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Abstrakt 

Författarens/författarnas namn: Ulrica Franck, Ann-Charlott Johansson 

Titel: Barns lek – ett socialt samspel 
           Pedagogers användning av olika samspelsformer i förskolan 

Engelsk titel: Children’s play – a social interaction 

                        Educators use of various forms of interaction in preschool 

Antal sidor:47 

  

Förskolan kan vara en fantastisk arena för barn att lära känna andra barn på och få 

möjlighet att skapa sig kunskap och förståelse för andra människor. När barn träffas 

börjar de oftast leka på olika sätt, vilket utvecklar deras sociala samspel. Under vår 

utbildning som blivande förskollärare har vi problematiserat kring vilken roll 

pedagoger har i barns lek för att på bästa sätt stödja barnen i deras samspel. Syftet 

med studien är således att skapa en förståelse för vad pedagogerna anser vara lekens 

styrkor, hur pedagoger ser på sin närvaro och hur de kan stödja och stimulera det 

sociala samspelet i leken. Metoden som använts har varit kvalitativ med intervjuer 

av sex pedagoger på tre olika förskolor. Resultatet visar att pedagogerna inte alltid 

är medvetna om hur deras förhållningssätt gentemot barnen påverkar utvecklingen 

av det sociala samspelet och hur pedagogens barnsyn präglar arbetet på förskolan. 

Pedagogerna ser olika på vilken betydelse miljön inne på förskolan har och om 

barnen får vara delaktiga i miljöns utformning eller inte. Det som visar sig är att 

miljön har en viktig roll över vilka lekar som leks på förskolan och över hur barns 

lek kan utvecklas.  Konsekvenser gällande olika samspelsformer problematiseras i 

studien och visar på att pedagogers förhållningssätt kan vara avgörande ifall ett 

utvecklande samspel ska ske eller inte. 

Nyckelord: Barn, lek, förskola, samspel, barnsyn, förhållningssätt 
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1 INLEDNING 

För barns utveckling och lärande har leken en viktig roll, då barnen utifrån 

den bland annat får möjlighet till att utveckla sin sociala kompetens, enligt 

förskolans styrdokument, Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, reviderad 

2010 (Skolverket 2010).  

Leken är för barnet ett naturligt verktyg för att det ska kunna söka kunskap 

och utveckla sin sociala kompetens. På förskolan leks det hela dagarna och 

barnen är i ständigt samspel med andra barn och vuxna. Det som fick oss att 

fördjupa oss i detta ämne var vårt intresse för barns lärande i det sociala 

samspelet och vilka pedagogiska förutsättningar detta kräver på förskolan 

för att kunna stödja barns sociala utveckling. Johansson och Pramling 

Samuelsson (2007) menar att det finns olika samspel mellan barn och lärare 

och dessa påverkar i sin tur hur mötet mellan lek och lärande visar sig.  

Vi ville undersöka vilka olika aspekter pedagogerna belyser, när det gäller 

lekens styrkor för att stimulera barns sociala samspel. Beskriver 

pedagogerna några stödjande strategier för att kunna utveckla det sociala 

samspelet i leken? Vi var även nyfikna på hur personalen ser på sin roll som 

närvarande pedagog när barn leker. Vår erfarenhet säger oss att ute på 

förskolorna kan synsättet vara olika, beroende på vilken barnsyn och vilket 

förhållningssätt till leken som råder i verksamheten. Vad anser pedagogerna 

själv? Har det någon betydelse om pedagogen är närvarande och i så fall på 

vilket sätt?  
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2 SYFTE 
Undersökningen syftar till att kunna synliggöra och problematisera 

pedagogers kunskap och kompetens kring hur leken i förskolan kan stödja 

och stimulera barns utveckling av det sociala samspelet. 

2.2 Frågeställningar 

 Vilka olika aspekter belyser pedagogerna när det gäller lekens 

styrkor för att stimulera barns sociala samspel i förskolan? 

 Vilken betydelse har pedagogens närvaro i barns lek? 

 Hur beskriver pedagogerna olika stödjande strategier för att kunna 

stödja och utveckla det enskilda barnets och barngruppens sociala 

samspel genom lek i förskolan? 
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3 TIDIGARE FORSKNING OM LEKENS 
BETYDELSE 

I detta kapitel tar vi upp lekens lärandepotential med koppling till att 

utveckla den sociala kompetensen, den fria leken, barnsyn, olika samspel för 

lek och lärande, den fysiska miljöns betydelse och systematiska 

kvalitetsarbete i förskolan.  

Ett medvetet bruk av leken ska prägla den pedagogiska verksamheten på 

förskolan, enligt Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, reviderad 2010 

(Skolverket 2010). 

Leken i barndomen följer oss genom hela livet, enligt Olofsson (1992), och 

den hjälper oss lösa olika sorters problem. Konflikter som uppstår i 

vuxenlivet bearbetar vi med hjälp av den fantasi som utvecklades under 

leken i barndomen. Barns lek börjar redan på skötbordet som tittut lek för 

att övergå till bredvid lek samt olika slags rollekar. I leken bearbetas det 

man är rädd för och man bygger upp självförtroendet, genom att man låtsas 

vara någon annan som klarar av att lösa de problem och farligheter man 

upplever under barndomen. Genom den fantasi som utvecklas genom leken 

bearbetas olika problem och barnen hittar på så vis olika lösningar, enligt 

författaren. Även Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) menar att 

barnen genom sin lek tillsammans utvecklar sin sociala kompetens och de 

lär sig förstå och se saker ur olika perspektiv.  

Barn leker för att det är roligt, menar Öhman (1996), och för att utforska 

världen i samspel med sig själv eller med andra. Genom leken lär barnen sig 

lyssna på varandra, kompromissa och känna glädjen av att dela upplevelser 

med andra människor. De vuxna runt barnen har bland annat ansvar över att 

finnas tillhands och förse barnen med upplevelser, material, tid och plats så 

att leken får goda förutsättningar till att utvecklas. Förskolan ger barn 

möjlighet att ta reda på vilka premisser som gäller för att vara tillsammans 

med andra barn, vilket bidrar till barns socialiseringsprocess, menar 

författaren, då omsorg och tolerans för olikheter är en naturlig del i 

förskolans vardag. 
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Enligt Pape (2001), utgör just leken den viktigaste delen av barns sociala 

liv, vilket innebär att då vi talar om barns sociala relationer är det lekens 

betydelse vi ska betona. Det sociala lärandet förutsätter nämligen att barnet 

får vara tillsammans med andra. Leken används därmed både som ett 

resultat och som ett redskap för att utveckla barnens sociala samspel på 

förskolan. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) betonar också lekens 

styrka för att utvecklas vidare i livet, eftersom barnen använder de begrepp 

och kunskaper de lärt sig genom leken i barndomen. 

 

3.1 Den fria leken 

Olofsson (1996), belyser att den fria lekens pedagogik bygger på tre 

principer. Det första är att ge barnen tid, det andra att inte störa leken och 

det tredje att de vuxna är delaktiga. Strävan är att barnen ska kunna leka 

själva, men som liten på förskolan är vuxna viktiga för att kunna utveckla 

leken. För att leken ska fungera krävs exempelvis samförstånd, 

ömsesidighet och turtagande. Om barnen inte förstår de sociala lekreglerna 

kan det skapa konflikter, vilket betyder att barnen är beroende av en vuxen 

som kan hjälpa dem in i det sociala samspelet. Det innebär inte att den 

vuxna personen ska inta huvudrollen, utan mer glida med i barnens lek och 

hjälpa till att hålla ihop leken. En annan viktig aspekt med att vara med som 

vuxen och leka är se till så att ingen känner sig utanför, enligt författarna. 

Johansson och Pramling Samuelsson (2007) visar dock i sin studie att 

pedagogernas syn på lek i praktiken oftast är att inte störa barnen när de 

leker, utan enbart finnas med i bakgrunden och studera dem. Pramling 

Samuelsson och Sheridan (2006) är kritiska till den hållningen och betonar 

att pedagogernas uppgift är att se till så att alla barn ges möjlighet att leka 

utan avbrott och att de även ansvarar för att utveckla barns lek genom att ge 

den stoff och näring. 

I Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, står att förskolan ska ta tillvara på 

barnens intressen och åsikter (Skolverket 2010). Olofsson (1996) menar då 

pedagogerna intresserar sig för barns lek, som är deras främsta 

uttrycksmedel, får pedagogen och barnet ett gemensamt område att mötas 
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på. Genom att pedagogen är lyhörd och deltar intresserat i leken tillsammans 

med barnen skapas en förståelse för hur barnen tänker i leken och vad de är 

intresserade av. Detta har sen pedagogen möjlighet till att utveckla och 

diskutera tillsammans med barnen och på så sätt ge dem kunskap om genom 

leken. Enligt författaren kommer kunskap in då barn leker och de får känna 

att de själva kan göra och ta reda på saker. Går pedagogerna bara in i leken 

vid konflikter missar de många bra samtalsämnen som de kan ha som 

diskussionsunderlag med barnen. Fri lek innebär inte att vara passiv som 

pedagog, utan tvärtom krävs det ett deltagande, om leken ska bli givande för 

barnen. En fördel med att ge leken utrymme är att det inte krävs någon 

planering, det lämnar man över till barnen, vilket är bra eftersom för många 

planerade aktiviteter kan skapa passiva barn som hindras från att själva vilja 

ta egna initiativ, skriver författaren. För pedagogerna blir utmaningen att 

istället för att planera verksamheten utnyttja leken i ett lärande sammanhang 

och hjälpa barnen erövra sin omvärld genom den, menar Samuelsson och 

Sheridan (2006). Johansson och Pramling Samuelsson (2007) instämmer 

och påtalar även att pedagogerna genom att delta i barns lek visar barnen att 

det de gör är viktigt. Dessvärre visas det i tidigare observationer och studier 

att barns verbala samspel med pedagogen är väldigt liten och bestod 

mestadels av att barnet behövde hjälp med något. Enligt författarna har 

pedagogerna på förskolan en tillbakadragen och vaksam plats i barns vardag 

i förskolan.  

När pedagogerna leker med barnen får de en pedagogisk möjlighet att 

påverka, förklara och förtydliga för barnen, menar Olofsson (1996). 

Tullgren (2003) menar att det är då den fria leken kan bli till en styrd lek 

genom pedagogernas styrning. Eftersom leken ska vara lärande styrs den 

bort från lekar som inte ger barnen den kunskap som är eftersträvansvärd. 

När pedagogerna deltar dämpas rörliga och högljudda lekar och lekens 

innehåll styrs bort från det som uppfattas som olämpligt, för att ledas in i det 

som anses vara trevligt. På detta sätt regleras barns sätt att leka mot de 

värderingar som uppfattas som de rätta i samhället. Vidare tränas barnen i 

leken att kommunicera med varandra på ett sätt som uppfattas som god, 

vilket gör att leken blir ett redskap för att styra barnen till samhälliga 
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normer, menar författaren. Lillemyr (2002) instämmer och skriver att vi 

väljer att se på barns lek utifrån den inställning och syn vi pedagoger har på 

vad barnen kan eller vad vi förväntar oss att de ska kunna. Med tanke på att 

det är barnen som är vår framtid får vår uppfattning om barns lek betydelse 

även ur en samhällsutveckling. Detta förtydligar Tullgren (2003), och menar 

att det sker en styrning inom lekens ramar på förskolan, genom att det aktiva 

barnet, med egen vilja, förväntas inordna sig i förskolans regler. 

Pedagogerna ska ju vägleda barnen och styr på så sätt leken till att vara god 

och utvecklande, enligt gällande normer, eftersom barnen ska förbereda sig 

för vuxenlivet och dess krav.  

3.2 Barnsyn 

Att ha en barnsyn, menar Johansson (2005), betyder hur vuxna uppfattar, 

bemöter och förhåller sig till barnen som person. En strävan för vuxna bör 

vara att närma sig barnets perspektiv, det vill säga, försöka förstå vad som 

visar sig för barnet utifrån dens livserfarenheter. Om vi försöker se utifrån 

ett barnperspektiv kan vi försöka förstå hur barnen förstår situation och vad 

de tycker är viktigt just nu, menar Öhman (1996). Barn socialiseras i 

förskolan tillsammans med de andra barnen och pedagogerna, eftersom de 

regler och normer som finns på förskolan påverkar hur barnets sociala 

kompetens utvecklas. Ingredienser för att barn ska utveckla sin inlevelse och 

empati är lekfullhet och lusten att vara aktiv och nyfiken. De är centrala 

begrepp för en god förskoleverksamhet, anser författaren.  

