för trovärdigheten i undersökningen. Författare 

beskriver vidare att reliabilitet mäter sanningen och tillförlitligheten i 

undersökningen. En och samma intervjuguide skickades ut till förskollärarna för att 

alla skulle få samma information, samt att intervjuerna spelades in med smartphone 

vilket gjorde att ingenting under själva samtalet missades. Detta medförde att vid 

transkriberingen av undersökningen var det lätta att återgå till och lyssna på 

inspelningen så att respondenternas svar hade uppfattats rätt.  

4.6 Etik 

Vid mejlkontakten informerade vi våra respondenter om de forskningsetiska 

principerna som följer här nedan. Detta gjorde vi återigen vid intervjutillfället. 

Vetenskapsrådet (2006) framhåller fyra allmänna grundkrav  

Dessa fyra krav är:  

Informationskravet: 
 

Forskaren skall informera uppgifts lämnare och undersökningsdeltagare om 

deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De 

skall där vid upplysas om att deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att  

avbryta sin medverkan. (Vetenskapsrådet 2006:7) 

 

Detta uppfyllde vi genom att via mejl informera om dessa punkter samt vad dem står 

för, så att respondenten på så sätt kunde ta del utav det. Dessa punkter diskuterades 

även under själva intervjutillfället. För att på så sätt stärka vår trovärdighet som 

intervjuare, samtidigt som vi förtydligade deras rättigheter som respondenter.  

Samtyckeskravet: 

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

(Vetenskapsrådet 2006:9). 

Vi informerade respondenterna via mejl om samtyckeskravet och vad det står för, 

samt att intervjun var frivillig och att de när som helst under intervjun kunde välja att 

avsluta. Detta berättade vi återigen innan vi genomförde intervjun. 

Konfidentialitetskravet: 

Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitetskravet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant satt att 

obehöriga inte kan ta del av dem. (Vetenskapsrådet 2006:12) 

Innan intervjun så diskuterade vi och berättade för respondenten hur vi skulle 

handskas med det materialet vi fick i dessa intervjuer. Vi förklarade att allt som 

spelades in skulle transkriberas ordagrant. Vi informerade även om att inga namn 
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skulle figurera i studien samt att allt röstmaterial kommer att raderas då studien är 

slutförd.  

Nyttjandekravet; 

”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål” (Vetenskapsrådet 2006:14). 

Detta informerades våra respondenter om redan från början. Vi förtydligade detta för 

dem återigen då själva intervjun ägde rum. Samtidigt berättade vi för dem att som 

intervjuare skulle vi inte komma att använda eller utnyttja situationen och använda 

insamlad data i något annat sammanhang än för denna studie. 
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5 RESULTAT 

I detta avsnitt redovisas resultaten. Studiens frågeställningar utgör detta kapitels 

huvudrubriker. Under varje huvudrubrik redovisas de teman som framkom i 

analysen. Respondenternas anonymitet skall garanteras och därför skriver vi inte ut 

deras namn. Varje tema exemplifieras med direktcitat.   

5.1 Pedagogers sätt att bemöta de barn som har svårt att 

socialisera och interagera i leken 

Alla förskollärarna i denna studie utom en hade tidigare erfarenheter av barn som har 

svårt att socialisera och interagera i leken. Följande teman tas upp under den här 

rubriken, att vara lyhörd, att bekräfta samt att vara delaktig. 

5.1.1 Att vara lyhörd 

Alla förskollärarna påtalar vikten av att vara lyhörd, är pedagogerna det så kan de 

samtidigt vara medupptäckare med barnen. 

Medupptäckare kanske jag är en stor del av dagen. Men ”härvaro” skall jag ha 

hela dagen.  

Att vara lyhörd för vad barnen vill och önskar är av yttersta vikt anser alla 

förskollärarna i studien. Vissa barn är blyga och har svårt i den sociala interaktionen. 

Om de vuxna då är lyhörda på detta och skapar situationer där dessa barn kan lyftas 

hjälper de dem samtidigt i att socialisera med övriga barn. Många av dessa barn 

behöver tid för att känna sig trygga och då är det otroligt viktigt att de vuxna i deras 

omgivning inte tvingar in dem i situationer där de inte känner sig bekväma. 

Något som förskollärarna ibland upplever kan vara svårt att tolka är om barnet 

verkligen står utanför den sociala leken. Vissa barn har ett behov av att studera och ta 

in vad som sker utan att för den saken skull vara utanför menar de. Här är det otroligt 

viktigt att de vuxna är lyhörda och uppmärksammar på vilka signaler barnet sänder ut 

i olika situationer.  

Det är viktigt att låta barnen få studera och ta in utan att tvinga dem till något, låt 

dem suga in. Det viktiga är att vi är vakna och lyhörda i dessa situationer och 

inte direkt tycker synd om dem. Vissa barn behöver denhär långa sträckan för att 

komma in i leken och ta kontakt. 

En förskollärare menade att det ibland finns situationer då vissa barn väljer att vara 

ensamma och utanför och detta är inget som de lider av. Viktigt här anser 

förskolläraren är att pedagogen verkligen låter barnet vara ifred samt att det hela 

tiden förs en dialog mellan pedagogerna i gruppen så att detta inte är något som sker 

kontinuerligt. Förskollärarna i studien anser att som vuxen i förskolan skall och 

måste pedagogerna vara lyhörda hela tiden. Pedagogerna ser och har ögon överallt 

även om många inte tror det hävdar flera av dem. Viktigt här är att en dialog förs i 

arbetslaget så att alla är vaksamma och har samma syn. 

Ibland kan vi bli överbehjälpliga. Vi måste ju också lära dem att klara sig själva 

utan att vi alltid är närvarande. Man skall finnas där men ibland måste man ta ett 

steg tillbaka och inte bara rusa in och hjälpa till. 
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5.1.2 Att bekräfta 

Vikten av bekräftelse är något som flera av förskollärarna påtalar. Att bara genom ett 

ögonkast visa att jag ser dig, kan för de barn som känner sig utanför betyda otroligt 

mycket. En av förskollärarna poängterar vikten av samtal och närhet. 

Att ta tillfället i akt då man kan vara själva. Låta dem känna att man ser dem. 

Man kan klappa på dem bara säga hej och prata lite då och då så att de känner att 

de är med i alla fall. 

Om de vuxna tar sig tid att ta reda på vad barnet intresserar sig för och bekräftar 

detta, genom att t.ex. läsa en saga om bilar eller något specifikt djur ger pedagogen 

samtidigt barnet positiv feedback som bekräftar att jag ser dig, jag hör vad du säger 

och jag bryr mig. Gör pedagogen detta kan det bli så att de andra barnen också blir 

nyfikna och vill lyssna på sagan. I detta kan samtal och gemenskap mellan barnen 

sedan växa fram. Genom att som vuxen vara nyfiken på barnet skapar den vuxne en 

nyfikenhet hos de andra barnen på detta barn. 

