
 

 

 

LÄRARUTBILDNINGEN   Examensarbete, 15 hp 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, psykologi  

 och idrottsvetenskap           Författare:  

  Elin Hägglund 

Handledare: Marika Danielsson   

Kurs: GO2963 

År och termin: Höstterminen 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leken som verktyg för samspel 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Abstrakt 

              

 

Författarens/författarnas namn: Elin Hägglund  

 

Titel: Leken som verktyg för samspel 

 

Engelsk titel: Childrens´ play as a tool for interaction. 

 

         Antal sidor: 23  

 

Syftet med det här examensarbetet är att visa på hur man med leken kan hjälpa barn att 

utveckla samspelet.  Uppsatsen utgår från följande frågeställningar: 

Vad har leken för betydelse för samspelet? 

På vilka sätt kan man arbeta med leken för att utveckla samspelet?  

 

Metoden som användes var kvalitativ enkät. Fem personer som arbetar i förskolan fick 

besvara enkäten skriftligt. Resultaten visar att informanterna anser att lekens roll är viktigt för 

barns samspel. I leken tränar barnen turtagning, samförstånd och ömsesidighet. De tränar 

bearbetning av känslor, upplevelser och erfarenheter. För att samspela bra krävs även god 

kommunikation, samarbetsförmåga, lyhördhet, förståelse för andra, inlevelse, empati, minne, 

drivkraft och bra språk.  Det är viktigt med närvarande pedagoger som vägleder och stöttar 

barnen. Barnen måste också ha lugn och ro när de leker och få möjlighet att leka färdigt.   
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1 INTRODUKTION 

Enligt förskolans uppdrag är pedagogerna skyldiga att skapa gynnsamma 

förutsättningar för alla barn. Många barn går på förskolor och vistas med andra barn 

och flera vuxna hela dagarna. Att samspelet mellan barn och samspelet mellan barn 

och vuxen fungerar är därför viktigt.  

För barn som har svårt att samspela kan vardagen blir jobbig. Hur kan man hjälpa 

dessa barn i förskolan och hur kan pedagogerna arbeta med att utveckla samspelet? 

En möjligt att öka samspelskompetensen är att använda leken som verktyg. För att 

minska risken att problem uppstår behövs mer kunskap inom detta område. Med 

detta arbete vill jag öka kunskaperna om lekens betydelse för utvecklingen om barns 

förmåga att samspela. Jag vill också visa hur pedagoger kan omsätta teorin i arbetet 

med barnen. 
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2 BAKGRUND 

I detta kapitel definierar jag begreppet samspel. Styrdokument utgivna av Skolverket 

tas upp under punkt 2.2. Under punkt 2.3 redogörs för den teori som används som 

bakgrund till denna studie. Under kapitel 2.4 tar jag upp lekens betydelse för barnets 

sociala och kognitiva utveckling. Pedagogens roll i leken och hur samspel tränas i 

leken tar jag upp under punkterna 2.5 och 2.6. Slutligen tar jag upp hur man kan 

arbeta med samspel och leken under rubriken 2.7.  

 

2.1  Definition av begreppen samspel och lek 

I arbetet används den definition av samspel som används av Karlsson (2010). Ordet 

betyder interaktion mellan människor som befinner sig i närheten av varandra. 

Karlsson (2010) skriver att samspelet är det yttre beteendet, något som man kan 

iaktta mellan barn och vuxen och som uppvisar vilken slags anknytning som barnet 

har till sina föräldrar. Ett samspel, en ömsesidig anpassning och påverkan där barnet 

bidrar från första stund.  

Lekforskaren Knutsdotter Olofssons (2003) skriver att leken är på skoj. Lek äger rum för 

nöjes skull. Lek är alltid frivillig och spontan och den äger rum på barnens arena. Barn 

speglar ofta händelser i livet i sin lek då de härmar vuxnas beteende och handlingar. Det 

är genom den vuxne som barn lär sig vad definitionen på lek är. I leken undersöker 

barnet nya saker och anpassar detta till det som det redan vet, vilket innebär ny kunskap 

för barnet. Lek beskrivs enligt Knutsdotter Olofsson, (2003, s. 21) som lustfylld, 

frivillig, spontan och symbolisk. 

 

2.2   Styrdokumenten om leken 

I skolverkets allmänna råd – Kvalitet i förskolan (2005) står det att leken har en 

huvudsaklig betydelse för barns utveckling och lärande. När barnen utforskar 

omvärlden och försöker förstå sig själva sker det ofta genom lek. I leken stärks deras 

sociala, emotionella, motoriska och kognitiva förmågor liksom deras kreativitet och 

förmåga till inlevelse.  

Enligt Skolverket (2010) är leken viktig för barns utveckling och lärande. Barnen får 

möjlighet att i den fria leken bearbeta känslor, upplevelser och erfarenheter samt att 

lära av varandra då förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att 

fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och 

skyldigheter samt att ansvara för gemensamma regler.  Den fria leken ger även 

upphov till många möjligheter till kommunikation och kreativitet.  Detta beskriver 

läroplanen på följande sätt. 

”Förskolan ska erbjuda barnet en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och 

aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden.  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, s. 6). 
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2.3  Det sociokulturella perspektivet  

Lev Vygotskij (1995) har lagt grunden till det sociokulturella perspektivet. Vi lever i 

olika kulturer och på det sättet utveckla man sin sociokulturella färdighet och 

förmåga. Det betyder att lärandet sker mellan individerna, tillsammans med andra 

och genom att delta i samma aktiviteter. Grundläggande faktorer för att samspel med 

andra skall kunna ske är språk och kommunikation och utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv är kommunikativa utvecklingar förutsättningar för människans lärande 

och utveckling. Språk och kommunikation är inte bara ett medel för lärande utan 

själva grundvillkoret för att lärande och tänkande skall kunna ske. Utifrån det 

sociokulturella perspektivet är kommunikationen det huvudsakligaste i läroprocesser 

i sammankoppling med socialt samspel, vilket anses som avgörande för lärandet. 