Johansson (2005), menar att pedagogernas barnsyn kan beskrivas som tre 

olika teman: Barn är medmänniskor, Vuxna vet bättre och Barn är 

irrationella.  

Då barnsynen är Barn är medmänniskor, utgår pedagogen från barns 

erfarenheter och försöker ge barnen kontroll över sin tillvaro genom att de 

har möjlighet att ha inflytande över händelseförloppet. Genom detta synsätt 

anpassas verksamheten utifrån barnens erfarenheter och intresse genom att 

lyssna på vad barnen ger uttryck för. Pedagogen visar då barnet respekt 

eftersom hon är intresserade av vad barnet vill och kan följa barnets 

önskemål, vilket i sin tur skapar kompromisser då pedagogen sällan agerar 
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mot barnets vilja. Ett problem med detta synsätt, eftersom det individuella 

synsättet står högt, är att personalen får balansera mellan barnet som egen 

person med egna erfarenheter, kontra barnet i grupp och verksamhetens 

villkor. Med detta synsätt stärker pedagogen barnets jagkänsla genom att ta 

hänsyn till deras reaktioner, och att inte ifrågasätta, utan istället låta barnen 

förklara så att pedagogen kan få en förståelse på deras reaktion.  

I synsättet Vuxna vet bättre, menar Johansson (2005), att pedagogen utgår 

ifrån att det är den vuxna som vet vad som är bra för barnet, man ser utifrån 

ett ovanifrånperspektiv, där pedagogen ser sina mål som de bästa för barnet. 

I motsats till att Barn är medmänniskor utgår pedagogen här ifrån att agera 

mot barns vilja och lura dem att tro att de är med och bestämmer genom att 

ge dem skenbara val t.ex. – Vilka vill följa med till skogen? Och så är det 

redan bestämt att alla ska gå. Genom att utgå från detta synsätt anses det att 

barn måste lära sig att de inte kan göra som de vill, de måste lära sig följa de 

regler som vuxna satt upp, vilket är barnens bästa utifrån de vuxnas 

perspektiv. 

Barn är irrationella och här utgår pedagogen från att barn behöver 

begränsas eftersom de ofta handlar planlöst utan något mål, menar 

Johansson (2005). Pedagogerna ser barns handlingar som negativa och utan 

mening, vilket i sin tur innebär att barnen hindras och nonchaleras i sin 

utveckling eftersom pedagogerna inte visar något intresse över att ta reda på 

barnets avsikter. 

Barnets utveckling sker i ständigt samspel med omgivningen och hur det 

bemöts avgör hur barnet ser på sig själv, menar Öhman (1996). Pedagogerna 

bör analysera och försöka komma på vilka motiv och önskningar som styrt 

barnet och dess beteende, för att kunna bekräfta det underliggande behovet, 

utan att för dens skull behöva acceptera beteendet. Om pedagogerna 

koncentrerar sig på de handlingarna av empati, inlevelse och medkänsla och 

nämner dem i positiva ordalag, uppmuntras ett sådant beteende.  

3.3 Olika samspel för lek och lärande 

Johansson och Pramling Samuelsson (2007) menar att det finns olika 

samspel mellan barn och lärare, explorativa samspel, berättande samspel 
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och formbundna samspel, beroende på vilka intentioner läraren har och om 

det är lek eller lärande som ligger i förgrunden för meningsskapandet. 

Beroende på hur öppna pedagogerna är för barns fantasi och kreativitet, 

samt hur de ser på barns position, kan ett möte mellan lek och lärande visa 

sig. Enligt skolverket (2010) är det genom leken det lustfyllda lärandet ska 

gynnas och det är en väg för att utveckla barnens intresse att söka nya 

kunskaper.  För att kunna använda leken som ett pedagogiskt verktyg krävs 

det att pedagogen tillåter barnen prova, utforska och dra nya slutsatser, 

menar Eriksson Bergström (2013), det är då leken kan utgöra en bro mellan 

barnens lek och pedagogernas lärande.  

I det explorativa samspelet är både lek och lärande i fokus, då barnen får ta 

initiativ och läraren stödjer och utmanar dessa, samtidigt som det finns en 

målinriktad strategi menar Johansson och Pramling Samuelsson (2007). 

Läraren försöker skapa aktiviteter med en öppen och samspelande kontext 

för leken och lärandet, där barnen får vara delaktiga och kan påverka. 

Pedagogen ska finnas med för att stödja barnens lek och utforskande, genom 

att bl.a. ge dem redskap och kunskap om det barnen visar sig intresserade 

av. Centralt är att barnen får möjlighet till att göra egna val, barns naturliga 

lärande i leken tas tillvara, och lärarens meningsskapande riktar sig mot det 

barnen är intresserade av. Tanken är att uppmuntra barnen att söka kunskap 

själv och som pedagog finnas till hands och driva leken/projektet framåt. 

Genom att låta barnen diskutera och samtala får de även möjlighet till att se 

saker från olika perspektiv. 

När uppgifter som är öppna för olika tolkningar presenteras, styr man inte 

barnen åt ett visst håll, utan uppmuntrar istället till flera lösningar och olika 

sorters lärande, menar Johansson och Pramling Samuelsson (2007). Om 

pedagogen tar tillvara på barnens lekfulla plan blir uppgiften som syftade till 

ett lärande ett samspel mellan lek och lärande, beroende på hur pedagogen 

styr upp aktiviteten. I detta samspel vågar man lyssna på barnen och vara 

öppen för deras meningsskapande, samtidigt som pedagogen har kvar sitt 

ursprungliga mål med aktiviteten, vilket gör att istället för att instruera 

barnen utgår från det som lockar barnen till ett lärande. 
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I ett berättande samspel skapar pedagogen meningsbärande världar 

gemensamt med barnen menar Johansson och Pramling Samuelsson (2007). 

Pedagogerna deltar i barnens lek, både den spontana och den vardagliga, 

genom att skapa en berättelse, ta fasta på barnets berättelse och utvidga den, 

föra in den riktiga världen i berättelsen, ställa frågor eller vara en engagerad 

med resenär i berättelsen. I skildringen finns en tydlighet mellan ”på låtsas” 

och ”på riktigt”, men det är barnen som driver berättelsen och de vuxna 

utvidgar kontexten och skapar sammanhang. Det kan dock vara svårt för 

pedagogen att delta i leken utan att styra den då de begränsar barns förslag 

genom att härleda till verkligheten, menar författarna. 

Kommunikationen är det centrala i detta samspel, eftersom samtalet mellan 

lärare och barn är det som blir det gemensamma meningsskapandet skriver 

Johansson och Pramling Samuelsson (2007). Pedagogens roll är att vara 

motorn i leken och att föra in moment som utvidgar berättelsen. I leken 

förflyttar man sig ifrån fantasi till verklighet, vilket medför att samtalen kan 

handla om saker som är utanför barnens livsvärld. Ett stöd i leken och 

lärandet blir det material och den miljön som pedagogerna och barnen 

skapar tillsammans. Om man har ett rikt lekmaterial inspirerar det till ett 

lärande i leken, eftersom det krävs en viss förkunskap när man leker att det 

händer ”på riktigt” och samspelet barnen emellan kan utvidga deras lärande. 

Pedagogen blir medlekare som håller fast vid de ramar de anser behövas för 

att inte leken går överstyr, enligt de vuxnas perspektiv. 

Fokus för det formbundna samspelet är att aktiviteten ska vara lärande, 

menar Johansson och Pramling Samuelsson (2007) fast barns 

meningsskapande blir ofta begränsad av pedagogens avsikt. När fokus blir 

på att visa och lära barn, kan barns kreativitet, lek och fantasi stoppas och 

barnen blir underordnade de vuxnas intentioner. Pedagogen har 

förväntningar på vad och hur aktiviteten ska gå till, vilket ger barnen en 

beroendeposition. Får barnen utvidga den planerade aktiviteten kan ett 

tillfälligt samspel mellan lek och lärande uppstå, om den vuxne förhåller sig 

positiv till barnens egna initiativ. 
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Barn kan i detta samspel få en lekfull uppgift, men aktiviteten är bestämd 

efter vissa mönster, vilket gör att barnen får vara kreativa inom uppgiftens 

form (Johansson och Pramling Samuelsson, 2007) . Barnen blir beroende av 

pedagogen eftersom det är hon som äger kunskapen och bestämmer vad som 

ska göras. Detta skapar i sin tur passiva barn som har få möjligheter att vara 

med och styra över situationen, vilket begränsar samspelet mellan lek och 

lärande och barnets meningsskapande blir ett avbrott i lärarens intentioner. 

 För att ett lärande ska ske bör man upprepa och imitera, vilket gör att 

situationen blir begränsad (2007). Pedagogens engagemang består av att 

driva igenom sitt ändamål och hålla kontrollen, det kan i sin tur skapa en 

konflikt med barnens intention. Om barnen visar sig vara ointresserade av 

pedagogens aktivitet börjar de leka vid sidan av enligt, Johansson och 

Pramling Samuelsson (2007), vilket startar en maktkamp över situationen 

mellan barn och lärare.  Vidare talar pedagogen på detta sätt om att leken 

inte är viktig och att samspelet inte är lämpligt där, vilket blir en konflikt i 

meningsskapandet.  

3.4 Den fysiska miljöns betydelse 

Den fysiska miljön på förskolan kan ge barnen fullständigt fria möjligheter 

av variation på lek, enligt Eriksson Bergström (2013). Hon rekommenderar 

då miljöer som inte är tillrätta lagda för en specifik lek så som byggrum/ 

dockvrå. Eftersom hon då upplever att pedagogerna inte låter barnens 

fantasi i de lekar som uppstår gå för långt utanför de ramar som är tänkta för 

rummet. Även Nordin Hultman (2004) nämner att barnet och rummet inte är 

beroende av varandra, utan det uppstår ett möte då barnet vistas i en specifik 

miljö. Barnet och miljön det vistas i skapar i mötet en gemensam påverkan 

för samspelet med andra individer enligt författaren.  

Bjervås (2003) tar upp att vi pedagoger behöver tänka på vad rummen på 

förskolan uppmuntrar och lockar barnen till för samspel. Vilken syn på 

kunskap och lärande ger miljön som pedagogerna erbjuder barnen på 

förskolan, undrar författaren. Väljer pedagogerna att se det kompetenta 

barnet som erbjuds material så som saxar samt färg och penslar som barnen 
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får disponera fritt över, eller står allt sådant material som pedagogen anser 

vara farligt i vuxen höjd?   

Miljön som barnen vistas i bör, enligt Nordin Hultman (2004) genomgå 

ständig förändring för att på så vis utveckla barnens innehåll i samspelet i 

leken. Förändringar i miljön behövs enligt henne eftersom barnens lek är 

föränderlig utifrån situationerna i barnens lek hela tiden. 

Barnens kommunikation blir ledande, enligt Eriksson Bergström (2013), i 

rum med föränderliga möjligheter. Vilket är avgörande då önskan om att 

barnen, ska utveckla leken genom att kunna kommunicera med varandra. 

Det är även viktigt att pedagogerna enligt författaren tar hänsyn till barnens 

intressen då de utformar den fysiska miljön på förskolan. Detta eftersom 

barnens fantasi då får större spelrum vilket författaren väljer att kalla för 

synlig pedagogik, som enligt henne innebär att rummen på förskolan 

används till specifika ändamål. Viket då innebär för barnen att är det ett 

byggrum, så bygger man och konstruerar där och ingen annan lek 

förekommer där även om barnen skulle önska det.  

Författaren tar även upp att i synlig pedagogik är det pedagogerna som styr 

aktiviteterna och barnen förväntas uppträda enligt pedagogens önskan. 

Pedagogerna instruerar barnen så detaljrikt vilket gör att barnen inte får 

möjlighet till något nytt, eller annat sätt att genomföra aktiviteten på än den 

pedagogen förespråkar enligt henne. 

Eriksson Bergström (2013), påtalar att då pedagogerna vill åstadkomma ren 

barnomsorg och inte lärande i förskolan, är det viktigt för pedagogerna att 

de håller på det som anses vara ordning och reda i rummen på förskolan. 