Man måste hitta de där guldbitarna som barnen kanske tycker om och höja det 

här barnet. Det kan vara ett jätte jobb med det kan också vara så att det bara är en 

liten pusselbit som fattas.  

En av förskollärarna talade om vikten av att visa kärlek och att pedagogerna bryr sig. 

De tysta barnen vill ju också bli sedda. Det är viktigt att bli bekräftad, man 

behöver inte ha så mycket dialog, det gäller att avläsa kroppsspråket det är 

viktigt. Att tillåta barn som har ett introvert agerande att ha det. Samtidigt som 

de skall få vara med på sina egna premisser är det svårt för vi måste ju också 

hjälpa dem med att delta socialt i leken. 

5.1.3 Att vara delaktig 

Förskollärarna i studien poängterar alla vikten av att vara delaktig samt närvarande 

som vuxen. Genom att gå in och delta i leken, kan pedagogen hjälpa de barn som har 

problem att socialisera i leken. Deltar den vuxne kan denna även lära de barn som 

behöver, vilka lekkoder som gäller.  

Man kan gå in och hjälpa till att starta upp en lek, samtidigt kan man tillföra 

material i leken. Man kan gå in i leken när man märker att det behövs, kanske för 

att reda upp en konflikt som uppstått i leken, eller för att hjälpa in någon som 

inte är delaktig. Det viktiga är att vara med och leka på samma villkor som 

barnen. 

Några av förskollärarna påtalar det svåra i att veta när ett barn inte deltar socialt i 

leken, utan står utanför trots att de befinner sig i samma rum som en lek sker. Här är 

det otroligt viktigt att som vuxen gå in och delta i leken för att se vad som verkligen 

sker.  

Ibland kan man uppleva att barnet har kompisar och det är med i samma rum och 

man är med dem men när man tittar så ser man att det inte är riktigt så. Det är 

utanför och flyter i periferin och är inte med i samspelet. 

Förskollärarna menar att om den vuxne går in på ett positivt sätt i leken, där allt är på 

barnens villkor, kan hon på ett naturligt sätt hjälpa dessa barn in i leken. En av 

förskollärarna beskriver hur hon arbetade med ett barn som inte sökte sig till de 

andra barnen i gruppen eller till någon av de vuxna. 
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Jag höll mig nära men ändå på avstånd och till sist så blev det att jag sa – titta 

vad jag hittade. Jag började prata lite för mig själv. Dag ut och dag in gick jag 

bredvid honom samtidigt som jag pratade för mig själv. Ett, tu tre så såg jag att 

han började titta åt mitt håll och vad jag höll på med och det slutade med att vi 

fann varandra. Vi började hitta på en saga tillsammans och genom att göra detta 

så lockade vi till oss något av de andra barnen.   

Förskollärarna i denna studie menar att det är de vuxnas ansvar på förskolan, att höja 

statusen på de barn som inte deltar socialt i leken. 

Man höjer henne. Då blir det roligt att vara runt Lena t.ex. Sedan får man ju inte 

lämna och gå utan man måste finnas med och stötta vidare för det tar kanske ett 

tag innan barnet får en status som är acceptabel. 

5.2 Vikten av social lek enligt pedagogerna 

Generellt sett så var förskollärarna i studien överens om att den sociala leken i sig är 

viktig. Däremot gick åsikterna isär hur viktig den är ur ett socialt perspektiv.  

5.2.1 Lekens betydelse för lärande 

Gemensamt för förskollärarna i studien var att de alla anser att i leken så lär barnen 

sig ständigt saker. Bara en sådan sak som kroppsuppfattning. 

Vissa pedagoger tycker inte om när barnen brottas men jag tycker att det är 

viktigt för då lär dem sig när någon inte vill mer, vad som gör ont och så. Jag 

tycker att det är viktigt det är ju en kraft, vart går gränsen? 

I leken startar barnens livslånga lärande, de använder språket, de tränar matematik, 

naturkunskap, turtagning och konflikthantering allt sådant de kommer att ha nytta av 

i livet. I leken lär dem sig samspel. 

Jag brukar tänka liksom kan man inte leka så klarar man ingenting. Det är så 

betydelsefullt för barnen och på något vis är ju leken barnens arbete, det som 

håller dem sysselsatta hela dagen. Så är det ju.  

I leken bearbetar barnen det som de har varit med om menar förskollärarna. Barn 

idag matas med så mycket intryck och information hela tiden både från media och i 

vardagen. I leken kan de bearbeta alla dess intryck. 

I leken så kommer allting fram vad de tycker, tänker och har upplevt och vad de 

vill göra. Om leken sedan också är tillåtande från oss pedagoger så har leken den 

största betydelse, leken utvecklar barnen. Sedan är det en glädje med leken, är 

den lustfylld så är leken det finast man kan ge barnen. Genom att de får leka 

mycket, utan att bli avbrutna för mycket av oss vuxna. 

I leken får barnen öva och prova sig fram. Barn skall inte behöva bli bedömda i 

leken, med det menar förskollärarna att det är fel att som vuxen gå in och säga att så 

heter det inte, det heter si eller så. Är den vuxne däremot närvarande i leken, kan hon 

på ett naturligt sätt upprepa det barnet sa fel på rätt sätt. Kontentan av detta är alltså 

anser pedagogerna, att lärandet blir mer otvunget om vuxna samtidigt deltar i leken. 

Utifrån leken blir lärandet någonting som man verkligen kan! Det sätter sig i hela 

ryggmärgen då och i hela kroppen. Från kropp till knopp! 

En av förskollärarna säger såhär om leken och lärandet som sker då barn leker. 

Leken är jätteviktig! Det är nästan det viktigaste av allt på förskolan så att säga. 

Många saker är viktiga men det här med att man lär i leken är ju jätte viktigt. För 

det är ju hela tiden, vi befinner oss hela tiden i samspel med andra människor 

hela livet då är det viktigt att man får utveckla de kunskaper och kvaliteterna 

redan som liten. 
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5.2.2 Social samvaro i lek 

I leken sker hela tiden en social samvaro menar alla förskollärarna i studien. Några 

av förskollärarna, framförallt en av dem hävdar dock att den sociala samvaron i leken 

inte är lika viktig för alla barn. Förskolläraren påtalar att det finns barn som föredrar 

att leka själva, som väljer detta frivilligt och att detta beteende även kan finnas hos 

vuxna. Varför skulle det då inte finnas bland barnen på våra förskolor undrar hon? 

Ibland tycker vi att barnen skall vara A-barn men alla vuxna är ju inte A-vuxna. 

Finns ju massor av personer som inte har stort umgänge, som inte umgås på 

fester. Men de har vissa kamrater och de klarar sig jättebra i livet för det. För hur 

skulle det gå om alla var likadana? Det hade varit fruktansvärt! 

Sedan är det otroligt viktigt att som pedagog inte tvinga in barnen i leken menar 

förskollärarna. Det finns ju faktiskt tillfällen när vissa barn vill leka själva. Barnen 

måste få delta på egna premisser som en av förskollärarna säger. 