Enligt Vygotskij (1995) är allt lärande socialt. Han talar om barns kompetens, 

drivkraft, olikheter, erfarenheter och värde som samspelspartner. De är självklara 

subjekt i den pedagogiska verksamheten. Lärandet ska upplevas meningsfullt, haka i 

det redan kända och erbjuda utmanande aktiviteter.  Vygotskij (1995) skriver att 

social kompetens betyder alla former av samspel mellan människor. Samspel mellan 

människor utvecklar både intellektuell och social utveckling eftersom de är 

gemensamma med varandra. Vygotskij anser att det är viktigt med aktivitet att 

barnen och pedagogerna är aktiva. Han skriver också att miljön ska uppmuntra och 

den ska vara intressant, lockande och lärorik. Den ska locka till samspel och 

samarbete. Det är betydelsefullt att pedagogen är aktiva och deltar i barnens lek och 

lärande. Han betonar att det är inlärningen sker genom samspel. Fantasin, lek och 

kreativitet är viktiga nyckelord för Vygotskij när det gäller lärandet. Enligt Vygotsky 

leder social interaktion till stegvisa förändringar i ett barns tänkande och beteende 

och att tänkandet och beteendet kan variera starkt från kultur till kultur. Vygotsky 

anser att utveckling beror på samspel med andra människor och på de verktyg som 

kulturen ger individerna att forma en egen bild av verkligheten. Ett kulturellt verktyg 

kan överföras från en individ till en annan på tre olika sätt: 

1. Imitationsinlärning 

2. Instruktionsinlärning 

3. Samarbete 

Barn lär av varandra, de lär när de får en instruktion och de lär när de samarbetar. 

(Vygotskij 1995). 

 

2.4  Lekens betydelse för barnets sociala och kognitiva 

utveckling 

Folkman och Svedin (2003) skriver att för att ett barn ska klara av den första sociala 

leken krävs vissa förmågor, till exempel att vara nyfiken, att förstå och kunna svara 

på initiativ till lek och att vilja vara kvar i leken. Barnen måste också ha förmåga att 

bli glad när andra är glada och att förstå sådant som är på låtsas.  

 Författarna skriver att alla barn föds med lekförmåga och detta betonar även 

Knutsdotter Olofsson (2002) Folkman och Svedin (2005).  Barnen behöver visa 

hänsyn och har mod för att kunna gå in i en pågående lek. De behöver också visa 

intresse för andras lek och kunna intresserar de andra barnen att de vill leka med dem 

Barnet får inte vara försiktig eller för påflugna. Det är viktigt att barnen känner sig 
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trygga när de går in i lek. Alla barn måste börja från grunden, för att senare kunna 

utveckla en mer avancerad lek. (Folkman och Svedin 2005). 

 Barnet utvecklas både socialt och kognitivt med hjälp av leken. I den sociala 

utvecklar barnet samarbetsförmåga, lyhördhet, förståelse för andra, inlevelse och 

empati. I den kognitiva utvecklar barnet förståelse, minne, tänkande och 

föreställningsförmåga. De tränar på att kommunicera med andra och på det sätt 

utvecklar barnen sitt språk.  Därför är leken viktigt för barnens lärande. Små barn 

börjar leka redan på skötbordet. I leken lär barnen sig barnen olika känslor och får 

koll över dem. Det är viktigt att barn får träna på att leka (Knutsdotter Olofsson, 

1991; Öhman, 2011; Pape, 2001). 

Även Vygotskij (1995) betonar lekens betydelse för den sociala utvecklingen. Han 

skriver att leken kommer in i ett barns liv först då de blivit medvetna om de vuxnas 

handlingar, och leken avspeglar då vuxenlivet. 

Pape (2001) skriver att social kompetens handlar om att kunna umgås med varandra. 

De sociala relationerna är viktiga för barnets inlärningsförmåga.  

Öhman (2011) skriver att i leken tränar barnen att förstår sig själva och sin 

omgivning. Barnen leker saker som de är intresserade av och är nyfikna på för att 

utforska och pröva olika möjligheter. Oftast leker barnen det de vill veta med om och 

även händelser som de har varit med om. I leken lär sig barnen att tänka 

självständigt, att använda sina idéer och tankar, de ökar sin självkänsla och utvecklar 

sina kunskaper. 

 

2.5  Pedagogens roll 

Knutsdotter Olofsson (2002) anser att det är viktigt att man lär barnen att förstår 

leksignalerna och på det sätt utveckla barnen sin lek. Ibland behöver vuxna finnas 

med och vägleda. Hon skriver även att ibland måste man hjälpa barnet att locka fram 

leken, och det är viktigt att barnet förstå vad lek är och när det är på riktigt. Om den 

vuxne inte lär barnet dessa regler kan barnet få svårigheter, när det senare ska leka 

med andra barn. Det är den vuxne som lär barnet de sociala regler som är en 

förutsättning för att barnet senare ska kunna leka med andra barn. (Knutsdotter 

Olofsson, 1991) 

Knutsdotter Olofsson (2003 & 1991) menar att barn tycker om när den vuxne är med 

och leker.  Vuxna är förebilder och lär barnen att ta sig in och ur olika situationer. I 

arbetet med små barn krävs därför att vuxna finns till hands för att stimulera till lek 

och vara barnens trygghet i leken.  En del barn som förstör leken eller som inte får 

vara med har svårt med turtagning eller förstår inte vad leken går ut på. När 

pedagogen påbörjar en lek med ett barn, kommer ofta fler barn för att vara med. När 

en vuxen finns hos barnen och är delaktig i leken känner barnen sig trygga och oftast 

förbättras leken.  