Leken utgör då en verksamhet i sig och inte en bro för lärandet som 

förespråkas i dagens förskolor. Barnen fostras då som en grupp och inte som 

individer enligt författaren. Hon påtalar även att hon upplever att dessa 

pedagoger har ett kontrollbehov för att de annars upplever att det uppstår 

kaos på förskolan utan den möjligheten till ordning och reda i rummen på 

förskolan. 
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3.5 Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan 

I förskolans uppdrag ingår att kontinuerligt och systematiskt utvärdera och 

följa upp förskolans kvalité, dvs. verksamhetens organisation och innehåll, 

vilket handlar om att ge varje barn förutsättningar för att utvecklas och lära 

(Skolverket 2010). Arbetsprocesserna på förskolan behöver hela tiden 

utvecklas för att kunna bedöma om arbetet sker i enlighet med målen och 

vilka åtgärder som behövs för att förbättra kvalitén. Läroplanen för 

förskolan, Lpfö 98, lyfter fram betydelsen av att pedagogerna utgår från ett 

barnperspektiv, då målet är att förbättra förutsättningarna så att barn känner 

sig trygga, har roligt, lär och utvecklas (Skolverket 2010). I Skolverkets 

Allmänna råd med kommentarer Systematiskt kvalitetsarbete för 

skolväsendet (2012), menar de att det ständiga arbetet med att utveckla 

kvalitén i verksamheten innehåller olika faser som är beroende av varandra 

och behöver dokumenteras för att kunna se om det skett en utveckling. 

Målen som ska strävas mot måste dokumenteras och följas upp genom att 

fråga sig Var är vi idag? Vart ska vi? Hur gör vi? Till sist följs målet upp för 

att få fram ett nytt nuläge.  

Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) menar att kvalitetsarbete handlar 

om att förstå och tolka innebörden av förskolans strävansmål och översätta 

dem i vardagliga situationer. Kvalitetsarbetet ska leda till förbättring i 

verksamheten, vilket förutsätter att personalen har kompetens att observera, 

reflektera, dokumentera, utvärdera, analysera, tolka och skriva fram resultat. 

För att kunna följa upp verksamheten, barns utveckling och lärande behöver 

personalen, förutom kompetens, även olika verktyg som t.ex. portfolio, 

loggböcker eller pedagogisk dokumentation (Skolverket 2012).  

I läroplanen för förskolan, Lpfö 98, framhåller man att barnen själv ska vara 

delaktiga i kvalitetsarbetet, vilket de kan bli genom att personalen 

uppmärksammar barnens intresse och gensvar för det som planerats och 

genomförts i verksamheten (Skolverket 2010). Bilder och film kan vara bra 

hjälpmedel för att kunna diskutera tillsammans med barnen och få en 

uppfattning om hur barnen tänker och tycker i olika sammanhang. Befintliga 

dokument, så som olika planer, ska upprättas varje år för att beskriva hur 

förskolan arbetar mot att främja likabehandling, diskriminering och 
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kränkande behandling och kan också vara bra dokument att utgå ifrån då 

pedagogerna ska dokumentera (Skolverket 2012).  

Personalens ansvar är att skapa förutsättningar för varje barn, så att de 

utvecklas så långt som möjligt mot målen genom att bedriva ett 

kvalitetsarbete, men de är styrda av yttre förutsättningar (Skolverket 2012). 

Det kan handla om ekonomiska och materiella förutsättningar, personella 

förutsättningar, så som utbildning och kompetens, organisatoriska 

förutsättningar så som arbetslag, gruppindelning, ledning och motivation, 

delaktighet och inflytande. Att pedagogerna får de förutsättningar som 

behövs för att kunna bedriva kvalitetsarbete är dock förskolechefen ansvarig 

för, menar Skolverket (2012).  
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4 TEORIANKNYTNING 
Här tar vi upp några pedagogiska inriktningar och även teoretiska perspektiv 

som visar på olika utgångspunkter med koppling till barns lärande och 

utveckling. 

4.1 Förmedlingspedagogik 

Vid användning av förmedlingspedagogik är det yttre motivation som 

används som pedagogik menar Lillemyr (2002).  Vilket innebär att det är 

pedagogen som styr lärandet, genom att organisera styrda aktiviteter där 

pedagogerna förmedlar kunskap till barnen.  

Genom förmedlingspedagogik vill pedagogerna förmedla sådan kunskap 

som de vuxna anser vara viktigt, för barnen att kunna. Vilket då kan 

innebära att det är faktakunskaper om djur samt även våra traditioner så som 

de firades förr i tiden som pedagogerna anser barnen behöver kunna. 

Förmedlingspedagogik främjar utvecklingen av språket samt barnens sätt att 

tänka, däremot tas ingen hänsyn till barnens känslomässiga utveckling enligt 

författaren.  

 Johansson (2005) håller med om att förmedlingspedagogiken innebär att 

pedagogerna anser att barnen, behöver lära sig olika saker för sin egen skull. 

Fast det är egentligen utifrån den vuxnes behov som barnen ska läras. 

Författaren tar upp att barnen får viss valfrihet, fast pedagogerna ser till att 

det är deras val som efterföljs och inte barnens val. Detta synsätt anser 

författaren utgöra en form av makt förhållande mellan pedagog och barn, 

där makten finns hos pedagogen. 

4.2 Dialogpedagogik 

Pedagogen styr inte lärandet utifrån sina egna åsikter om barnens bästa då 

man använder sig av dialogperspektiv, menar Lillemyr (2002). Utan 

lärandet uppstår i samtalet där pedagog och barn är mer jämbördiga parter 

och kunskaps inhämtning sker i en fortlöpande dialog. 

När pedagogerna använder sig av dialogperspektiv i sin kunskaps utövning 

på förskolan, gynnas barnens jagutveckling. Författaren tar även upp att 
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barnen blir mer empatiska och får en förmåga att se saker ur andra 

perspektiv, samt även det att begreppsbildningen gynnas, skriver hon.  

Genom att använda sig av dialogperspektiv använder pedagogen samtalet 

med barnen som metod i sitt möte med barnet, enligt Benn (2003). Alla barn 

beter sig olika beroende på vilken situation de befinner sig i, något 

pedagogen är lyhörd för enligt författaren då man använder sig av 

dialogperspektiv. Barn lär av andra än bara de vuxna pedagogerna enligt 

författaren. I samspelet med andra barn utvecklas nämligen lärandet genom 

att barnen lyssnar och diskuterar med varandra.  

Även Vygotskij (1995) betonade hur viktigt barnens samspel med andra 

individer är för att de ska utvecklas, denna utveckling som sker framförallt 

genom språket. Både verbalt fast även icke verbalt utan genom 

kroppsspråket, utvecklingen sker både i samspelet mellan barn och vuxna 

samt barn och barn. 

Enligt Lindkvist (1996) innebär dialogperspektiv ett synsätt där pedagogen 

ska ha en inställning till barnen, där barnens egna aktiviteter har stor 

betydelse. Det är tack vare dialogperspektivet som demokratiseringen 

uppstod i förskolan, enligt författaren. Vilket innebar att det bildades 

arbetslag på förskolorna och syskongrupper bildades.  

4.3 Sociokulturellt perspektiv 

Ett sociokulturellt perspektiv innebär enligt Bjervås (2003) att det är i 

samspel med andra människor som människor agerar, vilket då skulle göra 

att varje kultur har sin sociokulturella barnsyn. Det innebär för pedagogerna 

på förskolan att använda sig av ett specifikt sätt att tala samt tänka, för att på 

så vis nå barnen i sin barngrupp. Genom att pedagogen lyckas med detta kan 

en lärande situation uppstå enligt, författaren. 

 Även Strandberg (2006) instämmer till att ordet sociokulturellt innebär hur 

människors utveckling bygger på, att det skapas en ömsesidig påverkan. 

Denna påverkan uppstår i den specifika kultur människan vistas i menar 

författaren. 
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Klinthäll (2011) tar upp under sin föreläsning att i ett sociokulturellt 

perspektiv på lärandet, skapas lärandet i gemenskapen med andra och inte i 

enskilda processer. Hon tar även upp att John Dewey var en förespråkare för 

denna teori, då hans citat Learning by doing and reflection var ett sätt att 

uttrycka att lärande uppstår när man gör något och tänker efter vad och hur 

man gjort. Hon menar att detta citat påtalar vad sociokulturellt perspektiv 

innebär, hon tar även upp att lärandet påverkas av relationen den mellan 

barnen samt även den mellan pedagogen och barnet. Hur omgivningen 

utanför förskolan ser ut runt barnet påverkar barnets lärande.  Den optimala 

lärande situationen uppstår när det finns en balans mellan den sociala och 

individuella situationen som barnen befinner sig i enligt författaren. 

Enligt Pape (2001) är det viktigt att pedagogerna är medvetna, om att barnen 

lär sig hela tiden under deras vistelse på förskolan. Det gäller för 

pedagogerna att ha insikt om hur en inaktiv pedagogroll kan påverka 

barngruppen negativt. Eftersom en inaktiv pedagogroll kan ge möjligheter 

till att något utav barnen, tar på sig ledarrollen, vilket då innebär för andra 

barn att de blir förlorare. Det kan även innebära att om alla barnen lär sig 

något om sig själva i samspelet med andra barn på förskolan, att barnet ger 

sig själv en negativ självbild om barnet är en av förlorarna enligt författaren.  

Hur påverkar vi vistelsen på förskolan för att det ska bli en miljö för positivt 

lärande? Kan det vara att pedagogerna har en mer aktiv roll i alla möten med 

barnen, under dagen för att nå en positiv social miljö på förskolan och inte 

bara under planerade stunder frågar författaren sig.    

4.4 Kognitivt perspektiv 

Kognition är enligt Lillemyr (2002) ett urval av begrepp som används om 

processer så som intryck, perception, progression av uppfattningar och 

minne. Här ingår även begrepp och språkutveckling samt tänkande.    

Enligt författaren var Schweizaren Jean Piagets (1896 - 1980) teorier om 

kognitivt perspektiv på så vis att enligt honom utvecklar barn den kognitiva 

utvecklingen genom olika möten med sin omvärld. Utifrån det samspel som 

uppstår mellan barnet och miljön med hänsyn till barnets befintliga kunskap, 

samt den nya kunskap som uppstår i mötet med den nya miljön. Vilket då 
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innebär enligt Piaget att barnet kan anpassa sig till denna nya miljö med 

hjälp av sina tidigare erfarenheter av samspel.  

Enligt Piagets teori förekommer den kognitiva utvecklingen genom 

processer som följer barnen som identiska genom hela livet alltså även i 

vuxen ålder dessa processer är adaption och organisation. 

 Adaption är en process som bidrar till att öka samt även förändra barnens 

kunskap och erfarenheter. Organisation är den process där barnens befintliga 

kunskap och den nya kunskapen som barnen får förenas till en helhet. Detta 

innebär då enligt författaren att barnens kognitiva struktur är i ständig 

förändring, då nya erfarenheter hela tiden skapas av barnen. Enligt Piaget är 

det som scheman där barnens tidigare erfarenheter jämförs med de nya 

erfarenheter barnen får och utifrån barnens tidigare erfarenheter sker en 

utveckling för barnen. Piaget menar att utvecklingen sker i stadier som följer 

en bestämd ordning, som är lika för alla människor då det gäller den 

kognitiva utvecklingen. Under det sensomotoriska stadiet som han menar är 

från 0-2 år utvecklas barnens fantasi och även under denna fas menar 

författaren att barnen lär sig att se samband och genom det även dra 

slutsatser. Vilket innebär att under slutet av sensomotoriska stadiet kan 

barnen använda sig av symboler, som föreställer olika saker i leken så som 

att en matta kan vara en buss.  

Pre – operationella stadiet vilket Piaget menar är åldern mellan 2-7 år, han 

säger att i denna ålder är det viktigt att barnen ges tillfälle för att i leken 

härma och leka olika rollekar. I slutet av det pre – operationella stadiet 

börjar barnen enligt Piaget se och utföra handlingar utifrån sin egen 

synvinkel, eftersom det är då deras ego har utvecklats. Barnen kan även 

koppla samman saker till helheter, vilket oftast inte innebär att det är en 

helhet för de vuxna utan vuxna kan ifrågasätta vad helheten består av enligt 

författaren.  
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5 METOD 

I detta kapitel redogör vi för metod och instrument för datainsamling samt 

undersökningsgrupp. Vi tar även upp den valda metodens styrkor och 

svagheter samt belyser de forskningsetiska kraven för en kvalitativ 

undersökning. 