En del barn tycker det är skönt att sitta för sig själva och bygga med Lego t.ex. 

och då måste de få göra det. Det är viktigt att vi vuxna ser om barnet dragit sig 

undan av egen fri vilja. 

Förskollärarna är överens om att det är i leken barnen lägger grunden för sin sociala 

kompetens. Förskollärarna påtalar att det är viktigt att barnen deltar socialt i leken, 

men ibland så måste barnen få vara ifred om de själva vill. Här spelar pedagogerna 

en viktig roll menar de. Samtidigt som de ska låta de barn som vill leka själv få göra 

detta, måste de även vara vaksamma och hjälpa de barn in i leken som inte själva 

klarar det. 

Det handlar om så mycket. Dels för barnens egen skull att man skall kunna ge 

sig hän i en lek och bara kunna leka och att ha roligt och få uppleva det och att 

det händer så mycket i leken. Här utvecklar man sin sociala förmåga att umgås 

med andra, man utvecklar sociala spelregler att kunna ge och ta och att 

kompromissa och lösa konflikter. Om man inte kan leka så missar man så 

mycket av alla de här bitarna som blir svåra att ta igen sedan på något annat sätt. 

5.3 Förskolemiljöns betydelse för barnens förutsättningar till 

samlek 

Samtliga förskollärarna i studien är överens om att miljön på förskolan spelar en 

viktig roll då det gäller barnens förutsättningar för samlek. Detta gäller såväl 

inomhusmiljön som utomhusmiljön. 

5.3.1 Psykisk miljö 

Något som flera av förskollärarna tar upp och belyser är att barngrupperna idag är så 

stora. De barn som har svårt att socialisera i leken klarar helt enkelt inte av så stora 

grupper. Samtidigt som allt skall gå så fort, från frukostbordet till frilek en stund, till 

samling osv. osv. Vissa barn behöver tid att samla ihop sig, att betrakta, att tänka 

efter, att studera. 

Vi har ofta så bråttom, vissa barn behöver tid. Vissa barn behöver mindre 

grupper de fixar inte de stora grupperna. Vissa barn behöver hjälp de har inte 

lekkoderna. Men samtidigt som vi måste låta dem ha en introvert sida så måste vi 

ju hjälpa in dem i leken då den är så viktig.  

Några av förskollärarna påtalade vikten av att den psykiska miljön är god, då den har 

stor betydelse för att barnens samlek skall fungera. Det är även viktigt hur 

gruppsammansättningen ser ut samt vilken stämning och klimat som råder mellan 



22 

barnen menar de. De påtalade även att pedagogernas förhållningssätt spelar en viktig 

roll för att samlek skall fungera på förskolan. Hur tillåtande pedagogen är i sin 

yrkesroll? 

Pedagogernas förhållningsätt till leken om vi stoppar leken. eh… det kan jag 

också tycka hör till den psykiska lekmiljön som man skapar på en avdelning. Om 

man säger ifrån mycket eller om man har en förmåga att kunna tillföra och ha en 

tillåtande lekmiljö så gynnar ju det barnens lek jättemycket, än om man bara 

säger nej eller om man inte får använda blomkrukorna till träd t.ex. eller vad det 

finns för material att tillgå. 

Förskolläraren här anser att om pedagogerna har ett tillåtande klimat så gynnar detta 

den psykiska miljön och barnens samlek, barnen blir lugnare och mer delaktiga i 

verksamheten. 

Att de känner det här med delaktighet och att de får välja material och även hur 

som man ser… så att barnen ser att var man leker med vad, man har en 

tydlighet i miljön också. 

Förskollärarna hävdar att om vi inte kan ge barnen möjlighet till socialt samspel så 

brister vi i vår yrkesroll. I förskollärarnas grupper fanns det i dag barn som hade 

behov av individanpassad lek. Det svåra i detta är att det idag inte alltid har rätt 

förutsättningar och resurser för att möta dessa barn på deras nivå.  

Då observationer och samtal påverkar den psykiska miljön, poängterar förskollärarna 

vikten av att dessa utförs i arbetslaget. I samtalen kan pedagogen få bekräftat att det 

som har observerats stämmer, men det kan också vara så att de andra i arbetslaget 

inte upplever det på samma sätt. Här är det då viktigt som förskollärare, att kunna 

visa upp i vilka situationer jag upplever att ett barn står utanför den sociala leken. Att 

föra anteckningar, att skriva ner konkreta exempel. Kanske är det så att de andra 

pedagogerna inte direkt noterar detta barn över huvudtaget. Därför är samtal i 

arbetslaget av denna art otroligt viktiga. 

Hur ser vi på detta? Har vi sett samma sak? Då kan man samtidigt gå in och 

observera ännu tydligare för att titta på samspelet eller på leken för att se vad det 

är som händer. Vad har barnet svårt för? Orkar det inte vara kvar i leken? Är det 

svårt med språket? Eller har det inte förmågan att gå in i en roll eller vari ligger 

problemet? 

Genom att ständigt föra ett samtal med sina kollegor, kan pedagogen antingen få 

bekräftat det den har observerat, eller så upplever de andra inte det på samma sätt. 

Viktigt att tänka på här är att ett par ögon inte kan se och observera lika mycket som 

tre eller fyra par ögon kan. Precis som flera av förskollärarna påpekar så är dessa 

barn ofta tysta och tillbakadragna, vilket gör att kanske inte alla noterar dem på 

samma sätt. Detta visar på att samtal och observationer i arbetslaget är mycket 

viktiga. Några av förskollärarna i intervjun nämner värdegrunden samt vikten av att 

ha den i åtanke varje dag i det dagliga arbetet tillsammans med barnen. Betydelsen 

av värdegrunden och värdegrundsarbete är sådant som skall tas upp med hela 

barngruppen och inte bara i sin arbetsgrupp menar någon av förskollärarna.  

Vi hade ett barn för några år sedan som nästan inte kunde förmedla sig. Han hade 

inget språk och han hade ett svårt handikapp. Han kunde inte gå, men han var 

med i alla fall på sina villkor. Jag tror det beror på vårt förhållningssätt, vi vuxna 

det är vi som lägger ribban så att säga, det var det ju liksom. Man behandlade 

honom precis som alla de andra barnen i gruppen och det märkte de ju. Att här är 

inget annorlunda. Det är vårt förhållningssätt som spelar roll och 

värdegrundsarbete. 
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Lika viktig är dialogen inom hela arbetslaget, så att alla är vaksamma och har samma 

syn då det gäller de barn som har svårt i sin sociala samvaro med övriga barn.  

Då man har ringat in problemet gäller det att skapa rätt förutsättningar för 

samlek. Det kanske är för många barn åt gången som är med i leken. Kanske 

lekarna är för svåra, man får kanske börja med att träna turtagning och samspel. 

Samtidigt som jag som pedagog får bli ännu mer delaktig i leken under en längre 

tid för att se hur det utvecklas. 

