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Abstract 

 

Studiens syfte är att studie är att undersöka hur förskolepersonal definierar lek på förskolan samt 

hur de talar om barn som inte leker med andra barn. Forskningsläget på ämnet barn som inte leker 

med andra barn är tvetydig och det finns en diskrepans utifrån vilka konsekvenser det får för barns 

utveckling av den sociala kompetensen. Då den mesta forskningen utgår ifrån kvantitativa 

undersökningar kunde vi se en avsaknad av hur förskolepersonal talar om de barn som inte leker 

med andra barn. Därför valde vi för att besvara forskningsfrågan; Vilka tolkningsrepertoarer i 

förskolepersonals resonemang framträder kring barn som inte leker med andra barn att utgå ifrån en 

kvalitativ fokusgruppsintervju metod. Den vetenskapsteoretiska utgångspunkten är 

socialkonstruktionism där diskursanalys och diskurspsykologi använts som analysmetod. För att 

producera data till studien har två fokusgruppsintervjuer med totalt sju deltagare genomförts. 

Resultatet visar att de tolkningsrepertoarer som framträder är de vuxnas överordnade ställning kring 

leken, exkludering av det enskilda barnet med hänsyn till kollektivet, det normbrytande barnet och 

att alla barn vill leka. Studiens slutsats är att barn som inte leker med andra barn ses som en utmaning 

för förskolepersonalen där de barn som inte leker med andra barn konstrueras som ”speciella”, 

”brötiga” och som saknar de sociala koderna samt en oförmåga att tyda leksignaler från andra barn.    

 

Nyckelord: förskolepersonal, socialkonstruktionism, diskursanalys, diskurspsykologi, tolkningsrepertoar, retorik, 

funktion, effekt, lek, förskola, barn, fokusgruppsintervju  
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1 Inledning och problemformulering 

I den svenska förskolan ses leken som betydelsefull i relation till den sociala utvecklingen 

vilket framkommer av att stora delar av läroplanen för förskolan präglas av att lek, lärande 

och samspel går hand i hand (Skolverket, 2016). Det verkar finnas ett förgivettagande av att 

alla barn vill och kan leka utifrån normer som ”alla får vara med” och ”alla barn vill leka”.  

Våra erfarenheter från förskolans praktik säger dock något annat. Ibland fungerar inte leken 

på förskolan och det finns barn som faktiskt inte vill, kan eller får leka med andra barn av 

olika anledningar. Även Folkman och Svedin (2003), som har skrivit en bok om barn som inte 

leker, menar att leken inte ska tas för given på förskolan. De menar vidare att det är de vuxna 

som ger barnen möjligheter för lek, där de vuxna ska väcka barnens lust till samspel oavsett 

varför barnen inte leker. Forskning kring barn som inte leker med andra barn är tvetydig och 

det finns en diskrepans utifrån vilka konsekvenser det får för barns utveckling av den sociala 

kompetensen, där viss forskning lyfter ensamlek som en styrka hos barn (Katz & Buchholz, 

1999; Wood, 2014), medan annan forskning lyfter ensamlek som en svaghet (Coplan, 

Wichmann & Lagacé-Seguin, 2001). Forskningen är däremot enig om att hur förskollärare 

bemöter de här barnen är av betydelse (Bygdesson-Larsson, 2010; Eriksson Bergström, 2013; 

Løndal & Greve, 2015) för vilka möjligheter barn ges att socialisera sig på förskolan. Vilka 

möjligheter barn ges speglas således i den verklighet som förskolepersonalen konstruerar och 

värderar, det vill säga vilka tolkningsrepertoarer som framträder. Forskning om barn som inte 

leker med andra barn har främst framkommit genom enkätundersökningar, det vill säga 

kvantitativa undersökningar. Det som saknas i forskning är hur personal i förskolan talar om 

de barn som inte leker med andra barn. Regler, normer och värderingar lyfts av Skånfors 

(2013) fram som något som speglar det sociala klimatet i förskolan. Markström (2005) lyfter 

att de barn som inte leker med andra barn ses som en utmaning, inte bara för 

förskolepersonalen utan även för förskolan som institution. Markström menar att förskolan 

ses som en normaliseringspraktik där alla barn ska kunna leka med alla, vilket även ställer 

höga krav på att barn ska vara flexibla. Palla (2011) menar vidare att barn som självmant 

avstår från kontakt och samspel med andra barn ses som avvikande, där personalens 

inställning lyfts fram som en viktig aspekt för att barn ska inordna sig i förskolans rutiner och 

regler. Vi menar således att det finns ett förskolepedagogiskt problem utifrån normen att alla 

barn vill leka. Vår ambition med föreliggande studie är att genom samtal med 

förskolepersonal synliggöra hur personal i förskolan resonerar och förhåller sig till de här 

barnen. 
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1.1 Studiens disposition 