5.1 Val av metodansats 

Vårt syfte med undersökningen var att ta reda på hur pedagogerna genom 

sin kunskap och kompetens kan stödja och stimulera barns utveckling av det 

sociala samspelet genom leken. Utifrån detta valde vi att använda oss av 

kvalitativ metod eftersom det enligt Bryman (2002) är kunskaps teoretiska 

perspektiv som fokuserar kring betydelsen hur deltagarna i en viss social 

miljö tolkar in sin verklighet. Patel och Davidsson (2003) menar att det är 

forskningsfrågan som avgör om det ska välja kvantitativ eller kvalitativ 

inriktning. Eftersom vi skulle använda oss av verbala analyser som syftar till 

att tolka och förstå underliggande mönster blev valet en kvalitativ 

bearbetning. 

Hade vi velat ha svar på vad som utgör skillnaden eller vilka är relationen, 

så skulle användandet av kvantitativ forskning vara bättre. Vilket då hade 

inneburit att vi kunde använda oss av statistiska analyser och diagram enligt 

författaren. Även Stukát (2011) säger att den viktigaste uppgiften för 

kvalitativt synsätt, är att skapa en förståelse genom tolkning av de 

framkomna resultaten som i vår undersökning var intervjuer. Då ska man 

inte försöka att förutsäga resultaten genom olika antagande och förklaringar, 

utan det är svaren från de intervjuade som ska presenteras enligt författaren. 

Enligt Bryman (2002) går en kvalitativ undersökning till på följande sätt 

först formulerar man generella frågeställningar, för att därefter välja ut de 

som skall intervjuas även plats för intervjun. Efter intervjuerna samlas data 

in och därefter görs en tolkning av vad som kommit fram av det teoretiska 

arbetet, utifrån den frågeställning man har ställt. Slutligen skrivs en rapport 

om det resultat samt slutsats som var frågeställningens svar menar 

författaren. Kvalitativa intervjuer gör intervjuaren upplyser Patel och 
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Davidsson (2003) om till medskapare i samtalet som förs under intervjun, 

vilket enligt författarna kan göra att de som intervjuas får en möjlighet till 

att svara på frågorna mer personligt.   

5.2 Undersökningsinstrument 

Intervjuer blev det val av undersökningsinstrument för att få svar på 

frågorna, vi har även spelat in intervjuerna med hjälp av diktafon. Det 

gjordes anteckningar från intervjuerna med hjälp av papper och penna, 

vilket innebar mer tillgång till intervjuerna för transkribering och 

bearbetning. Detta eftersom de inspelade intervjuerna kunde avlyssnas vid 

flera tillfällen och styrkas, av de anteckningar som gjorts. 

5.3 Urval 

Vi valde att intervjua sex personer från tre olika förskolor varav två 

förskolor var kommunala, den tredje förskolan drivs som ett personal 

kooperativ. De tre förskolorna är belägna i södra delen av Sverige alla i 

mindre samhällen.  

Intervjupersonerna hade skiftande utbildning varav fyra var förskollärare, en 

barnskötare samt en med lärarutbildning för årskurs 1-6 år.  Gemensamt för 

alla intervjudeltagare var att de jobbar på förskoleavdelningar med åldrarna 

2-5 år. Även om intervjudeltagarna har olika utbildning har valet blivit att 

kalla alla för pedagoger för att öka individ skyddet och att på så vis göra det 

svårare att utläsa vem som har sagt vad. 

5.4 Genomförande 

De pedagoger som skulle intervjuas fick först en muntlig förfrågan samt 

information om att intervjuerna som skulle genomföras var till det 

examensarbetet som vi håller på med. Pedagogerna informerades även om 

att både de som individer samt deras arbetsplats skulle avidentifieras. Det 

framgick för alla pedagogerna att det fanns en önskan om att spela in 

intervjun med diktafon, då de tackat ja till att delta fick pedagogerna 

intervjuguiden tillskickat till sig via mail. Detta för att i lugn och ro kunna 

gå igenom frågorna och förbereda sig på bästa sätt, inför intervjun som 

genomfördes någon vecka senare.  
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Intervjuguiden utformades utifrån studiens tre frågeställningar, som vi hade 

utarbetat utifrån undersökningens syftet, se (bilaga 1).  

Fyra av intervjuerna spelades in med hjälp av diktafon, två av intervjuerna 

dokumenterades med hjälp av papper och penna, på grund av pedagogernas 

önskan att inte bli inspelade under intervjutillfället. Pedagogerna hade under 

intervju tillfället tillgång till intervjuguiden och de hade även med sig egna 

anteckningar som de fört under sin privata genom gång av frågorna. 

Intervjuerna tog från 60 min till 90 min och intervjutillfället var på 

pedagogernas ordinarie arbetsplats, i utrymmen som tillät både avskildhet 

samt lugn för att inte utsätta pedagogerna för onödiga moment som skulle 

kunna distrahera dem under intervjun. 

5.5 Metodkritik 

Den kvalitativa undersökningen fångar pedagogernas tankar och inställning, 

och deras värderingar även samspelet mellan individer skriver Bryman 

(2002). Vi valde då denna form av undersökningsmetod för att uppnå vår 

studies syfte, eftersom det var pedagogernas inställning till lekens 

möjligheter för utveckling av socialt samspel som intresserade oss. 

Den kvalitativa undersökningsmetoden har beskyllts för att vara subjektiv, 

eftersom resultatet som forskaren kommer fram till kan bero på vilken 

uppfattning forskaren själv har. Om vad som är relevanta uppgifter och det 

att forskaren har en privat relation till intervju deltagarna kan påverka 

resultatet, enligt författaren. Vi var kända för intervjudeltagarna sedan 

tidigare och vi upplevde att det bidrog till att deltagarna kände sig 

avslappnade vid intervju tillfället. 

Författaren tar upp att det gäller att man omvandlar begreppen validitet samt 

reliabilitet då man använder sig av kvalitativ forskning, till att inte lägga så 

stor betydelse på just mätning. Vikten i den kvalitativa forskningen 

fokuseras därmed i sina bedömningsgrunder utifrån kriterierna tillförlitlighet 

och trovärdighet. Trovärdigheten omfattar fyra delar nämligen 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet, en möjlighet att styrka och 

konfirmera (Bryman, Alan, 2002, sid 258). 
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Enligt Stukát (2011) beror reliabiliteten på mätinstrumentets förmåga att 

mäta rätt, vilket kan i en kvalitativ undersökning påverkas av 

intervjudeltagarens tillstånd, samt även om det förekommer yttre störningar 

vid intervju tillfället. Då vi valde att genomföra intervjuerna i kända 

avskilda miljöer för intervjudeltagarna anser vi att det minimerade risken för 

yttre störning hos intervjudeltagarna. 

5.6 Forskningsetiska principer 

De forskningsetiska principerna skall enligt Vetenskapsrådet (2002) utgöra 

rekommendationer för forskare och där ingår individskyddskravet, vilket 

anses som en självklar start på forskningsetiskt betraktande. Individskyddet 

omfattas av fyra allmänna krav nämligen informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, och även nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att deltagarna får information om att det är 

frivilligt att delta, i undersökningen samt vad forskningen handlar om. 

Deltagarna blir även informerade om att de blir avidentifierade, samt att de 

har rätt att avbryta sitt deltagande om så önskan uppstår. Intervjudeltagarna 

blev informerade om att intervjun var till vårt examensarbete, de blev även 

informerade om att deras arbetsplats samt att de själva blev avidentifierade. 

Vi upplyste även intervjudeltagarna om att de hade rätt till att avbryta och 

tacka nej till delta i undersökningen.   Samtyckeskravet innebär att forskaren 

skall ha fått ett ja, utav intervjudeltagaren före genomförandet av intervjun. 

Är personen under 15 år krävs dessutom att vårdnadshavaren gett sitt 

samtycke till intervjun. Intervjudeltagarna fick först en muntlig förfrågan 

om deltagande i undersökningen, därefter fick de intervjuguiden tillskickat 

till sig via mail för att på så vis kunna sätta sig in i frågorna innan 

intervjutillfället. Konfidentialitetskravet vilket som innebär att uppgifter om 

personer som deltar i undersökningen, skall förvaras på det viset att 

obehöriga inte kommer åt informationen. Uppgifterna om intervjudeltagarna 

har avkodats och förvarats skyddat för utomstående.  Nyttjandekravet 

innebär att uppgifter om individen endast skall användas till det sagda 

forsknings ändamålet. Den information som kommit fram från 

intervjudeltagarna har endast använts till examensarbetet.   
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Enligt Stukát (2011) ska dock även forskningsrapportens resultat kunna ingå 

i material för läroböcker samt tidningar, för att därmed öka kunskapen och 

få fram mer exakthet i ämnet som studeras. 
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6 RESULTAT 

I detta avsnitt redovisas olika aspekter som kommit fram efter 

sammanställningen av de sex genomförda djupintervjuerna. Redovisningen 

består av tre huvudrubriker med sammanlagt tio underrubriker, vilket har en 

tydlig koppling till studiens syfte och frågeställningar.  

6.1 Pedagogernas syn på lekens styrkor för att 
stimulera barns sociala samspel 

Det är tre teman som blev extra tydliga när pedagogerna reflekterade kring 

lekens betydelse för det sociala samspelet. Det första är bygg- och rollekens 

potential, betydelsen av att fånga de vardagliga sysslorna i förskolan är det 

andra och det tredje är aktiviteter som kan bjuda in till gemenskap och 

delaktighet. 

6.1.1 Bygg och rollekens lärandepotential 

När vi ställde frågan till pedagogerna om hur förskolan kan stödja och 

stimulera barnens utveckling i det sociala samspelet genom leken, hade 

pedagogerna olika utgångspunkter. Några pedagoger menade att barnen 

utvecklar det sociala samspelet i bygglekar och i rollekar eftersom man där 

behöver hjälpa varandra. I rollekarna menade en pedagog att barnen inte 

behövde vara sig själv utan kunde ikläda sig en annan roll och på så sätt 

testa olika sätt att vara mot de andra barnen. Vidare nämnde en annan 

pedagog att lekar kunde uppstå som rollekar utan någon rekvisita och 

menade att tre stenar helt plötsligt blir bockarna Bruse. När barnen är inne i 

sin lek är det viktigt att vi respekterar det och låter dem leka färdigt, utan 

avbrott, sa en pedagog, eftersom leken är så viktig.  

6.1.2 Fånga de vardagliga sysslorna 

En pedagog ansåg att man skulle ta tillvara på det vardagliga, det vi alltid 

gör, så som de små samlingarna under dagen, t.ex. tvätta händerna eller stå i 

kö.  

Att stå i kö är ett bra exempel på ett socialt samspel. Vi 

pedagoger ska fungera som ett kugghjul och leda dem åt rätt 
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håll. Alltså mot den värdegrund som vi står för enligt 

läroplanen.  

Vidare menade pedagogen att de aktiviteter vi gör överförs i leken, därför är 

det viktigt att personalen är samspelt och strävar mot samma mål. 

Ytterligare en personal menade att de vardagliga sysslorna var viktiga för 

barnens utveckling av det sociala samspelet. Genom de pedagogiska 

måltiderna får man in mycket samspel genom att barnen skickar mat mellan 

sig, de samtalar om maten och de hjälps åt. 

6.1.3 Betydelsen av gemenskap och delaktighet 

Bara genom att vistas på förskolan stimuleras barnens sociala samspel, 

menade många av pedagogerna. När man går ut får barnen hålla varandra i 

handen, hjälpa varandra bära, menade en pedagog. Eftersom barnen i 

förskolan får möta olika kulturer skapar det en förståelse för olikheter, 

menade en pedagog. Vid av och påklädning sker ofta ett socialt samspel, då 

barnen hjälper varandra, sa en pedagog.  

Två av pedagogerna berättar att de har arbetat med temat ”Djuren i 

Kungaskogen”, och det handlar om hur man är en bra kompis, att alla har 

rätt att säga och tycka och att alla ska få vara delaktiga.  

Genom att vara en medveten pedagog kan man förstå lekens 

betydelse och då kan man se att allt är lek, cykla, gunga, 

spela spel, allt är ett givande och tagande. Barnen får lära sig 

att lyssna på varandra och ibland anpassa sig efter vad de 

andra barnen vill. 