  

2.6  Hur samspel tränas i leken 

Barn föds oftast med lekförmåga, men barnet behöver till en början den vuxnes hjälp 

att leka. Den första leken uppstår i samspelet mellan spädbarnet och föräldrarna och 
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andra i barnets närhet. I början handlar leken om att titta, lyssna, smaka, känna och 

att samspela med föräldrarna. Tittut är ofta en av de första lekarna som barnen börjar 

leka och som de älskar.  

Olika forskare, bl.a. Pape (2001), Knutsdotter Olofsson (2003) och Öhman (2011) 

anser att det är viktigt med turtagande, samförstånd och ömsesidighet för att leken 

ska fungerar. Med turtagning menar man att man ger och tar, turas om vem som tar 

initiativ och vem som är med på förslagen. Här gäller det att vara nyfiken på andra. 

Samförstånd innebär att de som leker med varandra är med på leken och vet vad som 

gäller. Ömsesidighet betyder att man är på en jämställd nivå.  I leken lär sig barnen 

att förstår andra, att sätta ord på känslor, åsikter, liksom att lyssna till andra. I stort 

handlar detta om förutsättningar för ett gott samarbete och samspel. Leken ger 

övning i att känna trygghet.  I leken är det viktigt med samspel: 

Läraren bör närgranska barnens samspel under leken och ställa sig frågor om 

vilket stöd de enskilda barnen behöver för att samspela konstruktivt i lek. Även 

frågan om varifrån barnen hämtar inspiration till lek. (Öhman 2011, sid 236) 

Även Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) skriver att leken är viktig 

för kommunikationen och i leken lär barn av varandra. I leken skapar barnen 

interaktion, delaktighet. I genom imitation återskapar barnen i leken mycket av det 

de redan sett och härmar vad de upplevt. 

Michélsen (2004) skriver att det ofta är aktiva barn som inbjuder till samspel. 

Samspelsklimatet är oftast positivt, barnen visar intresse och glädje i samspelet, t.ex. 

när något blir tokigt eller överraskande. Om konflikter uppstår är de kortvariga och 

handlar oftast om leksaker. Barnens samspel präglas i långa sekvenser av 

samförstånd och bejakande. Samspelet mellan barnen är ett uttryck för både 

barnkulturen och kamratsocialisation. De lär sig samspelets normer och vad som 

gäller i samspelet med kamrater. Samspelet har också betydelse för barnens självbild, 

särskilt för synen på sig själva som kamrater. 

Pape (2001) menar att det är av stor vikt för barns utveckling och lärande att de leker 

med andra barn, då utvecklar barn samspel. 

 

2.7  Att arbeta med samspel och lek 

Om barn har svårt att leka kan det bero på att samspelet inte fungerar. Öhman (2011) 

ta upp detta på följande sätt. 

Barnet har kanske inte tillräckligt med goda samspelserfarenheter med sig 

hemifrån eller inte tillräckligt goda samspelserfarenheter med pedagogen eller 

barnen i gruppen. (Öhman 2011, sid 194) 

Barnen kan känna sig otrygga, och det kan bero på att de saknar en vuxen som 

bekräftar dem. En del barn är bara ovana att leka. Vissa barn har svårt att ta kontakt, 

de kanske bråkar med andra barn eller drar de sig undan. Dessa barn kan ha varit 

med om traumatiska händelser, exempelvis misshandel och övergrepp eller är de 

arga och besvikna och visar olika former av kampbeteende. Barn med otrygg 

anknytning däremot visar mer aggressiva och färre omvårdande teman i sin lek och 

går ut på att bli maktfulla i lek, (Öhman 2011). 
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 Knutsdotter Olofsson (2003) menar att det kan bli problem för de barn som inte kan 

leka och inte knäcker lekkoden, det vill säga inte förstår hur man leker med andra 

barn, hur man bjuder in till lek och svarar på andras inbjudan till lek. För att hjälpa 

dessa barn skriver författarna att man som pedagog måste hjälpa barnet i leken för att 

på så sätt skapa positiva lekstunder.  Och det är viktigt att vuxna försöker väcka 

lusten hos barnen till att samspela med kamrater. (Folkman & Svedin, 2003; 

Knutsdotter Olofsson, 2003; Öhman, 2011).   

Bygdeson-Larson (2010) har genomfört en studie kring förändringsarbete i samspel i 

förskolan. Hon har utarbetat en metod som kallas Pedagogisk processreflektion 

(PPR) och kan användas när förskolebarn av någon anledning hamnar i lek- och 

samspelssvårigheter. Det kan till exempel handla om bråk och konflikter, att något 

barn får en negativ roll, att ett barn är splittrat och har svårt att koncentrera sig eller 

att någon inte får vara med i leken med andra barn. Metoden är uppbyggd på att 

observera barns lek och samspelssituationer som sedan följs upp med reflekterande 

samtal i arbetsgruppen. Hon påpekar också att det är viktigt att titta på barns lek- och 

samspelssvårigheter utifrån ett verksamhetsperspektiv och inte förlägga orsaken till 

problemen hos det individuella barnet eller den individuella förskolläraren. Syftet 

med metoden är att förbättra samspelet mellan vuxna och barn, mellan barn och barn 

samt att verka för att alla barn ska kunna klara av att nå djup och koncentrerad lek. 