5.3.2 Miljön som en tredje pedagog 

En av förskollärarna menar att miljön på förskolan skall fungera som en tredje 

pedagog. Genom att skapa små miljöer där barnen kan agera tillsammans bjuder man 

in till samspel, det behöver ju inte bara vara små rum det kan ju även vara stora rum. 

Viktigt är dock att rummen är utformade på ett tydligt sätt så att barnen vet vilken 

aktivitet som skall ske i respektive rum. 

Om jag inte har miljön som hjälper mig i mitt yrke som pedagog då blir det jätte 

jobbigt. För det är ju oftast där barnen har mycket att lära också, för jag kan inte 

vara med överallt tyvärr det går inte. Det skall jag ju egentligen inte heller. Utan 

samspelet skall ju vara mellan barnen och det är jätte viktigt att det är det med. 

Klart skall jag finnas där, med i samspelet självklart. Sen är miljön, barnmiljön 

jätteviktig! 

En av förskollärarna har under årens lopp ändrat åsikt då det gällde detta med att 

miljön skall vara tydlig och inspirerande, så att barnen vet vad de skall göra i de 

olika rummen.  

Jag har alltid tyckt att det skall vara ordning och reda med var sak på sin plats. 

Men sedan har jag läst och tänkt vidare på det, att ibland att ha en rörig miljö. 

Med kanske inte för mycket saker, då blir det helt andra lekar. T.ex. ett rum med 

pinnar och kartonger då kan barnen leka jätte fint och det gör inget att de slänger 

omkring med materialet. Så ibland kanske det är så att vi vuxna är för ordentliga. 

Genom att skapa miljöer som är utmanande för barnen, där de får använda sin egen 

fantasi, utan att vuxna hela tiden styr dem har pedagogerna samtidigt nytta av detta 

då det hjälper dem i arbetet tillsammans med barnen påtalar förskollärarna. Ses 

miljön som en tredje pedagog, utvecklas barnen på ett gynnsamt sätt anser vissa av 

pedagogerna. 

5.3.3 Inomhusmiljöns betydelse 

Att utformningen av inomhusmiljön spelar en viktig roll, då det gäller 

förutsättningarna för barns samlek var alla förskollärarna överens om. Dock gick 

åsikter om hur det skall se ut för att vara optimalt något isär. En av förskollärarna 

ansåg att: 

Att ha en tydlighet i inredningen så att barnen kan se vart man leker med vad. 

Här är dockvrån, här bygger man med Lego, här ritar vi. Man vet ju själv som 

vuxen att när man hamnar i en väldigt otydlig miljö… så störande det blir. 

Medan en annan var av följande uppfattning: 

Tänk ett rum med bara toalettpapper en dag som de kan leka med. Jag tycker att 

vi vuxna är för låsta. Vi får försöka vara lite barnsliga ibland och tänka lite 

längre för det borde vi ju kunna efter så många år. Men man står fast, många står 

fast i de gamla mönstren tyvärr! 
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Flera av förskollärarna menar att det är viktigt att se hur barngruppen är sammansatt, 

då inomhusmiljön skall planeras. Skall arton stycken barn samsas på en liten yta är 

det viktigt att t.ex. skapa rum i rummet.  

Vi tog bort soffan för att vi ville ha större lekyta och vi satt nästan ändå aldrig i 

den. Vi har även tagit bort dörrar, vi sa det, barnen bara öppnar och stänger dem, 

så vi sa – vi provar så får vi se hur det går. 

Skapas en inomhusmiljö som utmanar barnen, kan detta samtidigt locka dem till 

samlek menar några av pedagogerna. 

Det är viktigt att kunna vara spontan. Om barnen vill leka med vatten vid vasken 

på toaletten låt dem då göra det. Man måste se det med barnens ögon, det är 

viktigt att bjuda på sig själv som vuxen.  Det ligger i vårt uppdrag att skapa 

tillåtande miljöer till barnen.  

5.3.4 Utomhusmiljöns betydelse 

Några av förskollärarna tog upp vikten av att ha en väl fungerande utomhusmiljö.  

Ute kan det vara väldigt lätt för barn som inte vill ha en social samvaro att flyta 

undan, försvinna och då gäller det att man som pedagog är väldigt observant. 

Men det skall också finnas möjlighet för barnen att leka ifred då barnen är ute menar 

förskollärarna. Bara de vuxna är observanta så att inget barn far illa. Som vuxen kan 

det också ibland vara enklare att gå in i barnens lek då dem är ute anser några av 

förskollärarna. Vidare hävdar pedagogerna att då barnen vistas ute så är konflikterna 

färre än inomhus. 

Sedan är det så att vissa barn leker bättre ute än inne. Kanske för att det inte är så 

mycket stimuli som inne, det är mer högt i tak. Reglerna är heller inte strikta som 

inne. 

Att se allas barn som allas är även det något som förskollärarna tar upp. Detta är ju 

ännu enklare då alla är ute tillsammans på gården. Ute på gården är barnen mer 

utspridda än då de är inne vilket gör att samarbetet pedagoger emellan blir ännu 

viktigare. 

Har du sett att Kalle alltid sitter själv? Och det kanske man inte har. Förlåt men 

man kan ju inte vara mer än bara en människa. Då är det viktigt att alla ser det 

som att det är allas barn och berättar vad de ser. 
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5.4 Analys 

Studiens syfte var att belysa hur förskollärare arbetar med lek i förskolan, framförallt 

då det gäller att inkludera de barn som inte socialiserar i leken. Resultatet visar att 

leken spelar en central del i den dagliga verksamheten på förskolan. I leken lär 

barnen, här startar det livslånga lärandet. Då barnen leker tränar de upp sin sociala 

kompetens och de får på olika sätt bearbeta det som de upplever i sin vardag. Detta 

gör det än viktigare ansåg förskollärarna att hjälpa de barn som har problem i sin 

interaktion med övriga barn in i leken. Även om åsikterna hur detta skulle ske gick 

något isär samt hur viktigt det är sett ur ett socialt perspektiv. 

Förskollärarna påtalade vikten av att skapa en trygghet i gruppen samt vikten av att 

vara lyhörd som pedagog, är man inte det kan lätt de tysta och introverta barnen 

”försvinna” i en stor barngrupp. Barn med ett introvert beteende behöver ibland 

längre tid på sig för att känna sig trygga. Vidare ansåg de att som pedagog så är det 

viktigt att bekräfta alla barn på ett positivt sätt, oavsett om det är med ett ögonkast, 

en klapp på kinden eller bara genom att visa att jag ser dig. Som förskollärare har du 

en skyldighet att delta i barnens lek ansåg de. Du behöver kanske inte delta fullt ut, 

men om det finns barn som har problem i sin interaktion med övriga barn så är det 

din uppgift som pedagog att visa dem hur de skall göra för att komma in i leken. För 

att detta skall kunna ske menade de att man som förskollärare måste vara närvarande 

tillsammans med barnen.  