Under intervjun gav pedagogerna olika exempel på aktiviteter förskolan 

hade för att barnen skulle få förståelse för hur man bör vara mot sin kompis 

och hur barnen skulle kunna sätt sig in i hur kompisen kan känna i olika 

situationer. Detta menade pedagogen vara viktigt för det sociala samspelet i 

leken. En pedagog berättade att man arbetade med trivselregler på så sätt att 

man tog kort på barnen under olika situationer som man satte upp på en 

tavla. De korten kunde man sen på ett konkret sätt gå tillbaka och prata 

kring, - Kommer du ihåg när du blev ledsen och kompisen kramade om dig? 
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– Hur kändes det? En annan pedagog sa att de hade en önskelista framme, 

där personalen skriver upp de aktiviteter barnen vill göra. Det kunde t.ex. 

vara vattenlek, måla eller baka. Pedagogen menade att barnen på detta sätt 

får inflytande över sin dag och de blir lyssnade på. Vidare menade en 

pedagog att barnen skulle ha inflytande och kunna välja aktiviteter som 

personalen erbjuder. De barn som väljer bort aktiviteter blir ofta nyfikna på 

det kompisarna gjort, sa pedagogen, och efter ett tag brukar de barnen också 

prova på. På en av förskolorna planerade barnen sin födelsedag. Barnet 

bestämde maträtt, vad man ska prata om på samlingen och om man vill gå 

någonstans. Alla barnen godtar födelsedagsbarnets val och pedagogen 

menar att man på detta sätt får träna sig i att delta i aktiviteter fast man 

kanske inte vill.  

Barngruppens storlek har betydelse i barnens sociala samspel, menade en 

pedagog. Ju mindre gruppen är desto svårare att finna sin like, vilket är 

positivt, eftersom den sociala kompetensen är viktig och det är bra om man 

kan umgås med olika personligheter. Vidare nämnde pedagogen att i en 

större grupp är det lättare att flyta med och barnet kan bli osynligt. Barnen 

är ju intvingade i en grupp och det kan ju skapa förståelse för olikheter, 

menade pedagogen. 

6.2 Betydelsen av pedagogens närvaro i leken 

Alla de intervjuade pedagogerna ansåg att pedagogens närvaro var viktig, på 

ett eller annat sätt. Det var framförallt tre förhållningssätt pedagogerna 

belyste och det var att som pedagog vara ett stöd, att som pedagog finnas till 

för barnen i bakgrunden och att som pedagog vara den som driver leken 

framåt. 

6.2.1 Att som pedagog vara ett stöd 

En del pedagoger menade att man skulle finnas till hands för att hjälpa de 

osäkra in i leken genom att som pedagog gå in i leken och ta en roll. På så 

sätt kanske de blyga barnen vågar delta. Alla barn har inte förmågan att 

bjuda in sig själv i leken, menade en pedagog och då måste pedagogen 

hjälpa till. När barnen kommit igång och leka kan det räcka att pedagogen 

finns med i rummet. Man bör vara en närvarande pedagog, så att man kan 
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stärka och hjälpa barnen vid behov, menade en pedagog, eftersom att det är 

vikigt att barnen har möjlighet att stärka sin egen identitet för att kunna leka 

och söka kontakt. En pedagog menade att det ibland kan räcka med att 

barnen vet om att man finns närvarande i rummet utan att delta. En pedagog 

tog upp betydelsen av att barnen känner förtroende för pedagogerna och 

kommer till dem när de vill och har behov. Meningen är ju att vi ska finnas 

till för barnen och hjälpa dem, menade hon  

Ett ord som alla berörda pedagoger nämnde under intervjuerna var ordet 

stötta. Alla nämnde på olika sätt vikten av att man som pedagog ska finnas 

med som stöd åt barnen en pedagog förtydligade detta.  

 Vissa sammansättningar kräver extra stöttning, både för det 

utåtagerande barnet, men även för att de andra barnen ska 

känna sig trygga, de kan känna sig lite rädda för de barnen. 

 Detta nämnde flera av de andra pedagogerna också och menade att de 

utåtagerande barnen behövde hjälp och stöd, så att de blev stoppade innan 

konflikter uppstår En del barn har svårt med de sociala reglerna, vilket 

innebär att man behöver stötta de barnen genom att finnas med och förklara 

olika situationer. Det kan i sin tur innebära att man behöver stötta och 

motivera de andra barnen till att låta de barnen delta i leken, menade en 

pedagog.  

För att förstå händelser måste pedagogerna vara delaktiga. Det går inte att 

komma i efterhand om man inte har sett vad som hänt från början, eftersom 

man inte kan säga vem som gjort rätt eller fel då, menade en pedagog. Detta 

ansåg även en annan pedagog stämma, och berättade att hon varit på 

fortbildning med ”Frekvensbilder” och fick där förståelse för hur olika man 

kan se på en situation som händer på förskolan. En pedagog menade, att 

man skulle vara ett bollplank för att kunna stötta vid behov och menade att 

det då är viktigt att vara närvarande för att få förståelse för hela 

händelseförloppet.  
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6.2.2 Att som pedagog vara närvarande i bakgrunden 

Pedagogerna menade att det är en balansgång med om man ska delta eller 

inte i leken. En pedagog menade att det kunde vara hämmande för en del 

barn med pedagoger i leken och sa:  

Barn leker inte ohämmat när pedagoger deltar utan uppför sig 

så som det förväntas av dem! Samtidigt behöver andra barn 

pedagogernas närvaro för att stödja eller lugna ner leken.  

En pedagog menade att de vuxna inte alltid behövde delta eftersom de ofta 

styr leken åt det håll de tycker den ska lekas. När barnen leker själva får 

leken en annan innebörd. Vidare menade hon att vuxna inte var så bra på 

låtsaslekar, utan behövde bli bättre på det. Barnen är ju fantastiska på det, sa 

pedagogen, eftersom en sak kan helt plötsligt bli något annat, därför behöver 

vi vuxna vara med i leken från början, för att kunna förstå. 

Som personal ska man inte klampa in i leken, utan det gäller att kunna 

känna av, sa en pedagog, och menade att när barn bråkar måste man försöka 

låta dem klara av det själv. En annan pedagog påtalade att de vuxna måste 

vara närvarande och styra upp och se vad som händer. Barnen kan säga 

saker till varandra som inte är så bra och då måste vi vara delaktiga, menade 

pedagogen. Man ska vara närvarande i bakgrunden, menade en pedagog, 

och styra upp om någon inte får vara med. Leken ska vara bra för alla och 

alla ska få vara med. Det är pedagogernas roll att se till så att alla deltar på 

lika villkor. En pedagog menade dock att barn ska få vara några och leka. 

Den tredje kanske stör leken och tillför inget utan tränger sig bara på, då får 

man hjälpa det barnet hitta en annan aktivitet, tyckte pedagogen. I 

barngruppen finns olika individer, starka, svaga och det finns alltid en 

ledare. Som pedagog behöver man delta i leken för att sätta gränser, menade 

en pedagog.   

6.2.3 Att som pedagog driva leken vidare 

Vi har många vägar att gå genom leken, därför ska pedagogen finnas med 

som ett kugghjul, menade en pedagog. Pedagogen måste stötta och hjälpa de 

barn som inte leker, så att de får tillgång till leken, nämnde en pedagog. 

Barnen lär av varandra i olika lekar. Fast hur leken fungerar beror på 
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barngruppen, menade en pedagog och berättade att de stora barnen, 6-

åringarna, ofta styr leken och de mindre hänger på, fast de vuxna måste vara 

närvarande och engagerade ändå. Om pedagogen skapar en mindre grupp 

medvetet för att nya möten ska ske, får barnen olika roller och kan på så sätt 

möta andra barn än de som de brukar, sa en pedagog. Man kan vara en 

drivkraft och få barn att gå djupare in i leken. För att kunna utveckla leken 

mot förskolans mål, är det viktigt att vi lyssnar på vad barnen är intresserade 

av, menade en pedagog. 

En pedagog menade att pedagogernas bemötande var viktigt och att man 

måste leva efter den värdegrund man står för eftersom den handlar om hur 

vi är mot varandra. Man måste låta barnen testa och få göra fel som t.ex. låta 

dem hälla upp mjölk och menade att det värsta som kunde hända var att de 

spiller. 

6.3 Stödjande strategier för att stimulera det sociala 
samspelet 

Som stödjande strategier för att stimulera barnen i det sociala samspelet 

nämndes framför allt miljön, både ute och inne, pedagogernas 

förhållningssätt och barnsyn, samt barngruppens sammansättning. 

6.3.1 Förskolans inne- och utemiljö 

Miljön på förskolan togs upp som en aspekt, både den fysiska och den 

psykiska. Miljön ska vara stimulerande och utmanande så att barnen vill 

leka, menade en pedagog. Materialet som finns ska främja fantasin och man 

ska inte ha för mycket framme, nämnde en pedagog. Pedagogerna borde 

skapa en miljö där fler barn kan leka tillsammans och som inbjuder till olika 

sorters lekar. Att som pedagog förändra de olika rummen togs upp som en 

aspekt, t.ex. genom att man byter ut material och ändrar i rummet så att 

kuddrummet blir ett byggrum. En annan pedagog menade att pedagogerna 

inte skulle bestämma vilka lekar som skulle lekas i de olika rummen och de 

skulle inte heller bestämma hur många barn de skulle vara i ett rum, 

eftersom pedagogen då styr för mycket. När miljön anpassas efter barnen 

bör barnen vara delaktiga i ommöbleringen eftersom det då skapar mer 

känsla för rummet, menade en pedagog. Rummen på förskolan behöver 
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ändras med jämna mellanrum, sa en pedagog, spel och pussel behöver bytas 

ut.  

Man måste ge leken tid, eftersom det kan ta flera dagar innan 

en lek tar form i nya rum.  

 En viktig förutsättning är att man är personal, så att man kan sprida ut sig 

och vara delaktig i alla rum, påpekade en pedagog. Pedagogerna behöver få 

ny input så som studiebesök och fortbildning, menade en pedagog och det är 

viktigt att observera, dokumentera och utvärdera miljöerna för att se vad 

barnen använder.  

Utemiljön nämndes av en pedagog och hon ansåg att den var viktig för 

lekens betydelse och man skulle gå med barnen och leka i andra miljöer som 

t.ex. skogen eller lekplatser. Vidare menade hon att man kunde ta med sig 

det material man har inne ut så som böcker och ritsaker. En pedagog 

menade att det är personalen roll att väga av dagen för att en utveckling ska 

ske t.ex. om man ska gå ut eller in, för att barnen ska få en bra dagsrytm. 

6.3.2 Pedagogernas förhållningssätt och barnsyn 

Barnsyn och förhållningssätt togs upp som viktiga aspekter för att kunna 

stödja barnen. Även fortbildning och litteraturläsning för att utveckla sig 

som pedagog togs upp som en aspekt, för att kunna stödja barnen på ett 

utvecklande sätt. Barn måste känna sig trygga och ha tillit till varandra och 

till de vuxna på förskolan, nämnde en pedagog. Pedagogerna måste vara 

lyhörda och anpassa verksamheten efter barnens behov, och inte efter de 

vuxnas behov.  

Hela förskolan behöver diskutera förhållningssätt med jämna 

mellanrum, för vilken barnsynen vi har är viktig eftersom 

barn kan och vill och ska få lov att prova saker själva. Vilken 

inställning vi vuxna har genomsyrar barngruppen, man måste 

tro på barnen och inte klanka ner på dem.  

Det är skillnad på hur vi bemöter barnen, om vi säger sluta med det! eller 

vad spännande, vad ska du göra? menade pedagogen. Barnsynen ska vara att 

man ser barnet och utgår från att de kan, sa en pedagog. Vi pedagoger ska 
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spinna vidare på barnens funderingar och jobba vidare tillsammans, menade 

hon, och berättade en historia om att ett barn frågade hur man gör tre och 

fem. Pedagogen tog då fram pennor och visade, vilket gjorde att leken 

utvecklades och barnet började mäta saker tillsammans med de andra barnen 

som hört diskussionen. Detta var ett exempel på ett socialt samspel som 

utvecklades genom lek, menade pedagogen, eftersom det blir ett givande 

och tagande, man måste fånga stunden. Genom att barnen får vara med och 

planera aktiviteter, t.ex. föräldramötens innehåll, får de ha inflytande över 

verksamheten, menade en pedagog. 