Tre viktiga slutsatser som Bygdeson-Larson (2010) kommer åt i sin forskning är att 

det är kontraproduktivt att problematisera de barn som, av olika anledningar, saknar 

god samspelsförmåga, att goda resultat vad gäller utveckling av dessa barns 

lekförmåga går att nå genom att istället söka förbättra förskolepersonalens teoretiska 

och praktiska kompetens på området. Slutligen fann hon också att med hjälp av 

pedagogisk processreflektion, så vann hela barngruppen fördelar och utvecklades i 

positiv riktning vad gäller lek och samspel genom detta, inte bara de barn som 

uppvisat svårigheter. Målet med denna process är att förskolepersonalen kan sätta sig 

in i och tolka barnens perspektiv samt kunna upptäcka alternativa förhållningssätt. 

Författaren menar att orsak till att barn på förskolan kan ha svårt i 

samspelssituationer med andra barn och vuxna, oftast beror på verksamheten och inte 

det enskilda barnet. Bygdeson- Larson (2010) menar att det är av stor vikt att 

pedagogen är väl medveten om sin roll som observatör och inte ingripa i lek eller 

aktiviteter, inte lägga sig i barnens lekar eller hur pedagogerna förhåller sig, kunna 

vara neutral, men ändå naturlig och intresserad.  

För att får igång leken skriver Folkman och Svedin (2005) att man kan dela in barnen 

i små lekgrupper där barnen känner trygga och har lättare att skapa relationer till 

andra. På detta sätt kan man hjälpa barnen att upptäcka leken. Det är viktigt att man 

på förskolan tänker på miljön att den inspirerar till nya lekar. Vi kan inte tvinga barn 

att leka. De måste själva upptäcka meningen med leken. Det är viktigt att stoppa in 

leken i vardagliga situationer.  När leken får större utrymme hjälper man barn att bli 

bättre på att leka, speciellt de barn som har svårigheter att leka. ”Att leka är att få 

möjlighet att skapa en inre ordning i en komplicerad yttre värld. Det hjälper barn att 

utveckla sin uthållighet på ett roligt sätt” (Öhman 2011, sid 196).  

Öhman (2011) skriver om lekarbete, ett arbetssätt att hjälpa barnen att komma i gång 

med leken. Barnet är i ett särskilt rum, en bestämd dag och tid. Pedagogen är med 

och iakttar, ställer inga frågor men bollar ofta tillbaka barnets frågor. Barnet väljer 

själv vad barnet vill leka med. Pedagogen sammanfattar med neutrala ord vad barnet 

har lekt under stunden. Hon skriver vidare om lekprocessen att det är en aktivitet 
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som syftar till att stimulera barns handlande, tänkande och lärande. Pedagogen är 

med barnet och leker och svarar på barnens idéer. Barnen och pedagogen turas om 

att medverka till lekens innehåll, turas om att lyssna och prata. Pedagogen svarar 

effektivt på barnet i dialog och samspel och tillför nya ord, symboliska handlingar 

och teman. Öhman (2011) tar även upp lekpsykoterapi hur man kan arbeta med det. 

Ett sätt att göra det är sandövningar där barnen får leka med figurer i sanden och 

uttrycka sina känslor genom dem. “Att leka med föremål i sanden gör det möjligt för 

barnet att uttrycka omedvetet material på en medveten men icke-verbal nivå” 

(Öhman, 2011, s 222). Pedagogen sitter bara bredvid och gör inga tolkningar. Ett 

annat sätt är att arbeta med kritor och papper och annat material. Barnen uppmuntras 

att uttrycka, leka eller arbeta sig igenom känslor, konflikter och problem. Pedagogen 

sätter ord på det barnet gör, men tar inte över barnets händelser (Öhman 2011). 

Det finns olika sätt att arbeta med leken som redskap för samspel. Jag vill därför 

fråga några verksamma pedagoger hur de arbetar och se om deras arbetssätt stämmer 

överens med forskning inom området. 
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med denna undersökning är att öka kunskaperna om hur man på några 

förskolor arbetar med leken för att hjälpa barn att utveckla samspelet. Studien utgår 

från följande frågeställningar: 

Vad har leken för betydelse för samspelet? 

På vilka sätt kan man arbeta med leken för att utveckla samspelet?  
 
Frågeställningarna kommer att besvaras genom en kvalitativ enkät till personal 

verksam i förskolan. 
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4 METOD 

I detta kapitel redogörs metod, val av informanter, utformning av intervju, 

genomförande, dataarbetning och forskningsetiska överväganden. 

 

4.1  Undersökningsmetod och diskussion 

Jag har valt att göra en kvalitativ studie med enkät, eftersom arbetet är tänkt som en 

första kartläggning av ämnet. Om enkäten inte hade gett tillräcklig information då 

hade jag gjort en intervju med informanterna. Intervjuer kunde vara ett sätt att gå 

vidare och göra en fördjupad studie kring lekens betydelse för samspelet. 

 

Syftet med denna studie var att få en djupare förståelse för hur lärare resonerar om 

leken som redskap vid samspelssvårigheter och då är kvalitativ enkät är en lämplig 

metod då informanterna ges möjlighet att uttrycka sina kunskaper. Backmans (2008) 

skriver att kvalitativa metoder kännetecknas av att de inte använder sig av siffror och 

tal utan att de innefattar och resulterar i verbala formuleringar, skrivna eller talade.  