Enligt förskollärarna så spelar miljön på förskolan en viktig roll då det gäller barns 

samlek. Detta gäller såväl inomhusmiljön som utomhusmiljön, förskollärarna i 

studien poängterade även att den psykiska miljön spelar en viktig roll. Utan en god 

psykisk miljö ansåg flera av dem att chansen till god samlek mellan barnen 

minskade, råder det god psykisk balans i gruppen så ansåg förskollärarna att barnen 

blev lugnare, samtidigt som de blir mer delaktiga. Då det gäller inomhusmiljön så 

påtalar de vikten av att utforma miljön så att den anpassas efter barnens behov för att 

på så sätt skapa möjligheter till samlek. Detta gäller även utomhusmiljön menade de. 
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6 DISKUSSION 

I detta kapitel diskuteras resultatet av denna studies intervjuer jämfört med 

bakgrundsmaterialet. Avslutningsvis kommer förslag till vidare forskning ges. 

6.1 Pedagogers sätt att bemöta de barn som har svårt att 

socialisera och interagera i leken 

Resultatet i studien visar att alla förskollärarna utom en har tidigare erfarenhet av 

barn som står utanför den sociala leken. 

6.1.1 Att vara lyhörd 

Något alla påpekar vikten av är att som förskollärare vara lyhörd, en av 

förskollärarna berättar att då hon kommer till en ny barngrupp så brukar hon börja 

med att se sig själv som åskådare. Genom att ställa sig lite ”utanför” kan pedagogen 

anser hon, skapa sig en bild över barngruppen. Detta stärker även forskningen, 

Öhman (2008) påtalar vikten av att lyssna in, inte bara det barnen säger muntligt utan 

även det som de säger med sitt kroppsspråk. Författaren menar att det barnet vill ha 

sagt måste vi pedagoger förstå på fler plan än ett. Barnet kan uttrycka en sak med sin 

mun medan det med sitt kroppsspråk uttrycker något helt annat. Själva anser vi att 

lyhördhet i vår roll som förskollärare och pedagoger är avgörande, detta är en av 

grundstenarna i vårt arbete. Om vi inte lyckas med detta, brister vi i vår profession 

som förskollärare. Vi måste kunna läsa av barnen och ha helikopterperspektiv i vår 

yrkesroll. Det är vår uppgift som pedagoger att kunna se och läsa av hela 

barngruppen, för att på så sätt sedan kunna arbeta vidare med de barn som inte 

socialiserar i leken. Förskollärarna i studien poängterade att i detta med att vara 

lyhörd så är det pedagogens uppgift att fånga upp de barn som har problem att 

socialisera i leken. Förskollärarna ansåg även att det var viktigt att barnen inte kände 

sig intvingade i leken, utan att det skulle ske på ett naturligt sätt. Säljö (2000) 

konstaterar att det är i kommunikationen mellan människor som barnen lär och 

utvecklas. Vi anser därför är det mycket viktigt att som pedagog vara vaksam och 

lyhörd på barnens kroppsspråk, då de där kan ge signaler som gör att vi som 

förskollärare kan hjälpa dem i deras interaktion med övriga barn.   

Studien visar att de blyga och introverta barnen behöver hjälp i sin interaktion med 

övriga barn, därför är det viktigt med närvarande pedagoger som är lyhörda till de 

signaler barnen sänder ut. Något som flera av förskollärarna poängterar är det svåra i 

att se om ensamheten är självvald eller inte bland de barn som leker ensamma. Det 

finns ju faktiskt stunder då vissa barn väljer ensamlek. Detta menar förskollärarna är 

lättare att se om pedagogen är närvarande då barnen leker. Fagerli m.fl. (2001) 

påtalar att forskning visar på att pedagogerna i förskolan skall vara försiktiga med att 

som vuxna gå in och styra upp leken. Författaren anser att den lek barnen gillar bäst 

är den som de själva är med och startar. Men där skiljer sig studiens resultat åt, 

förskollärarna menar att om pedagogen går in och styr upp och startar en lek, så 

hjälper man de barn som har svårt med samlek, in i leken. Flera av förskollärarna 

påtalade även att barnen gillar då pedagogen bjuder in och startar upp en lek, detta 

behöver ju inte betyda att pedagogen sedan är med hela tiden. Vilket 

överensstämmer med Vygotskijs teori ”zonen för den närmaste utvecklingen” 

(Vygotskij 1978:89). Slutsatsen vi drar av detta är att pedagogernas närhet, lyhördhet 

samt härvaro är viktig för att barnen skall kunna integrera och känna trygghet i leken. 

Både för de blyga introverta barnen som inte vet hur de ska ta sig in i leken och för 
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de extroverta barnen som har svårigheter med att stanna kvar och ta sig in i leken. 

Pedagogernas förhållningsätt spelar också en viktig roll, hur de beter sig i denna 

specifika situation samt hur bekväma de är i sin roll som lekande pedagoger. Vi 

anser att förskolläraren skall se till situationen då denne går in och startar eller styr 

upp en lek. Samt att de är lyhörda och läser av de signaler barnen sänder ut, detta 

tillsammans med fingertoppskänsla hur de bemöter dessa barn är viktigt då dessa 

situationer uppstår. 

6.1.2 Att bekräfta 

Alla förskollärarna i studien poängterar vikten av bekräftelse. Förskollärarna anser 

att detta är något som skall genomsyra hela verksamheten. En blick, en klapp på 

kinden eller en upprepning av det barnet sa för att visa jag hör dig och jag ser dig. 

Öhman (2008) betonar vikten av att som pedagog i det egna arbetet med barnen 

bekräfta och uppmärksamma varje barn genom möten och samtal som är äkta. Då vi 

som pedagoger ser och bekräftar barnen hjälper vi dem samtidigt med att se det som 

de är bra på. Enligt vår uppfattning ligger vikten i hur pedagogerna bemöter och 

bekräftar barnen för hur de sedan interagerar i gruppen. Det har helt enkelt att göra 

med pedagogens förhållningsätt. Om barnet får äkta bekräftelses stärks deras 

självkänsla och självbild 

Det är de vuxnas ansvar att ta redan på vad barnen är intresserade av anser 

förskollärarna i studien. Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) poängterar att det 

är förskollärarens uppgift att skapa lekmöjligheter för alla barn. Författarna beskriver 

att det finns barn som inte ha några problem med att leka, de kan lekkoderna, de kan 

initiera till lek och de kan även gå in en lek som redan är igång. Så finns det de barn 

som sällan eller aldrig får delta i leken. Dessa barn behöver en pedagog som stöd in i 

leken, men många gånger även för att kunna fortsätta leka. Vi anser att pedagogen 

spelar en viktig roll för de barn som har problem att socialisera i leken. Det ligger i 

vårt uppdrag som pedagoger att vara deras stöd och guida dem in i leken samtidigt 

som vi visar dem hur de ska interagera med de andra barnen då de leker.  