6.3.3 Barngruppens sammansättning 

Barngruppens betydelse togs upp som en aspekt. Om barngruppen är stor 

hinner man inte sitta med och förklara eller delta, sa en pedagog, då är det 

bra med en homogen grupp, för om där är många små barn är det svårare att 

hinna med det sociala samspelet eftersom man behöver gå efter dem hela 

tiden. En pedagog menade att barngruppen har betydelse eftersom barnen 

har olika erfarenheter. Ibland behöver man diskutera djupare om t.ex. hur 

man är en bra kompis, sa en pedagog, och då måste vuxna vara föredöme 

med hur man är mot varandra, eftersom barn tar efter, menade pedagogen.  

Om vi pedagoger inte trivts, utan gått och sett sura ut, hade 

det märkts i barngruppen, alltså måste vi vara positiva 

förebilder.  

Det sociala nätverket är viktigt för barnen och det är väldigt olika i 

familjerna, menade en pedagog. Det gör också att behoven är olika i 

barngruppen, eftersom vissa inte har så många kontakter utanför familjen 

medan vissa är överallt och på alla aktiviteter, menade hon.  

Pedagogerna har andra uppgifter som tar tid från barngruppen. 

Vikarieanskaffningar, schemaläggning, olika informationslappar som ska 

lämnas ut nämndes. En pedagog tog upp att det var många avbrott under 

dagen som störde leken och menade att det hade varit önskvärt med färre 

avbrott t.ex. att barnen sluppit städa upp alla gånger de ska gå ut. Hon 

menade att man till viss del kunde styra det, men på grund av vissa ramar 

som styr så som t.ex. mattider, kan man inte alltid påverka det.    
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6.3.4 Systematiskt kvalitetsarbete 

I arbetet med att kunna följa upp och utveckla barns lärande i det sociala 

samspelet nämnde pedagogerna två aspekter och det var dokumentation och 

reflektion. Hur man dokumenterar skilde sig åt på förskolorna. Pedagogerna 

använde sig bland annat av lotusdiagram, ett verktyg för måluppfyllelse, 

som ska föra kvalitetsarbetet framåt (bilaga 2) portfolie som pedagogisk 

dokumentation och av reflektionsprotokoll (bilaga 3). Pedagogerna förklarar 

att de sitter med barnen och pratar om deras alster och bilder. Barnen får 

berätta om hur de upplevde olika situationer och på de bilderna där det finns 

flera barn diskuteras även hur de barnen kan tänkas ha upplevt saker. En 

pedagog menade att de samlade dokumentationerna gör det möjligt för både 

personal, personal -barn och barn själva kan reflektera över sitt lärande.  

Genom att dokumentera kan man få syn på hur barnen är mot varandra och 

det blir mer tydligt hur de förhåller sig mot varandra, menade en pedagog. 

Tyvärr blir det ofta avbrott för pedagogerna när de deltar i barns lek och då 

är det bra med dokumentationer. Vi observerar, fotograferar och genomför 

intervjuer med barnen som sen följs upp på utvecklingssamtalen för att få 

reda på hur föräldrar och barn ser på vårt arbete, sa en pedagog. Observera 

när, hur och var barnen leker genom att använda ett reflektionsprotokoll, där 

frågorna hur gjorde barnen, hur går vi vidare, hur går vi vidare utifrån det 

och hur utmanar vi dem, finns med, berättade en pedagog. Det är viktigt att 

vi pedagoger finns med för att se och höra vad som händer i barnens 

relationer, menade en pedagog.  

Pedagogisk dokumentation kopplas ihop med fotografering och reflektion 

tillsammans med barnen av samtliga intervjuade. Som verktyg nämns även 

diktafon, filmning och ipad. 

Trivselreglerna nämns som ett bra verktyg för att på ett konkret sätt, kunna 

återkoppla händelser på, eftersom man använder sig av fotografier på hur 

man bör vara mot varandra.  

Det förs diskussioner med barnen om hur en bra kompis är och hur 

man bemöter varandra.  
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En önskelista där barnen får ”skriva” upp vad de vill göra för aktivitet, tog 

en pedagog upp, och menade att barnen på detta sätt fick inflytande över 

aktiviteter på förskolan. Genom att pedagogerna lyssnar och respekterar 

barnens åsikter kan man följa upp deras önskningar och utvärdera vilka 

aktiviteter barnen är intresserade av.  

Olika styrdokument så som läroplan, kvalitetsmall och likabehandlingsplan 

togs upp som en grund för att utifrån dem sen välja vilka metoder man 

arbetar efter . I kvalitetsmallen finns fokusmål där bl.a. värdegrunden, hur 

man är mot varandra tas upp, menade en pedagog. I personalens 

veckoschemamall reflekterar man över barnens samspel och den mallen 

ligger till grund för kvalitetsredovisningen. En pedagog berättade att de 

använde sig av dokumentation, ett systematiskt arbete med rubrikerna 

aktivitet, resultat, analys, mål och fortsatt arbete. 

Personalens reflektionstid används till hur man ska gå vidare och hur man 

ska kunna förbättra arbetet, menade en pedagog. I personalgruppen bör man 

även diskutera värdegrunden och kunna sätta ord på det vi gör för att 

synliggöra vårt arbete, sa en pedagog. Andra saker som togs upp var att föra 

diskussioner om vad som tas upp i läroplanen och diskutera i arbetslaget 

Hur gick det? Vad ledde det till? 
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7 ANALYS 

Det framkom i analysarbetet att alla intervjuade pedagoger anser att leken 

på förskolan är viktig för att både kunna stimulera och utveckla barnens 

sociala och kognitiva förmågor. I följande avsnitt redovisas hur pedagogerna 

på olika sätt betonar lekens lärandepotential, de vuxnas närvaro i leken och 

betydelsen av en miljö som bjuder in till delaktighet och lärande. 

7.1 Leken främjar socialt samspel och förståelse för 
olikheter utifrån ett dialogperspektiv 

Att som barn förstå olikheter, att vara en bra kompis och att hjälpa varandra 

menade pedagogerna var viktiga förmågor för barn att utveckla i det sociala 

samspelet tillsammans med andra barn. Pedagogerna ser även en styrka i 

barns lek på förskolan då de anser att den ger möjligheter för barnen till en 

utveckling i sitt bemötande gentemot andra barn. Detta stärker Olofsson 

(1996) när hon belyser att barnen genom leken på förskolan utvecklar 

begrepp som samförstånd, ömsesidighet och turtagande. 

Pedagogerna betonade att barnen kunde inta olika roller i leken och på så 

sätt prova olika sätt att vara gentemot sina kompisar, vilket kan innebära att 

det svaga barnet ges möjlighet att agera som en ledare. Detta nämner också 

Olofsson (1992) som en viktig aspekt, eftersom att i leken och i fantasin kan 

barnen låtsas vara någon annan, bearbeta olika problem som till exempel 

rädslor och bygger på så sätt upp sitt självförtroende. Lillemyr (2002) tar 

även upp att det är viktigt för barn i åldern två-sju år att få leka rollekar, 

eftersom det är genom olika möten med sin omvärld det sker en utveckling 

för barns kognitiva process.  

Vidare lyfte pedagogerna fram att förskolan är en viktig mötesplats, vilket 

innebär att barn med olika förutsättningar lär sig förstå saker ur olika 

perspektiv och det togs upp som en viktig aspekt för utveckling av barnens 

sociala kompetens. Att lära sig förstå olikheter gör barn bland annat genom 

leken, menar Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) och betonar därför 

lekens betydelse för att utvecklas vidare i livet då barn använder de begrepp 

och den kunskap de lärt sig genom leken. Pedagogerna i materialet betonade 

betydelsen av att vara en medveten pedagog och genom att vara det kan 



36 

 

leken förstås och olika aktiviteter nämndes för att barnen skulle kunna 

utveckla sin empatiska förmåga, genom att som pedagog diskutera 

tillsammans med barnen. Pedagogerna använde sig därmed av ett 

dialogperspektiv, vilket Vygotskij (1995) förespråkar, eftersom barns 

samspel med andra individer framförallt sker genom språket mellan både 

barn och vuxna samt mellan barn och barn. När pedagoger på detta sätt 

samspelar med barnen sker ett explorativt samspel där det skapas aktiviteter 

med en öppen och samspelande kontext där barnen får vara delaktiga och 

påverka (Johansson och Pramling Samuelsson, 2007). 

Pedagogerna redogjorde för att de erbjuder olika aktiviteter på förskolan 

som barnen sen får bestämma över om de vill delta i eller inte, ett 

erbjudande som informanterna menade innebar att barnen därmed blir 

delaktiga över sin vardag. Det betyder dock att pedagogerna styr till en viss 

del, eftersom de bestämt vilka val barnen har. Gällande den aspekten så 

menar Tullgren (2003) att den fria leken kan bli till den styrda leken då 

pedagogerna styr över vilka lekar som är önskvärda på förskolan och styr 

bort barnen från de lekar som inte ger barnen den kunskap som är 

eftersträvansvärd. I stället för dialogpedagogik använder pedagogerna sig av 

förmedlingspedagogik då de vill förmedla den kunskap till barnen som de 

vuxna anser vara viktig (Lillemyr, 2002).  

Pedagogerna menade dock att barnen genom att de kan önska och bestämma 

aktiviteter, så har de ett positivt inflytande på förskolan, men Olofsson 

(1996) anser att det är leken som ska ges utrymme och för många planerade 

aktiviteter kan göra barnen passiva och inte vilja ta egna initiativ. Pramling 

Samuelsson och Sheridan (2006) belyser även att pedagogerna bör utnyttja 

leken i ett lärandesammanhang och hjälpa barnen erövra sin omvärld genom 

den, istället för planerade aktiviteter. Att vara lyhörd och anpassa 

verksamheten efter barnens behov och inte efter de vuxnas, betonade en 

pedagog i materialet. En annan pedagog berättade att barnen planerade sin 

födelsedag på förskolan, genom att barnen bestämde maträtt, vad som skulle 

pratas om på samlingen och om barnet ville barngruppen skulle gå 

någonstans. Att fira födelsedag på detta viset på förskolan kopplar vi till det 

explorativa samspelet. Johansson och Pramling Samuelsson (2007) skriver 
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att det explorativa samspelet innebär att både lek och lärande är i fokus, 

genom att barnen får ta initiativ och läraren stödjer och utmanar dessa 

samtidigt som det finns en målinriktad strategi.   

I de vardagliga sysslorna som förekommer på förskolan, ansåg vidare några 

pedagoger, att det sker en utveckling av det sociala samspelet mellan 

barnen. En pedagog påtalade att stå i kö är en bra aktivitet för det sociala 

samspelets utveckling. Enligt Johansson (2005) är det den vuxnes val och 

behov som styr då pedagogerna använder sig av förmedlingspedagogik. I 

detta fall innebär det att pedagogen anser och har behov av att barnen lär sig 

stå i kö och det blir ett formbundet samspel då fokus blir på att lära och visa 

barn (Johansson och Pramling Samuelsson, 2007). 

7.2 Pedagogernas närvaro i barns lek en svår 
balansgång 

De intervjuade pedagogerna påtalade att deras närvaro i barns lek var viktig, 

även om det var en balansgång hur eller om de ska delta i leken eller inte. 

Pedagogerna upplevde att leken förändras när de vuxna deltar både genom 

att den vuxne lätt tar över leken och barnen kunde bli hämmade av 

pedagogens deltagande. Detta är Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) 

kritiska över och menar att pedagogens uppgift är att ge alla barn möjlighet 

att leka utan avbrott och att ge leken stoff och näring. Det instämmer även 

Pape (2001) med då hon påtalar att det är viktigt att pedagogen är aktiv i sin 

pedagog roll under hela dagen på förskolan och inte bara på planerade 

stunder. 

Det sociala samspelet pågår hela tiden sa pedagogerna, och barnen behöver 

vuxna som är närvarande och kan lugna ner leken eller stoppa konflikter. 

Här kan man tolka barnsynen som att Barn är irrationella och att 

pedagogerna, inte fördjupar sig i lekens händelseförlopp enligt Johansson 

(2005) utan väljer att lugna ner leken och nonchalera barnens avsikter med 

leken.   