. Det var inga bortfall utan alla svarade. I annat fall hade enkäten skickats ut till fler 

informanter. Svaren som jag fick in på min enkät uppfyllde sitt syfte. Att maila en 

enkät till informanterna skulle kunna innebära att svaren inte blev så utförliga men 

det blev de. Patel och Davidson (2003) skriver att när man träffar intervjupersonerna 

blir svaren mer tydliga. Och de skriver också att det är viktigt att det medföljer ett 

brev som kallas missivet. Det är ett brev som måste innehålla all information som vi 

kan ge och det måste vara korrekt utformat. Positivt med detta blev att jag sparade 

tid, dels vid själva intervjuerna men också vid transkriberingen. Negativt blev att jag 

inte hade möjlighet att följa upp svaren med följdfrågor.  I och med det att jag kände 

informanterna sedan tidigare är jag medveten om att detta kan ha påverkat svaren 

och därmed det inhämtade materialet. Denna påverkan kan ha varit av både positiv 

och negativ karaktär för resultatet i förhållande till studiens syfte. Att jag kände 

informanterna kan ha gjort att de dels gärna ville delta i studien, dels att de gav 

uppriktiga och fylliga svar, dvs. en positiv påverkan. Det som kan vara negativt är att 

de istället kan ha hämmats i sina svar av att de kände mig. Johansson och Svedner 

(2001) skriver ändå att om intervjun präglas av tillit så finns det förutsättningar för 

uppriktiga och ärliga svar. Här kan det då vara en fördel att känna personerna man 

intervjuar.  En annan svaghet med enkäter är att jag som intervjuar inte kan se den 

person som jag intervjuar, vilket betyder att jag inte kan reagera på informantens 

ansiktsuttryck. Vid informella intervjuer kan den som intervjuar upprepa eller 

klargöra innebörden av frågan om man uppfattar osäkerhet eller undran hos 

informanterna via kroppsuttrycket (Bryman, 2006). 

 

4.2  Undersökningsgrupp 

Jag valde ut fem olika personer som jag har arbetat tillsammans med och som arbetar 

mycket med leken i sina verksamheter. Jag visste att de hade stor kompetens när det 

gäller leken som verktyg i arbetet med barnen. Jag har sett hur de har arbetat och 

därför ville jag ha dem med i studien.  Informant A är specialpedagog på en mindre 

ort. Informant B är förskolechef på en mindre ort. Informant C och D arbetar båda 

som förskollärare på en mindre ort på den förskola där B är chef. Informant E som är 



12 

förskollärare arbetar på en annan förskola än C och D. Patel och Davidson (2003) 

skriver att det finns en tendens att välja de människor som ingår i urvalet utifrån att 

de har något speciellt att bidra med, har en unik inblick eller en särskild position. Jag 

valde dessa informanter eftersom jag kände till dem sen tidigare och visste att de 

arbetar mycket med leken. 

Informant A är förskollärare i botten och tog specialpedagogexamen 92.  Hon jobbar 

mot förskola och skola och har ett speciellt uppdrag mot skola med just 

språk/språkstörning.  

Informant B är utbildad förskollärare och har arbetat i 28 år. Under de senaste åren 

har hon arbetat som rektor. 

Informant C är lärare i förskolan och förskoleklass. Hon blev färdig förskollärare i 

september 2011. Hon har dessförinnan arbetat som barnskötare i 20 år. 

Informant D är utbildad förskollärare och har arbetat som det i 34 år. 

Informant E gick Barn och ungdomsprogrammet på gymnasiet och sedan 

förskollärarlinjen.  Hon har jobbat som förskollärare sedan 2006. 

 

4.3  Utformning av enkäten 

Enkäten innehöll öppna frågor som utformades på så sätt att informanterna fick svara 

skriftligt. Enkäten innehöll sju huvudfrågor och på någon fråga fanns även 

följdfrågor. Frågorna i enkäten konstruerades utifrån syfte och övergripande 

frågeställningar samt utifrån teorier om sampel och lek. Trost (2010) skriver att man 

inte ska ha för många frågor i sina intervjuer då det kan bli betungande för 

informanterna att svara på alla frågor. Intervjufrågorna redovisas i bilaga 2, sist i 

arbetet. 

 

4.4 Tillvägagångssätt 

Det är viktigt att informanterna har gett samtycke till att medverka i undersökningen. 

De fem informanterna fick skriva på ett papper, där de fick information om syftet 

med undersökningen och vilka rättigheter de har vid sin medverkan (se bilaga 1: 

efter diskussionen ). 

När jag tog kontakt med de utvalda personerna ringde jag först till dem och frågade 

om de ville delta i undersökningen. Intervjufrågorna mailades sedan till 

informanterna och de hade en vecka på sig att svara på frågorna.  

Svaren analyserades och sammanställdes i två olika kategorier med utgångspunkt i 

studiens frågeställningar för att göra resultatet mer lättillgängligt för läsaren och mer 

överskådligt. De två kategorierna är Lekens betydelse för barns samspel och Att 

arbeta med leken för att utveckla barns samspel. 