I följande stycke redovisas studiens disposition. Kapitel ett inleds med en inledning som 

belyser bakgrunden och problemformuleringen för studien, sedan följer arbetsfördelning, 

syfte och forskningsfråga. I kapitel två redogörs för forskningsläget som berör barn som inte 

leker. Den vetenskapliga utgångspunkten och teori om lek presenteras i kapitel tre. I kapitel 

fyra beskrivs metoden med underrubrikerna urval, fokusgruppsintervju, tillvägagångssätt, 

diskursanalys, diskurspsykologi, transkribering, analysprocess, etiska ställningstagande, 

tillförlitlighet och analysverktyg. Resultatet redovisas i kapitel fem utifrån fyra teman; Vem 

bestämmer? Exkludering, Social men… och Vill alla? I kapitel sex diskuteras och 

problematiseras resultatet i relation till forskningsläge och i kapitel sju diskuteras val av 

metod. Slutsatsen återfinns i kapitel åtta som följs av de didaktiska implikationerna i kapitel 

nio. I kapitel tio ger vi förslag till vidare forskning. Studien avslutas sedan med en 

referenslista, där all använd litteratur återfinns, samt en bilaga med intervjufrågor.   

 

1.2 Arbetsfördelning 

I föreliggande studie har all text blivit producerad gemensamt med en lika stor arbetsinsats 

från oss båda. Vi valde däremot att dela upp arbetet med transkriberingen, där vi 

transkriberade hälften var. Då deltagarna i studien arbetar på två för oss kända förskolor, där 

den ena förskolan var känd för Heléne och den andra för Camilla föll det sig naturligt att vi 

ansvarade för varsin förskola i den första kontakten med respektive förskola.  

 

1.3 Syfte och frågeställning 

Utifrån ovanstående problemformulering är syftet med föreliggande studie är att undersöka 

hur förskolepersonal definierar lek på förskolan samt hur de talar om barn som inte leker med 

andra barn. Därför ställer vi följande forskningsfråga; 

Vilka tolkningsrepertoarer i förskolepersonals resonemang framträder kring barn som inte 

leker med andra barn? 
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2 Forskningsläge 

Nedan redogörs för aktuell forskning kring fenomenet barn som inte leker med andra barn. Vi 

har valt att dela upp forskningen under följande underrubriker; En vs alla, Förskolepersonals 

betydelse och De normbrytande barnen och den tvetydiga forskningen. Kapitlet avslutas med 

en sammanfattning av forskningsläget. 

 

2.1 En vs alla 

Ensamlek i förskolan är ett mångfacetterat komplext begrepp och konsekvenserna för hur de 

barn som står utanför den sociala leken i förskolan utvecklas socialt är tvetydig. Coplan, 

Girardi, Finleay och Frohlick (2007) beskriver barn som står utanför den sociala leken i 

förskolan som de barn som har svårt att bibehålla eller ta initiativ till lek tillsammans med 

andra barn. De här barnen beskrivs som att de ofta eller alltid leker ensamma. Forskarna 

menar dock vidare att hur barnen leker ensamma skiljer sig åt, vilket även Lloyd och Howe 

(2003) kom fram till i en studie. Luckey och Fabes (2005) menar att när barn leker utanför 

den sociala gemenskapen kan det vara utifrån antingen ensamlek eller som reserverad och tyst 

lek. Ensamleken delas vidare in i två kategorier; ensam konstruktionslek och ensam icke-

konstruktionslek. Konstruktionsleken beskrivs som när barnen är upptagna med objekt med 

en önskan att skapa något såsom till exempel att pussla eller att bygga med klossar. Icke 

konstruktionslek beskrivs vidare som när barn utför monotona muskelrörelser med eller utan 

objekt till exempel att stå och slå på en vägg eller kasta saker. Den reserverade och tystlåtna 

leken delas även den in i två underkategorier vilka är när barnet står vid sidan om leken och 

tittar på när andra leker och den andra beskrivs som när barnen helt saknar saker att göra och 

beskrivs helt sakna kontakt med både miljö och den sociala omgivningen. Den ensamma 

konstruktionsleken lyfter Lloyd och Howes (2003) fram som ett positivt sätt att leka ensam på 