Pedagogernas synsätt som framkom ur intervjuerna var att de skulle befinna 

sig i bakgrunden för att stötta och hjälpa barnen.  Vikten av att kunna driva 

leken vidare belystes, vilket pedagogerna upplevde att de kunde göra om de 
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lyssnade på vad barnen var intresserade av. I praktiken visar det sig vara så 

att pedagogernas syn på lek är att inte störa barnen när de leker utan finnas i 

bakgrunden och studera, enligt Johansson och Pramling Samuelssons studie 

(2007). Författarna menar att det är just genom att lyssna in vad barnen är 

intresserade av som gör att pedagogerna kan ge dem kunskap genom leken 

och ett berättande samspel blir till då pedagogen är motorn i leken och för 

in moment som utvidgar leken. 

Pedagogerna ansåg att det var svårt att leka ”låtsaslekar” och att de vuxna 

behövde bli bättre på det, De ansåg att barnen var mycket bättre på att låtsas 

och förvandla en sak till en annan. Vilket Johansson och Pramling 

Samuelsson (2007) menar är pedagogens problem, eftersom de begränsar 

barnens förslag genom att härleda till verkligheten. Även Lillemyr (2002) 

nämner att Piaget säger att barnen redan i två - årsåldern använder sig av 

symboler, som föreställer andra saker i leken. Deltar pedagogen inte från 

början i barns lek kan leken då lätt missförstås.  

Pedagogerna var noga med att påtala att de vuxna inte skulle gå in och styra 

leken, utan att de behöver finnas med som stöd, vilket även Öhman (2006), 

betonar då hon skriver att pedagogen ska glida med i barnens lek, hålla ihop 

leken och se till så att ingen känner sig utanför.  

Pedagogerna upplevde att de behöver finnas med och sätta gränser, eftersom 

det finns utåtagerande barn och barn som kan säga saker till varandra som 

inte är så bra, detta belyser Tullgren (2003) då hon tar upp att det aktiva 

barnet förväntas inordna sig i förskolans regler. På så sätt styr förskolan 

barnen mot de värderingar som uppfattas som de rätta i samhället och i 

leken tränas barnen att kommunicera med varandra på ett sätt som uppfattas 

som god enligt henne.    

Det gäller att som pedagog vara närvarande i leken under barnens dag på 

förskolan för att kunna hjälpa barnen, menade pedagogerna. Om det uppstår 

konflikter behöver den vuxne ha sett hela händelseförloppet, fast det är även 

viktigt att barnen försöker lösa konflikten själva. Att som pedagog finnas 

med i bakgrunden som stöd påtalades, och Olofsson (1996) menar att det är 

en viktig roll för pedagogerna. För om barn inte förstår de sociala 
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lekreglerna kan det skapa konflikter, vilket betyder att barnen är beroende 

av en vuxen som kan hjälpa dem in i det sociala samspelet. Vygotskij 

(1995) påtalar också vikten av barns samspel med andra individer för att 

utvecklas och att genom det samspel som sker med andra barn, dels genom 

det verbala språket och genom kroppsspråket sker en utveckling. En 

utveckling som sker i ett sociokulturellt perspektiv eftersom lärandet skapas 

i en gemenskap, med andra och inte i enskilda processer (Klinthäll 2011). 

Det som visar sig vara ett genomgående tema i materialet är att alla 

pedagoger anser sig ha en barnsyn som utgår från att, som Johansson (2005) 

skriver, barn är medmänniskor.  

Vidare ansåg pedagogerna att barnen ska få vara delaktiga och ha inflytande 

samt att de ska bli lyssnade på. Något som även framkom är att vilken 

barnsyn pedagogerna har varierar beroende på i vilken situation de befinner 

sig i. I vissa situationer då pedagogerna anser sig behöva styra leken åt ett 

annat håll, förändras deras barnsyn till att bli att vuxna vet bättre påtalar 

Johansson (2005). Den tolkning som görs utav det resultatet är att 

barngruppens sammansättning och storlek, påverkar sättet pedagogerna 

förhåller sig gentemot barnen. Författaren upplyser om att det kan vara 

problematiken, eftersom pedagogerna hela tiden får balansera mellan det 

individuella barnet kontra barnet i grupp.  Pedagogerna nämnde även vikten 

av att som vuxen respektera barns lek och att låta dem leka färdigt, istället 

för att avbryta, vilket författaren menar är en aspekt som belyser den fria 

lekens pedagogik. 

 

7.3 Kvalitén i förskolan är beroende av miljöns 
erbjudande och systematisk reflektion 

Miljön inne på förskolan ska vara stimulerande och utmanande för barnen 

och genom att byta ut material, förändra rum och vara delaktig pedagog som 

ger leken tid, kan barns sociala samspel utvecklas, ansåg pedagogerna. 

Resultatet visade att betydelsen av att förändra miljön kunde gälla allt från 

att byta spel till att låta barnen vara med och möblera. Eriksson Bergström 

(2013) skriver om att hur pedagogerna ser på miljöns förändring styr över 
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på vilket sätt leken utvecklas. Resultatet i studien visade att pedagoger 

ansåg att det skulle finnas material i rummen på förskolan som är bestämda 

för vad för slags lekar som kan lekas. De väljer då att arbeta utifrån 

förmedlingspedagogik vilket, enligt Lillemyr (2002), innebär att 

pedagogerna styr lärandet genom organiserade aktiviteter. Även Bjervås 

(2003) påpekar vikten av att pedagogerna tänker på vad rummen på 

förskolan uppmuntrar och lockar till för samspel, eftersom förskolans miljö 

speglar vilken syn på kunskap och lärande som erbjuds. 

Det är inte pedagogernas uppgift att bestämma vad och hur många barn som 

får leka i rummen, betonade pedagoger, eftersom i tillrättalagda miljöer, 

som t.ex. byggrum, sker en styrning över vilka aktiviteter barn kan leka i 

rummet, och det hämmar barns fantasi. Nordin Hultman (2004), skriver att 

förändrar man istället miljön kontinuerligt och anpassar den efter vad barnen 

visar intresse för, ändras barns innehåll i leken och då utvecklas även 

samspelet i leken. I resultatet framkom att en miljö som inbjuder till olika 

sorters lekar och där barnen varit delaktiga i ommöblering, ansågs vara en 

utvecklande strategi eftersom barnen visat sig få mer känsla för rummet då 

de själva varit med och utformat det. Genom att ta hjälp av barnen, samtala 

och fråga hur de tycker rummen ska utformas, arbetar man utifrån 

dialogpedagogik, skriver Lindkvist (1996), då pedagogernas inställning till 

barnen är att barnens egna aktiviteter har stor betydelse. Lillemyr (2002) 

stärker kommunikationens betydelse och menar att det är under samtalet 

lärande uppstår, där pedagog och barn är jämbördiga parter och 

kunskapsinhämtning sker i fortlöpande diskussion. 

Det sociala nätverket är viktigt för barnen och då familjerna har det olika 

socialt påverkar det vilka behov barnen har och kan vara olika i 

barngruppen, enligt pedagoger. Detta anser Klinthäll (2011) vara en viktig 

aspekt, eftersom hur barns situation utanför förskolan ser ut, påverkar 

barnets möjlighet till lärande på förskolan och de bästa lärande 

möjligheterna för barnen är då det är en balans mellan barnets individuella 

och sociala situation.  
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Att ha en barnsyn som utgår från att barn kan och att vara en lyhörd 

pedagog togs upp som viktiga aspekter för att kunna stödja barn på ett 

utvecklande sätt, vilket Johanson (2005) beskriver som att barnsynen är 

barn är medmänniskor, verksamheten anpassas efter barnens intresse och 

pedagogerna låter barnen ha inflytande över den. Problematiken med detta 

synsätt är att det är individanpassat och kan skapa konflikt i en barngrupp då 

verksamheten ska anpassas efter alla barns behov. Det framkom i 

intervjuerna att de stora barngrupperna gjorde det svårt att hinna vara 

delaktiga i det sociala samspelet och att det under dagen var många avbrott 

för barnen. Trots att pedagogerna var medvetna om de styrda aktiviteterna 

på förskolan, ansåg de sig inte kunna påverka dem och Johansson (2005) 

menar att barnsynen lätt förändras till vuxna vet bättre då de vuxna ser sina 

mål som de bästa för barnet. Även Öhman (1996) påpekar vikten av de 

regler och normer som finns på förskolan och menar att de påverkar hur 

barnets sociala kompetens utvecklas eftersom barnen socialiseras på 

förskolan. ´ 

För att kunna följa upp och stödja barnens utveckling i det sociala samspelet 

dokumenterar och reflekterar personalen på förskolorna och beskriver på 

detta sätt en del av det systematiska kvalitetsarbete som ska bedrivas på 

förskolan (Skolverket 2012). I intervjuerna framkom det att personalen 

behöver kompetens, samt olika verktyg för att följa upp barns utveckling 

och lärande. Beroende på vilken förskola pedagogerna arbetade på lyftes 

olika verktyg upp som underlag i dokumentationen, men alla förskolorna 

hade styrdokument till grund för dokumentationens innehåll. Ett gemensamt 

arbetssätt var att de fotograferade och reflekterade tillsammans med barnen 

och då kan också barns intresse och gensvar för verksamheten 

uppmärksammas och barnen blir delaktiga i kvalitetsarbetet vilket de, enligt 

Skolverket (2012), ska vara.  

På en förskola gjordes observationer av barnen, där pedagogerna 

uppmärksammade var och hur barnen leker. Anteckningar fördes i 

reflektions protokoll över hur barnen gjorde och hur pedagogerna utmanar 

barnen vidare se (bilaga 3). Genom att observera barnen kan pedagogerna 

göra en utvärdering av hur miljön på förskolan lever upp till att ge barnen 
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möjligheter till lärande situationer genom leken, menar Skolverket (2010). 

Det ingår dessutom i förskolans uppdrag att kontinuerligt och systematiskt 

utvärdera och följa upp verksamhetens organisation och innehåll. 
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8 DISKUSSION 

Under denna rubrik kommer vi att redovisa våra egna tankar och 

reflektioner som uppkommit under resans gång. Vi känner att pedagogerna i 

undersökningen visar ett stort engagemang för barns lek. Vid en närmare 

granskning visar det sig dock att de professionellas förhållningssätt och 

barnsyn får en avgörande betydelse när det gäller att kunna stödja och 

stimulera barnens sociala samspel genom leken på förskolan.   

 

8.1 Den pedagogiska inriktningens betydelse för att 
kunna stödja barnen i deras sociala samspel 

Pedagogerna ansåg att deras närvaro i barns lek var viktig för att kunna 

hjälpa och stötta barnen i deras sociala samspel. Även pedagogernas 

förhållningssätt gentemot barnen lyftes, och det anser vi ha stor betydelse 

eftersom det påverkar på vilket sätt det sociala samspelet i leken kan 

utvecklas. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) upplyser oss också om 

det, då de påtalar lekens betydelse för barnens utveckling senare i livet då 

barnen använder sig av den kunskap och de begrepp de lärt sig genom leken. 

Hur pedagogerna på förskolan väljer att förhålla sig till barnen blir då 

avgörande. Om pedagogerna pratar med barnen och ger dem möjlighet att se 

ur olika perspektiv ger de dem möjlighet att skapa sig en förståelse för 

varandras olikheter, vilket författarna menar barnen gör i leken. Likaså har 

det betydelse på vilket sätt pedagogerna ger barnen möjligheter att reda ut 

t.ex. olika strider som uppstår på förskolan själva. Är det med stöttning av 

pedagogerna för att på så vis skaffa sig verktyg och kunskap eller är 

pedagogerna där och ingriper för fort eftersom de vill minimera konflikter 

på förskolan? I vårt resultat framkom att några pedagoger ansåg att de skulle 

finnas med i bakgrunden och stötta barnen om det blev konflikt eller någon 

behövde hjälp, men vi menar att pedagogerna måste vara närvarande i barns 

lek för att kunna förstå vad som händer. Hur ska de annars kunna hjälpa och 

vägleda barnen i deras sociala samspel? Är inte pedagogerna aktivt 

närvarande kan barnen bli orättvist behandlade eller inte förstådda och det 

skapar inga positiva upplevelser vilket kan bli konsekvenserna. Att finnas 
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med som stöd, menar Öhman (2006), betyder inte att man inte ska närvara, 

utan tvärtom ska pedagogen vara med i leken så att den hålls ihop och att 

ingen känner sig utanför. Av egen erfarenhet vet vi att de stora 

barngrupperna gör det svårt för pedagogerna att finnas tillhands hela tiden, 

vilket säkert kan vara en faktor till att pedagogerna säger att de finns med i 

närheten. Pedagogerna vet om att de inte har möjlighet att delta engagerat i 

barns lek, utan de får vara nöjda med att finns tillgängliga.  