Patel och Davidson (2003) skriver att det är viktigt att man tolkar, analyserar och 

bearbetar de svar man får vid intervjuerna annars finns det risk att intervjun inte leder 

till någon kunskap. 
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4.5 Etiska ställningstaganden 

 

Vetenskapsrådet (2002) har fyra krav på samhällsvetenskaplig forskning: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att undersökningsdeltagarna ska informeras om syftet 

med studien och att deras deltagande i studien är frivilligt. När intervjupersonerna i 

denna studie kontaktades informerades de om sin rätt att själva välja om de ville 

medverka eller inte. De fick också veta syftet med studien och att det var ett 

examensarbete. Samtyckeskravet innebär att informanterna måste samtycka till 

deltagande i studien och informeras om sin rätt att när som helst avbryta sin 

medverkan. (Vetenskapsrådet, 2002). Informanterna samtyckte muntligt till att delta i 

denna studie och informerades om att de hade rätt att när som helst avbryta sin 

medverkan i studien. Ingen av intervjupersonerna valde att avbryta sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet innebär att alla personuppgifter skall förvaras konfidentiellt 

att det inte ska finnas några möjligheter att identifiera personerna i resultatet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Informanterna informerades om att deras medverkan skulle 

behandlas utan namn vilket innebär att i arbetet är deras identitet dold. 

Nyttjandekravet innebär att den information som samlas in till forskningen endast får 

lov att användas i detta arbete (Vetenskapsrådet, 2002). Intervjupersonerna 

informerades om att materialet som samlades in enbart skulle användas till detta 

arbete, och att det skulle raderas när uppsatsen hade färdigställts. 

 

4.6 Tillförlitlighet 

Eftersom bara fem informanter deltog i studien kan man inte dra generella slutsatser 

av resultatet.  Jag lämnade frågor som skulle besvaras individuellt i en enkät med 

öppna frågor. Informanterna skriver som de upplever just nu men man kan inte vara 

helt säker att det stämmer överens med sanningen. Trost (1993) menar att för att få 

en hög tillförlitlighet på materialet krävs det att intervjun registreras på samma sätt 

och att intervjuaren är uppmärksam och lyhörd på svaren. Trovärdighet är det största 

problemet vid en kvalitativ studie, man måste kunna påvisa att materialet är 

uppriktigt (Trost, 1993). För att få trovärdighet i resultatet används även citat från 

informanterna i redovisningen av resultatet.  En svaghet med studien är att jag kände 

alla informanter sedan tidigare.  Å andra sidan var det en fördel att jag kunde komma 

tillbaka till informanterna om inte svaren hade varit tillräckliga.  
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5 RESULTAT 

I detta kapitel redovisas resultatet av studien uppdelat i de två kategorier som svarar 

på de frågor jag ställt.  

 

5.1 Lekens betydelse för barns samspel  

Alla informanterna tycker att leken är viktig för barns utveckling och lärande. 

Barnen lär sig mycket genom leken. Leken är enligt informanterna det viktigaste 

redskapet för att utveckla barns samspel. Detta beskriver informanterna på följande 

vis. 

 Vi säger att leken är viktig och att barn lär i lek. När man får till lekstunder, då 

är det kvalité. (Informant C) 

Jag planerar medvetet för leken som ett lärande. Tänker runt tid, plats och med 

vilka. Vad ska barnen träna i leken? Vilket material kan inspirera m.m. Försöker 

fånga barnens intresse runt något gemensamt. Anpassar mitt förhållningssätt 

utifrån situationen. (Informant B) 

Flera av informanterna betonar att i leken tränar barnen turtagning, samförstånd och 

ömsesidighet.  

I leken tränar man turtagning, ömsesidigt, tänka sig in i hur andra har det och 

känner. (Informant A) 

Det är i leken som barnen tränar på turtagning, ömsesidighet, delaktighet, 

empati, fantasi, kommunikation i ett meningsfullt sammanhang för barnet. 

(Informant B) 

En av informanterna anser att i leken kan barnen bearbeta sina känslor och 

erfarenheter. Och en annan informant betonar att barnen tränar konfliktlösning och 

empati genom leken 

I leken kan man bearbeta sina tidigare erfarenheter, pröva nya erfarenheter utan 

att känna att man misslyckas (Informant B) 

  

5.2 Att arbeta med leken för att utveckla barns samspel 

Alla informanter beskriver att det är viktigt med lugnet när barn leker. Vissa barn 

behöver leka i små grupper med 1-3 barn. Två av informanterna tycker att det är för 

mycket avbrott i leken. Det är viktigt att barnen får leka klart, inte göra avbrott t.ex. 

att barnen måste städa innan de ska äta.  

 

Alla barn behöver lugn och ro i leken. För de barn som behöver träna samspelet 

extra krävs det lekro, ingen får störa. Efter hand kan man ta in fler barn så att 

leken utvecklas. (Informant C) 

När de leker ska tiden står still. Inte städa för t.ex. vid lunchen. Vi hackar sönder 

leken för mycket. (Informant C) 

 

Informanterna säger att det är viktigt att man tänker på lekmiljön så att barnen kan 

utvecklar leken. Och att man förändra den efter barnens behov.  
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Jag planerar bra och föränderliga lekmiljöer och ge tid och struktur för leken. 

(Informant B) 

En del barn behöver träna leken genom att bara vara med den vuxna. Informanterna 

betonar att det är viktigt att man är närvarande som vuxen. Ibland behöver man som 

vuxen vara med och leda leken och även vara med i leken.  Ibland behöver barnen 

bara hjälp att starta upp leken. Andra barn behöver bara ha en vuxen i bakgrunden 

som observerar och går in i leken om den inte fungerar. Alla informanterna tycker att 

det är viktigt att man observera, vägleder och är inspiratör när barnen leker. En av 

informanterna beskriver hur hon organisera leken och schemalägger den. Detta för 

att hjälpa barnet med leken. 