6.1.3 Att vara delaktig 

Förskollärarna menar att ett sätt att hjälpa barnet som inte deltar socialt i leken kan 

vara att som pedagog gå in och höja statusen på barnet. Detta kan ske genom samtal, 

att man som pedagog tar reda på vad barnet tycker om att göra. Genom att ta fasta på 

detta kan man sedan skapa en nyfikenhet på barnet hos övriga barn i gruppen, 

samtidigt som detta sker inkluderas barnet i gemenskapen. Resultatet i studien visar 

på att i situationer som denna är det väsentligt med närvarande pedagoger anser alla 

förskollärarna. Detta styrks i det Folkman & Svedin (2003) beskriver, att de barn 

som har problem i sin interaktion med jämnåriga behöver närvarande vuxna för att 

träna det sociala i leken.”Men hur mycket pedagogen än försöker skapa sammanhang 

för att barnen ska finna en vän, är vänskap alltid ett spontant och frivilligt val mellan 

barnen själva. Barn blir ofta vänner genom gemensamma aktiviteter som de gillar” 

(Öhman 2008:204). Slutsatsen vi drar av detta är att pedagogerna spelar en 

avgörande roll i hur barnen blir bemötta av de andra barnen. Att höja ett barns status 

är ett av de verktyg som enligt oss skall användas för att barnet på så sätt skall klara 

av att interagera i leken. Om vi visar detta barn mycket uppmärksamhet så blir 

samtidigt de andra barnen nyfikna och vill då också delta i leken. På detta sätt kan 

barnet få en ingång i leken samtidigt som deras status i gruppen kan bli högre. 
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Observationer och samtal i arbetslaget är något alla förskollärarna poängterar är av 

vikt. Det är i dessa samtal pedagogen kan få saker och ting de har sett och noterat 

bekräftat eller kanske är det så att övriga kollegor inte är av samma åsikt. Fagerli 

m.fl.(2001) betonar vikten av att observera barnen då de leker, här kan man som 

pedagog få en överblick över det sociala samspelet som råder i gruppen. I leken 

yttrar sig gruppens sammanställning, såsom vilka är likheterna barn emellan i 

gruppen? Vad är deras mål och hur gör de för att uppnå dem? Vilka är skillnaderna? 

Vem har makten? Vem är populär och vilken status har olika barn i gruppen? Vi 

anser att observation är ett av de grundläggande verktygen pedagogerna skall 

använda sig av sin i yrkesroll. Observationerna tar pedagogerna sedan med sig in på 

planerings och reflektionstid där de i sitt arbetslag diskuterar det de har sett. Genom 

att agera på detta sätt kommer pedagogerna gemensamt fram till vilken åtgärd som 

behövs sättas in för att på så sätt hjälpa barnen som behöver det. Det är också viktigt 

att få olika synallsvinklar på hur pedagogerna skall kunna gå vidare och på bästa sätt 

kunna hjälpa barnen vidare. 

Flera av förskollärarna i studien påpekar att det är ännu viktigare att observera och 

samtala om de introverta barnen, då de ofta är tysta och tillbakadragna. Framförallt 

är det i dessa fall viktigt att som pedagog delta i leken. Tullgren (2004) anser att då 

pedagoger deltar i och visar intresse för barns lek ges de samtidigt möjlighet till 

observation, både i hur barnen agerar samt vilken deras status är i gruppen. Genom 

att som pedagog delta i barnens lek får man en tydligare bild av vad som sker då 

barnen leker. Om alla pedagoger i ett arbetslag arbetar på detta sätt, samtidigt som 

man utvärderar och samtalar om det man observerat, arbetar man metodiskt för att få 

alla barn delaktiga i leken menar förskollärarna. Tullgren (2004) poängterar också att 

då barnen leker är det inte ovanligt att de samtidigt öppnar upp sig och talar om sig 

själva samt vilka erfarenheter de har. Detta gör att observationer under lek är otroligt 

passande (a.a.). Förskollärarna betonar att om man observerar och för ett samtal 

kring det som sker då barnen leker och de eventuella problem som uppkommer där, 

är det lättare att sedan ringa in eventuella problem. Vi menar att det är lättare att se 

till de barn som är extroverta alltså de utåtriktade barnen, då de både syns och hörs 

mer än de introverta tysta och blyga barnen. Dessa barn försvinner tyvärr ofta i 

mängden, detta anser vi ofta är ett dilemma. Genom att göra kontinuerliga 

observationer av barngruppen kan pedagogerna som vi ser det förhoppningsvis börja 

se de barn som är introverta och börja arbeta med dem som de gör med de extroverta 

barnen.  

6.2 Vikten av social lek enligt pedagogerna 

Förskollärarna poängterar att i leken tränar barnen upp sin sociala kompetens, 

samtidigt som de bearbetar det som de upplever i sin vardag. 

6.2.1 Lekens betydelse för lärande 

Resultaten i studien visar på att leken spelar en central roll i den dagliga 

verksamheten hos alla förskollärarna. Leken är central då det gäller barns lärande 

och utveckling, i leken samspelar barnen med varandra. Förskollärarna poängterar 

precis som det står i Skolverket (2010) att leken är början på ett livslångt lärande. 

Om barnen saknar förmågan att socialisera i leken, kan detta påverka deras fortsatta 

utveckling menar förskollärarna. Detta styrks av (Vygotskij 1995; Jensen & Harvard 

2009) i vår bakgrund, där påtalar författarna vikten av att barnen förstår de sociala 

lekreglerna samt vikten av att kunna signalera lek till andra barn. Författarna anser 
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att detta har en stor betydelse för hur samspelet med övriga barn fortskrider samt hur 

barnen fortsätter att utvecklas. Vi är av den åsikten att den sociala leken har en stor 

betydelse för barnens utveckling. Kan barnen inte leka blir deras tillvaro inte så rolig 

samt att de inte utvecklas i den takt som övriga barn i deras omgivning. De lär sig 

inte samspelt med andra människor, det i sin tur har sedan en stor inverkan på hur de 

kommer att klara sig i samhället senare i livet. Några av förskollärarna anser att 

leken kan ses som barnens arbete. I leken lär de sig samspela, de får utlopp för sin 

fantasi och sin kreativitet. Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) påtalar att i leken 

använder barnen sig utav och förankrar den kunskap samt de insikter de har lärt sig 

under dagen. Vygotskij (1995) betonar att kreativitet gör människan framtidsinriktad, 

med detta menar han att då människan skapar sin framtid förändras även nutiden. 

Som vi ser det så både tränar och lär sig barnen hela tiden saker då de leker. De barn 

som inte kan socialisera i leken måste få träna på detta tillsammans med en pedagog. 

Vi anser att det inte är försent att börja oavsett i vilken utvecklingsfas barnet befinner 

sig i, utan det ligger på pedagogerna att utveckla barnets sociala sampel. 

Förskollärarna i studien betonar vikten av att låta barnen få prova olika alternativ och 

tillvägagångssätt då de leker, pedagogerna skall här ta ett steg tillbaka och inte gå in 

och rätta till anser de. Dock kan pedagogen gå in och hjälpa till om de anser att det 

finns behov av detta men då utan att använda sig utav pekpinnar, det vill säga genom 

att säga det heter inte si eller så, utan istället upprepa det barnen säger fel på rätt sätt. 