De olika samspelsformerna som Johansson och Pramling Samuelsson 

(2007) belyser är väldigt intressanta. På förskolorna visade det sig att 

beroende på vilken situation pedagogen och barnet befann sig i varierade 

samspelsformen. Vår tanke efter att analyserat resultatet blev att är det trots 

allt så att i vissa situationer blir det alltid det formbundna samspelet som 

styr? Är förskolorna fortfarande styrda av bestämda aktiviteter och regler? 

Varför väljer man att skapa situationer på förskolan där barnen måste stå i 

kö? Skapar det inte bara onödiga konflikter? I de situationerna verkar det 

som pedagogernas barnsyn är att vuxna vet bättre. Om pedagogerna istället 

försöker skapa explorativa samspel tillsammans med barnen kanske färre 

konflikter uppstått eftersom det är då barnen tillåts att prova flera sätt att 

lösa problem, hävdar Eriksson Bergström (2013). Hon menar även att det är 

först då leken kan bli den bro som förenar barnens lek med pedagogernas 

lärande och det är då som leken används som ett pedagogiskt verktyg. 

Genom den process som sker då barnen tillåts att utforska för att se om det 

de kom på var bra eller dåligt, anser vi att pedagogerna kan vara väldigt 

viktiga som bollblank. Pedagogen hjälper på så vis barnen med att se flera 

lösningar på deras problem samt att utmana dem vidare i sitt tänkande med 

hjälp av öppna frågor som visar på att det finns mer än en lösning på 

problemet.     

 

8.2 Barns delaktighet och inflytande en betydande 
kvalitetsaspekt 

Barnen får göra val enligt pedagogerna, men är det helt fria val eller får 

barnen välja mellan olika förslag utifrån de val pedagogerna anser vara 
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lämpliga? Om det då är pedagogernas val, hur motiverar man dessa och hur 

lär sig barnen förstå vad valet innebär för det specifika barnet? Enligt 

Johansson (2005) är det förmedlingspedagogik som pedagogen använder sig 

av då de vuxna har bestämt vad det finns för aktiviteter som barnen har 

möjlighet att välja mellan. Hur påverkar det barnens val i framtiden? Får vi 

då barn som bara kan göra val utifrån tillrättalagda val och inte efter egna 

åsikter? Tullgren (2003) är tydlig med sin åsikt och menar att förskolan kan 

vara väldigt styrd, trots att pedagogerna anser att barnen får vara delaktiga. 

Framför allt lyfter hon fram de skenbara valen barnen får göra då det ska 

verka som det får välja själv trots att det redan är förutbestämt vad som ska 

ske på förskolan o barnen styrs på så sätt att leka mot de värderingar som 

uppfattas som riktiga i samhället. Vi menar då att om pedagogerna istället 

har en dialogpedagogik (Lillemyr 2002) skapas aktiviteter på förskolan 

utifrån barnens intresse som kommit fram genom att pedagogerna lyssnar på 

och uppmärksammar vad barnen leker. På så sätt sker en utveckling genom 

att pedagogerna bygger vidare på barnens egna aktiviteter, vilket vi anser 

vara det bästa sättet för att en lärande situation ska uppstå. 

När vi läser igenom vår studie kan vi konstatera att allt hör på något sätt 

ihop. Vi tänker på miljö, barnsyn och förhållningssätt. Anser pedagogerna 

att de som vuxna vet bättre (Johansson 2005) finns det en risk att barnens 

delaktighet och inflytande blir begränsad. En pedagog belyste betydelsen 

gällande detta och menade att om barnen får vara med i planeringen när ett 

rum ska förändras, får barnen oftast en ökad positiv känsla för det rummet. 

Utgår pedagogen från att barn är medmänniskor som Johansson (2005) tar 

upp anses det att barn har likvärdiga behov som oss vuxna. Barn vill känna 

sig behövda, de vill bli uppmärksammade och de vill känna att de kan. Detta 

kan vi pedagoger inte ge dem om vi inte har en barnsyn som utgår från att 

det som barn tycker och tänker är viktigt. Lillemyr (2002) menar att i 

dialogpedagogik, då pedagog och barn är jämbördiga, kan ett lärande ske 

genom samtal. Det står även i vårt styrdokument, Läroplanen för förskolan 

Lpfö 98, att förskolan ska ta tillvara på barnens intresse och åsikter på 

förskolan (Skolverket 2010), vilket blir svårt om inte de vuxna 

uppmärksammar det barnen tycker är roligt och intressant. Det är här vi 
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anser att leken kommer in som ett fantastiskt verktyg. I leken styr barnen 

och den är barnens främsta uttrycksmedel, menar Olofsson (1996), varför 

inte ta till vara på den då? Precis som författaren skriver krävs ingen 

planering utan pedagogerna får lära sig utnyttja leken i ett 

lärandesammanhang och får på så sätt aktiva barn som vågar ta egna 

initiativ. Birgitta Olofsson betonade redan 1996 hur viktig leken är för barns 

utveckling, då de utvecklar både samförstånd, ömsesidighet och turtagande i 

den.  

På vilket sätt påverkar pedagogernas förhållningssätt barnens sociala 

samspel i framtiden? Som vi tolkar Johansson  Pramling och Samuelssons 

(2007) olika samspelsformer, är det genom det explorativa samspelet, och 

berättande samspelet, där både lek och lärande är i fokus, ett utvecklande 

samspel kan ske. Framför allt eftersom barnen får ta egna initiativ och 

pedagogerna stödjer och utmanar dessa samtidigt som pedagogerna har en 

målinriktad strategi. Dessa förhållningssätt anser vi att pedagogerna 

kommer närmare, då de använder sig av pedagogisk dokumentation, 

portfolio eller loggböcker och låter barnen vara delaktiga. Skolverket (2012) 

skriver att barn ska vara delaktiga genom att pedagogerna uppmärksammar 

barnens intresse. Om pedagogerna tillsammans med barnen reflekterar över 

det som planerats och genomförts i verksamheten kan de få en inblick över 

hur barnen upplever förskolan och på så sätt ta tillvara deras intresse.    

8.3 Metoddiskussion 

Eftersom vi enbart använt oss av intervjuer i vår undersökning, vore det 

intressant att följa och observera pedagogernas förhållningssätt gentemot 

barnen under en dag på förskolan med våra frågeställningar som underlag. 

Hade vi fått ett annat resultat då undrar vi, trots att Bryman (2002) hävdar 

att den kvalitativa metod som vi använt oss av är ett kunskapsteoretiskt 

perspektiv som fokuserar på hur deltagarna i undersökningen tolkar sin 

verklighet. När vi genomförde våra intervjuer med pedagogerna blev det ett 

samtal oss mellan och pedagogerna, vilket Patel och Davidsson (2003) 

menar att en kvalitativ intervju skapar. Frågan vi ställer oss är om 

pedagogerna handlar på det sätt de anser sig göra, alltså stämmer deras 



47 

 

verbala uttalande med det konkreta handlandet? Om vi enbart observerat 

pedagogerna, hade de inte kunnat sätta ord på sitt handlande eller kunnat 

förklara hur deras tankar går och observationerna hade blivit tolkade av oss 

observatörer. Kanske hade vi fått ett annat resultat om vi först observerat 

och sen låtit pedagogerna beskriva och förklara de olika situationerna utifrån 

våra frågeställningar.   

8.4 Avslut 

Denna rapport syftade till att få en inblick i hur pedagogerna tänker kring 

barns sociala samspel i leken, vilken betydelse pedagogerna anser deras 

närvaro har och hur de kan stödja och stimulera barns utveckling av det 

sociala samspelet i leken. Det som framkommit i vår studie är att 

pedagogens förhållningssätt och barnsyn, samt vilka regler och normer som 

finns på förskolan kan påverka hur barnet utvecklas i det sociala samspelet. 

Det betyder att pedagoger som arbetar på förskolan har ett oerhört ansvar 

gentemot våra barn. Under arbetet med rapporten har vi blivit medvetna om 

vilken makt de vuxna besitter över barnen och de likvärdiga villkoren för 

barnen i förskolan riskerar enligt vår mening bli ojämlika beroende på hur 

verksamheten organiseras. Vi tänker oss en förskola som arbetar utifrån 

förmedlingspedagogik, med pedagoger som anser sig veta bäst om vilken 

kunskap barnen har nytta av. Pedagogerna organiserar styrda aktiviteter och 

barnens lek ses inte som ett redskap för inlärning. Hur påverkar det barnens 

utveckling av det sociala samspelet jämfört med de barn som i sin 

verksamhet får möta pedagoger som använder sig av dialogpedagogik? 

Pedagogerna anser då att barnen kan, leken utnyttjas till att lära och utveckla 

barnen och pedagogerna låter barnen vara delaktiga och påverka 

verksamheten på förskolan. Dessa pedagoger har skapat sig en förståelse för 

att barnen lär av andra barn genom dialogen i leken och inte bara av de 

vuxna pedagogerna. Vi instämmer med Lillemyr (2002) som menar att det 

är först när pedagogerna tar leken på allvar som vi kan använda leken som 

en pedagogisk metod och det kräver kunskap samt respekt kring barns lek 

från pedagogerna. 
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Bilaga1 

Intervjuguide till examensarbetet 

 Ge konkreta exempel på hur förskolans verksamhet kan stimulera 

det sociala samspelet genom lek? 

 Beskriv hur du som pedagog ser på betydelsen av de vuxnas närvaro 

i barnslek? 

 Vilka pedagogiska förutsättningar och villkor krävs för att leken i 

förskolan verkligen ska kunna stödja och stimulera utveckling av 

den sociala kompetensen? 

 Vilka modeller, verktyg, metoder eller dokument använder ni i det 

systematiska kvalitetsarbetet, vilket kan följa upp och utvärdera hur 

arbetslaget svarar upp mot uppdraget att kunna stimulera barns 

samspel? 
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Bilaga 2 

Lotusdiagram 
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Bilaga 3 

Observations dokument  

 

 

Grupp:         

         

 Vecka: 

 

 

Våra tankar i 

förhållande till vårt 

undersökningsområdes 

mål och riktning 

Utmaning till barnen Hur gjorde barnen? 

Vad gjorde barnen? 

Reflektioner Hur går vi 

vidare? 

Koppling till  

läroplanens  

reviderade 

 målområden 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      Utmaning  
t till barnen   

Våra tankar i 
förhållande till vårt 
undersöknings- 
områdes mål och 
riktning 

Hur gjorde barnen?  
Vad gjorde barnen?

  

Reflektioner Hur går vi vidare?

  

Koppling till 

läroplanens 

reviderade 

målområden  

Hur ska ni 
förbereda/hur 
förbereddes 
uppgiften? 

 

Hur många 
barn? 

 

Vilka barn? 

 

Vilket 
material? 

Vad har ni valt som 
fokus för tillfället? 
Varför det? 

 

Vad fick er att välja att 
observera denna 
uppgift/utmaning? 

 

Vad var ni nyfikna på? 

 

Vad bestämde vi sist 
att försöka se/förstå 
med hjälp av 
dokumentationen? 

 

Vad synliggör vår 
dokumentation om 
barns lärande och 
intressen? 

Den 
”sammanfattande” 
bilden av vad 
barnen gjorde. 

 

Vilka/vad var den 
bärande idén? 

 

Vad intresserade 
barnen? 

 

På vilket sätt 
närmade sig  

barnen uppgiften? 

Vilka strategier 
använde de? 

Hade valet av 
barn betydelse? 

Var miljön ett 
stöd? 

Vad var det som 
var intressant i 
det barnen 
gjorde, uttryckte, 
sa eller tänkte? 
Varför? 

Vad är det barnen 
utforskar? 

Hur blev 
olikheterna en 
tillgång? 
(”Hissade” eller 
”dissade” de 
deras olika 
strategier?) 

Vad har ni som 
pedagoger lärt er? 
Vilka nya tankar 
har väckts? 

Hur ska ni 
förbereda till 
nästa gång? 

 

Vad är det barnen 
utforskar?  

 

Vad/hur ska det 
utmanats? 

 

Med vilka 
produktiva 
frågor/utmaningar 
går vi vidare? 

Vilka avsnitt i 
läroplanen 
berörs? 