Ibland är jag med för att kanske får igång leken eller få den att fortsätta eller 

ändra riktning. Försöker vara lyhörd för vad barnen vill ha och behöver för 

rekvisita i leken. (Informant D) 

Vi behöver vara mer med i leken medvetet för att stödja och utmana barnen 

vidare. Den fria leken är inte bara av godo utan där kommunicera många värden 

som är både bra och mindre bra vilket innebär att vi behöver vara närvarande. 

(Informant B) 

Lekstunder är ett bra sätt att arbeta med. Det är samma tid, plats och rum. Man 

tränar där turtagning och lekregler. Det är ett barn och en vuxen från början. 

Barnet leker och den vuxne sätter ord på vad som händer. Den vuxne är följsam i 

leken och leker barnets lek. Leker barnet med bilar innebär det att man som 

vuxen är med och leker. Efter en stund kan man utmana barnet genom att jag 

som vuxen kan köra min bil en annan väg. Efterhand kan man plocka in fler barn 

som är skickliga på leken. (Informant A)  

Är det barn som har samspelssvårigheter så krävs det 110% av mig som pedagog 

(Informant C) 

Pedagogen behöver vara nära och sätta ord på vad som sker och hur de runt 

omkring känner. (Informant E) 

 

Det är viktigt med tydliga ramar. Att man ser vad barnen är intresserade av och 

utmanar barnen utifrån det. Om leken inte fungerar så är det bra att tänka på 

gruppkonstellationerna. Informanterna säger också att det är viktigt att man utmana 

barnen i leken. Detta för att barnet ska utveckla sina färdigheter. 

Jag är ibland med och leder leken så att det blir enklare för barnet med 

samspelssvårigheter. (Informant D) 

Jag kan styra leken år det håll jag behöver om det är något speciellt som barnet 

behöver träna. Jag kan ge näring åt leken så den lever vidare och utvecklas. Det 

är viktigt att få barnen att se varandras styrkor. (Informant C) 

Det är viktigt att blanda barn med samspelssvårigheter och de som inte har det. 

(Informant D) 

Informanterna anser att det är viktigt med rollekar i leken. Som vuxen behöver man 

ibland hjälpa barnen att hitta roller i leken. Och en av informanterna berättar att hon 

arbetar med dramaäventyr, där får barnen träna olika roller. T.ex. kan man låta 

barnen leka rollek efter en saga som alla kan t.ex. Rödluvan.  Genom dessa övningar 

tränar barnen empati och får en bättre självkänsla.  

Man behöver kunna samspela för att kunna leka rollekar med sina kompisar. 

(Informant E) 

Jag hjälper till att hitta på en roll för barn som vill komma in i en pågående lek. 

Barnen får träna olika färdigheter i olika roller. (Informant E) 
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För det speciella barnet behöver en vuxen ta en roll i leken och leka med. 

(Informant A) 

Barn som har samspelssvårigheter vill gärna bestämma i rollek och det fungerar 

med vissa kompisar som de får styra över, men samspelet övas då inte. 

(Informant E) 

 

Alla informanterna betonade att det är viktigt att barnen får träna att samarbeta när de 

har samspelssvårigheter.  

Informanterna ge andra förslag på hur man kan arbeta för att utveckla barns samspel. 

Några av dem tycker också att det är bra med, sånger, samtal, serieberättelser, måla 

och ritar. Vattenlek kan också fungera bra och bygglek där man kan plocka in figurer 

t.ex. dockor, bilar och djur. Spela spel, då är det oftast två barn som spelar spelet. Det 

är viktigt att man upptäcker de barnen som har svårigheter att man hjälper dem och 

vägleder dem. 

Ge barnen gemensamma upplevelser med hjälp av sagor och berättelser. 

(Informant E) 

T.ex. stimulera turtagandet genom musikterapi eller/och olika 

tekniker/kompensatoriska hjälpmedel uppnå en viss dialog/samspel. (Informant 

A) 
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6 DISKUSSION 

I detta kapitel diskuteras resultaten av undersökningen och kopplas samman med 

teorin i bakgrunden. 

 

6.1  Lekens betydelse för samspel. 

Resultatet visar att pedagogerna anser att leken är viktig för barns lärande och 

utveckling och det viktigaste redskapet för att utveckla samspelet. De menar att i 

leken tränar barnen ömsesidighet, turtagning och samförstånd och detta betonar även 

författarna, t.ex. Pape (2001), Knutsdotter Olofsson (2003) och Öhman (2011).  

Författarna anser att barnet utvecklar samarbetsförmåga, lyhördhet, förståelse för 

andra, inlevelse och empati, något som även informanterna i denna studie tar upp. En 

av informanterna nämner särskilt att barnen tränar konfliktlösning i leken. Leken är 

ett viktigt nyckelord i Vygotskijs (1995) teorier. I leken tränar barnen samspel och 

utvecklar social kompetens. Enligt Vygotskij betyder social kompetens alla former 

av samspel mellan människor. Samspel mellan människor bidrar till både 

intellektuell och social utveckling.  

 

6.2 Att arbeta med leken för att utveckla barns samspel.  

Knutsdotter Olofsson (2002) skriver att för att barnen ska utveckla leken och förstå 

leksignalerna måste man som vuxen ibland vägleda barnet. Resultatet visar också att 

det är viktigt med närvarande pedagoger som vägleder barnen i leken. Ibland 

behöver den vuxna vara med och leda leken. Alla informanterna tycker att det är 

viktigt att man observera, vägleder och är inspiratör när barnen leker. Att man ser 

vad barnen är intresserade av och utmanar barnen utifrån det. Det är viktigt att man 

med vissa barn hjälper dem att sätta ord på vad de leker och är följsam och leker 

barnens lek. Detta skriver även Öhman (2011) om. Det finns olika aspekter hur man 

som vuxen förhåller sig i leken. Ett sätt kan vara att man är med i leken och styr den. 