Fagerli m.fl. (2001) poängterar att sett ur ett vuxenperspektiv så är det otroligt 

värdefullt att uppmärksamma vikten av lek då det gäller barns utveckling och 

lärande. Som vi ser det så spelar pedagogen en viktig roll i barnens lek, dock måste 

vi som pedagoger ibland ställa oss utanför och observera och endast gå in i leken om 

vi ser att det behövs.  

6.2.2 Social samvaro i lek 

Resultaten i studien visar på att då det gäller att inkludera de barn som inte 

socialiserar i leken ansåg förskollärarna att pedagogerna spelade en viktig roll. I detta 

ligger deras barnsyn samt vilket förhållningssätt de har, men framförallt att kunna se 

det enskilda barnets behov. Folkman & Svedin (2003) betonar vikten av att barnen 

accepterar pedagogerna i leken. Författaren anser att barnens egen lekförmåga 

bygger på deras egen drivkraft samt de vuxnas inspirationsförmåga att ge barnen 

positiv vägledning. För att hjälpa dessa barn i deras interaktion med övriga barn 

menar författarna att pedagogerna måste få dem att förstå vad de andra barnen gör 

när de leker och vad lekarna går ut på. Författarna framhåller också att om 

pedagogen deltar i leken lär de samtidigt dessa barn hur man tar sig in i leken. Barn 

som inte har förmågan att leka tillsammans med andra barn behöver hjälp i sin 

interaktion med övriga barn (a.a). Vår uppfattning är att pedagogerna behöver vara 

närvarande i leken, för att guida och vägleda de barn som har svårt i sin interaktion 

med övriga barn. Viktigt här är att vara en god förebild samt att ge barnen verktyg 

som de kan använda sig utav när de ska ta sig in i leken och samspela med de andra 

barnen. En av förskollärarna i studien betonar att om den vuxne är med i leken kan 

de förstärka det barnen vill ha sagt och förtydliga kommunikationen i samspelet med 

övriga barn. ”Den sociala leken växer fram ur relationen till en pedagog som barnet 

har förtroende för” (Öhman 2008:233).  



30 

6.3 Förskolemiljöns betydelse för barnens förutsättningar till 

samlek 

6.3.1 Psykisk miljön 

Förskollärarna i studien hävdar att gruppsammansättningen samt hur stor 

barngruppen är spelar en väsentlig roll i hur den psykiska miljön ser ut på förskolan. 

Juul (2009) betonar att förskolor idag är för trånga samt att alltför många barn vistas 

samtidigt på en lite yta. Författaren menar att antalet barn per kvadratmeter spelar en 

viktig roll då det gäller den psykiska miljön. Sandberg (2009) förstärker detta genom 

att poängtera vikten av miljöns struktur för att göra leken lärorik, där lokalerna spelar 

en viktig roll men även vilket material som finns att tillgå. Juul (2009) påtalar att 

förskolan i sin struktur är flexibel, detta gör det lättare för pedagogerna att möta och 

ta till sig de barn som har problem i sin interaktion med övriga barn (a.a.). Resultatet 

i studien betonar vikten av ha ett gott förhållningssätt bland pedagoger sinsemellan, 

men även mellan pedagoger och barn, för att på så sätt skapa en väl fungerande 

verksamhet. Några av förskollärarna anser att det finns barn som behöver en 

individanpassad verksamhet, då gäller det att den psykiska miljöns struktur är väl 

anpassad till gruppen. Sandberg (2009) menar att det är pedagogens uppgift att 

utforma miljön så att alla barn kan interagera i samleken. Vi delar uppfattningen att 

miljön har stor påverkan för barnens samlek. Då det är många barn som ska samsas 

på liten yta måste rummen planeras så att miljön inspirerar barnen till lek. Viktigt är 

också anser vi att barnen får vara delaktiga i och påverka den miljö de skall leka i. 

Samt att pedagogerna måste vara flexibla i sitt sätt att tänka och hela tiden kunna 

förändra miljön utefter barnens lek.  

I studien betonar förskollärarna även vikten av ett gott förhållningssätt samt att 

miljön är tillåtande är av yttersta vikt då det gäller att lyckas skapa goda 

förutsättningar för samlek. Här anser vi att samtalet pedagoger sinsemellan spelar en 

viktig roll, att ha gemensamma regler som pedagogerna har pratat ihop sig om och 

gemensamt kommit fram till är en av grundstenarna för att skapa en verksamhet som 

är trygg för barnen. Visst är det okey att ibland ta beslut som inte är förankrade hos 

kollegor, det viktigt här är att ta upp det som har skett samt varför pedagogen tog det 

beslut hon gjorde. Resultatet i studien visar på att om pedagogerna har tydliga och 

gemensamma regler så slipper de gå in och störa barnen i deras lek. Som vi ser det så 

avbryter vi alltför ofta barnen pga. rutinsituationerna som går som en röd tråd på alla 

förskolor. Därför är det viktigt att inte behöva störa barnen mer än nödvändigt då de 

leker menar vi. Vi anser att pedagogernas förhållningsätt och kommunikation 

sinsemellan spelar en betydande roll för hur den psykiska miljön är för barnen. Hur 

tillåtande pedagogerna är i sitt förhållningssätt gentemot barnen i deras nyfikenhet 

och upptäckarglädje. Brodin & Hylander (2002) poängterar att miljön skall inbjuda 

till lek och inte förhindra den, om leken hela tiden stoppas så blir detta en ohållbar 

situation samtidigt som lärandet hos barnet hämmas, samt att det skapar en oro i hela 

barngruppen. Genom att ha tydliga och klara regler och strukturer så förhindras detta. 

Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) menar att miljön skall locka barnen att vilja 

utforska och upptäcka. I studien menar förskollärarna att det är i samspelet med 

omvärlden barnen lär sig, Med ett tillåtande klimat blir barnen lugnare och mer 

delaktiga i verksamheten. Förskollärarna poängterar att om barnen själva får välja 

material och detta är lättillgängligt skapar det en miljö som inbjuder till samlek. Vi 

anser att den fysiska miljön är av stor vikt då det gäller barns samlek. Samt att 

barnen måste få vara delaktiga i beslut vad de vill leka med och att materialet är 
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lättillgängligt för dem. Detta för att de själva skall kunna välja vad de vill göra. 

Arbetar pedagogerna på detta sätt skapas en förskola där demokrati och delaktighet 

råder anser vi. 

6.3.2 Miljön som en tredje pedagog 

En av förskollärarna i studien nämner miljön som en tredje pedagog, genom att man 

skapar små miljöer, där barnen kan agera tillsammans utan att ständigt bli avbrutna 

så anser förskolläraren att det underlättar hennes arbete. Pramling Samuelsson & 

Sheridan (2006) påtalar vikten av att barnen skall vara medverkande i sitt eget 

lärande därför är det viktigt att de deltar då den fysiska miljön på förskolan utformas. 

Som vi ser det är det ett bra verktyg att använda miljön som tredje pedagog, för att på 

så sätt underlätta arbetet för pedagogen. Det är också utvecklande för barnens samlek 

anser vi, då det ger barnen utrymme att leka i olika delar av rummet. Om 

pedagogerna skapat en tydlig struktur där barnen lätt kan hitta och lägga tillbaka 

sakerna de har lekt med, underlättar det för både pedagogerna och barnen 

6.3.3 Inomhusmiljöns betydelse 

Alla förskollärarna utom en påtalar vikten av att de olika rummen och utrymmena är 

utformade på ett tydligt sätt så att barnen vet vilken aktivitet som skall ske i 

respektive rum. Sandberg (2008) menar att miljön på förskolorna struktureras utefter 

vilka de fysiska förutsättningarna är, såsom hur lokalerna ser ut samt vilket material 

som finns att tillgå. Genom att strukturera upp miljön på detta sätt fastställer 

pedagogerna hur barnens gemenskap skall bli till samlek med ett gott innehåll. Som 

vi ser det så är strukturen en viktig del i barnens vardag. I en strukturerad miljö kan 

barnen orientera sig lättare samt att deras vardag underlättas. Den fysiska miljön har 

också anser vi en stor betydelse för hur barngruppen fungera ihop samt att de barn 

som har svårt med samlek kommer mer till ro i en strukturerad miljö (a.a). En av 

förskollärarna i studien hade reviderat sin uppfattning, från att tidigare ansett att 

miljön skulle vara utformad så att alla barn visste vad som skulle ske på respektive 

yta till att man kan ha ett rum som ena dagen är fullt av pinnar, för att nästa dag vara 

fullt av toalettpapper. Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) betonar att det är då 

barnen samspelar med sin omvärld som de tar in det som finns runtomkring dem. 

Detta gör att hur vi inreder den pedagogiska miljön har stor betydelse för hur barnen 

sedan lär. Genom att fylla ett rum med pinnar eller toalettpapper som förskolläraren 

beskriver utmanar man barnen. För som Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) 

beskriver så kan man i miljön läsa av vad tanken är att barnen skall lära sig. 

Författarna påtalar vikten av att skapa en miljö som utmanar barnen. Genom att 

utforma en utmanande miljö skapar pedagogerna en nyfikenhet och upptäckarglädje 

hos barnen anser vi. Detta uppmanar också till samlek mellan barnen. Det barn som 

har svårt att socialisera i samlek kan i ett rum med berikande material visa helt andra 

sidor, samt att det kan locka till samlek enligt vårt sätt att se på det. 

6.3.4 Utomhusmiljöns betydelse 

Förskollärarna tog även upp vikten av att ha en väl fungerande utomhusmiljö. 

Förskollärarna påtalade att då barnen är ute och leker så är det lättare för dem att 

”gömma” sig, framförallt de tysta och introverta barnen försvinner lättare bort bland 

alla andra barn, då gruppen vistas utomhus. Som pedagog är det därför ännu 

viktigare att vara delaktig tillsammans med barnen då de är ute än inne. Pedagogerna 

har under vistelsen inomhus en annan uppsikt över barngruppen än då de är ute. 
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”Förskolläraren ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ges 

goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i 

gruppen”(Skolverket 2010:11). Vi är av den uppfattningen att utelek inte var det 

pedagogerna först tänkte på i denna studie, de fokuserade istället mer på innemiljön. 

Som vi ser det så är utemiljön mist lika viktig, i utemiljön kan pedagogerna dela upp 

gården och skapa uterum, där olika aktiviteter kan förekomma som exempelvis 

vattenlek. Genom att dela upp sig mer på gården så skulle pedagogerna vara mer 

delaktiga i barnens lek. Samt då enklare fånga upp de barn som har svårigheter med 

samlek så att dessa barn inte försvinner i periferin. 

Förskollärarna anser att förhållningssättet är annorlunda då man är ute med barnen, 

inomhus har förskollärarna tydligare regler för vad barnen får göra och inte göra. 

Utomhus blir det mer fritt spelutrymme och ofta släpper pedagogerna lättare på 

reglerna då de är ute än inne ”utomhusvistelse bör ge möjlighet till lek och andra 

aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö” (Skolverket 2010:7).  

 

6.4 Förslag på vidare forskning 

I denna studie ville vi undersöka hur pedagoger arbetar med lek i förskolan samt hur 

de arbetar för att inkludera de barn som har svårt i sin interaktion med övriga barn 

och därmed inte socialiserar i leken. Vidare forskning skulle kunna vara att se detta 

ur ett genusperspektiv. Är det fler pojkar som står utanför den sociala leken, eller är 

det fler flickor?  
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7 TACK 

 

Avslutningsvis så vill vi tacka våra respondenter som tog sig tid och ställde upp på 

våra intervjuer. Tack också till Marina Wernholm vår handledare för stöd och 

handledning under detta arbete. Ett stort tack också till våra familjer, vänner och 

arbetskamrater som har stöttat oss under denna långa resa.   
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BILAGA 1 

 

 

Intervjufrågor: 

- Hur deltar du som pedagog i barnens lek? 

- Vilken betydelse har leken för barn i förskolan? 

- Vilken erfarenhet har du som pedagog av barn som står utanför den 

gemensamma leken? 

- Hur uppmärksammar du dessa barn? 

- Hur viktigt är det anser du att alla barn deltar socialt i leken? 

- Hur agerar du som pedagog när du märker att barn inte deltar socialt i leken? 

- Hur påverkar miljön på förskolan barnens förutsättningar för samlek 
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Bilaga 2 

 

  

 

                  LÄRARPROGRAMMET 

 

Hej!  

Vi är två lärarstudenter med inriktning mot förskola, förskoleklass som nu ska skriva 

vårt examensarbete.  

Studien kommer att bygga på litteraturstudier och intervjuer som forskningsmetoder. 

Syftet med studien är att undersöka hur verksamma pedagoger i förskolan arbetar för 

att inkludera de barn som inte socialiserar i leken. Intervjutiden bedöms till ungefär 

30 minuter. Intervjun kommer att dokumenteras med hjälp av smartphone, papper 

och penna.  

Vi kommer att följa de forskningsetiska regler som Vetenskapsrådet givit ut på: 

www.vr.se (Forskningsetiska principer inom humanistisksamhällsvetenskaplig 

forskning).  

De anteckningar som vi gör under våra intervjuer kommer inte att användas till något 

annat än denna undersökning och kommer inte läsas av andra än oss själva, det 

inspelade materialet kommer efter bearbetning och analys att raderas.   

Varken pedagogens namn eller namnet på förskolan kommer att synas i vår uppsats. 

Ni som intervjuas kommer att vara anonyma för alla utom oss som intervjuare. 

Uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt   

Din delaktighet är viktigt för vårt arbete och vi hoppas att du har möjlighet att hjälpa 

oss. Däremot ska du veta att ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när du vill 

avbryta även under intervjuns gång. 

Tack på förhand! 

XXX och XXX 

 

XXX: telefonnummer: XXX@student.lnu.se 

XXX: telefonnummer: XXX@student.lnu.se 