Ett annat sätt kan vara att man är i bakgrunden och observera leken. Det är viktigt att 

man utmanar barnen i deras lek. Detta tar även Knutsdotter Olofson upp i tre av sina 

böcker Varför leker inte barnen (1999), I lekens värld (2003), och Lek för livet 

(2002).  Hon anser att det är viktigt att barnen utveckla leken och förstår 

leksignalerna, måste man som vuxen ibland vägleda barnet.  Ibland måste man hjälpa 

barnen att locka fram leken. Pedagogerna ska vägleda barnen och visa hur man är 

mot varandra.  Vuxna behövs också för att hjälpa barnen till lek med varandra. När 

pedagogen påbörjar en lek med ett barn, kommer ofta fler barn för att vara med. När 

en vuxen finns hos barnen och är delaktig i leken känner barnen sig trygga och oftast 

förbättras leken. Det är viktigt som vuxen att man är med och leker kan man finnas 

där som en förebild och lära barnen att ta sig in och ur olika situationer. Även 

Vygotskij (1995) beskriver att pedagogerna har en viktig roll för barnen. 

När leken får större utrymme hjälper man barn att bli bättre på att leka, speciellt de 

barn som har svårigheter att leka. “Att leka är att få möjlighet att skapa en inre 

ordning i en komplicerad yttre värld. Det hjälper barn att utveckla sin uthållighet på 

ett roligt sätt” (Öhman 2011, sid 196).  



18 

Informanterna anser att det är viktigt att man arbetar med rollekar i leken. Som 

vuxen behöver man ibland hjälpa barnen att hitta roller i leken. Barnen tränar mycket 

genom rollekar, de kan känna hur ett annat barn känner, de får empati. Alla författare 

i min teoridel betonar att barnen får bättre självkänsla och de tränar på empati när de 

leker. Michélsen (2004) konstaterar att samspelet har också betydelse för barnens 

självbild, särskilt för synen på sig själva som kamrater. Och en av informanterna tog 

upp att hon arbetar med dramaövningar för att barnen ska får bättre empati och att 

deras självkänsla öka. Detta för att barnen ska kunna samspela bättre. 

Det är viktigt att man på förskolan tänker på miljön att den inspirerar till nya lekar 

skriver författarna och detta påvisar även mitt resultat och en av informanterna säger 

att hon planerar bra och förändliga lekmiljöer och ge tid och struktur för leken.  Detta 

betonar även Folkman och Svedin (2005) och Vygotskij (1995) 

Resultatet tyder på att barn som har samspelsvårigheter kan behöva vara i mindre 

grupper och få träna på att samarbeta. Detta stöds av Folkman och Svedin (2005), 

som skriver att man kan dela in barnen i små lekgrupper där barnen känner sig trygga 

och har lättare att skapa relationer till andra. På det sättet kan man hjälpa barnen att 

upptäcka leken.  En förutsättning är att man har ett lugn i leken och inte låter det bli 

för mycket avbrott under lekens gång.  

 

6.3 Fortsatt forskning 

En undersökning inom ramen för ett examensarbete ger ett begränsat resultat och det 

skulle vara intressant att göra en större studie inom detta ämne.  Man skulle t.ex. 

kunna göra en undersökning som omfattar förskolor i hela Sverige eller undersöka 

hur man arbetar med leken på förskolor i våra grannländer. Denna studie som jag har 

gjort skulle då kunna fungerar som en pilotstudie. 
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BILAGA 1 

Brev till informanter 

Jag heter Elin Hägglund och går på Linnéuniversitetet. Jag håller för tillfället på att 

skriva mitt examensarbete som handlar om hur viktig leken är för barnen. 

Syftet är att belysa hur man med leken som redskap kan hjälpa barn med 

samspelsvårigheter. 

Jag skulle vara tacksam om du vill medverka genom att svara på några frågor. Fyll i 

så fall i det bifogade frågeformuläret och maila in det till mig senast?? 

 

Jag garanterar att du blir anonym i arbetet genom att jag inte skriver ut vilken 

förskola du arbetar på, och inte heller ditt namn. Ifall jag intervjuar fler lärare på din 

arbetsplats kan jag dock inte garantera intern anonymitet.  

 

Om du efter att du har tagit del av denna information känner att du vill ställa upp och 

vara med så samtycker du även till att den information som du ger i dina svar 

kommer att finnas med i mitt examensarbete. 

 

Om du vill ha ytterligare information eller undrar över något får du här under namnet 

och numret till min examinator och även nummer och email till mig.  

 

Elin Hägglund 073-6354383, elin.hagglund83@gmail.com 

 

Marika Danielsson, handledare, 0480-446352 , marika.danielsson@lnu.se  
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Bilaga 2 

Hej.  

Här kommer frågorna 

Vad har du för utbildning och hur länge har du arbetat i ditt yrke? 

 

1. Hur ser du på lekens betydelse för barns samspel? 

2. Hur arbetar du med leken?  

3. Hur arbetar du med barn som har samspelssvårigheter? 

 

4. Hur ser du på leken som redskap när barn har svårt att samspela? Använder du 

leken som ett sådant redskap? Hur gör du då? Berätta! 

 

5. Vad har pedagogen för olika roller i leken? 

 

 

6. Vad kan man använda för andra alternativ om inte leken fungerar? 

 

7. Är det något mer du vill tillägga? 

 