då det här kan förstås som att barnet visar på en mognad och självständighet, där barnen själva 

väljer att leka mer objektorienterade lekar framför personorienterade. Samtidigt visar deras 

forskning att de barn som väljer att leka på det här sättet inte har några svårigheter att delta i 

andra sociala sammanhang. Katz och Buchholz (1999) är andra forskare som lyfter fram den 

positiva aspekten av barn som leker ensamma som menar att ensamlek ger barnen utrymme 

för lugn och ro samt reflektion. Vidare menar Katz och Buchholz att ensamlek, ska förstås 

utifrån sitt rätta värde och inte ställas emot den sociala leken. De menar att de barn som drar 
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sig undan i ensamhet har anpassat sig bättre än de barn som hela tiden måste omge sig med 

andra barn och bör ses som en styrka hos barnet snarare än en svaghet.  

 

Skånfors (2013) menar att det sociala livet i förskolan ska förstås som en kontext som både 

skapar möjligheter men även begränsningar för barnen. Vidare menar hon att barndomen ska 

förstås som en social konstruktion där barnen förhandlar sina relationer och positioner i 

egenskap av sociala aktörer. Att barn inte blir insläppta i andra barns lek kan vara en 

anledning till varför barn hamnar utanför den sociala leken på förskolan. Regler, normer och 

värderingar lyfts fram som något som speglar det sociala klimatet på förskolan. En anledning 

till varför barn stängs ute från den sociala leken kan vara för att barn vill skydda sin pågående 

lek från utomstående (Löfdahl, 2002; Skånfors, Löfdahl & Hägglund, 2009; Skånfors, 2013; 

Tellgren, 2004). Utifrån normen att ”alla får vara med” menar forskarna att även om barnen 

utifrån det här blir insläppta visar sig att även om barnen deltar i leken, deltar de inte i det 

sociala sammanhanget. Att inte få vara med i leken handlar alltså främst om att barnen blir 

positionerade av de andra barnen, mer än att de själva positionerar sig utanför leken. Löfdal 

(2002) och Skånfors (2013) menar att barnen behöver besitta vissa kompetenser för att bli 

insläppta i leken och det är främst den språkliga förmågan som lyfts. Kultti och Odenbring 

(2015) lyfter däremot fram kroppsspråkets betydelse i hur barnen positionerar sig och menar 

att den språkliga förmågan inte är lika viktig. Forskarna menar att barnens positioneringar 

speglar det sociala samspelet och avslöjar hur barnen förstår normer, värderingar och den 

kultur som råder inom kontexten. Utifrån ett barns perspektiv framkommer det i Löfdals 

(2002) avhandling att exkludering är det mest negativa med leken. 

 

2.2 Förskolepersonals betydelse  

Løndal och Greve (2015) har i en norsk studie kommit fram till att lärare behöver ökad 

medvetenhet innan de ingriper i barns lek. För att förstå hur lärare tänker om sin roll i relation 

till hur de agerar när de ”stör” barns lek lyfter Weldemariam (2014) fram att även om lärarens 

intention är att hjälpa barnet i sin lek blir konsekvensen istället att barnet förlorar makten över 

sin egen lek och dessutom blir barnet avbruten. Förvisso kommer lärare behöva avbryta 

situationer då barn leker menar Weldemariam, men de här dilemmana bör hanteras med olika 

strategier och tekniker för att minimera de negativa konsekvenserna. Han lyfter fram att 

lärarna behöver reflektera över sitt pedagogiska agerande och därav bör lärarna hålla tillbaka 
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hur de försöker övertyga, modellera och korrigera barns lek. Bygdeson-Larsson (2010) menar 

i sin avhandling, som utgår ifrån ett hermeneutiskt, sociokulturellt och verksamhetsteoretiskt 

perspektiv, att hur förskollärare uppfattar och tolkar en situation blir avgörande för hur 

hon/han influerar händelseförloppet. Vidare är det effekten av de här tolkningarna som får 

konsekvenser för klimatet mellan barnen och samspelsprocesserna. Bygdeson-

Larsson lyfter att det lättare går att hitta framkomliga vägar för att arbeta med förskollärarnas 

förhållningssätt med hjälp av verksamhetsteorin där orsaken till samspelssvårigheter och hur 

barn kommer in i lek ses som ett systemfel och det enskilda barnet inte tillskrivs orsaken, utan 

den egentliga orsaken är inre motsättningar i verksamhetssystemet. Hennes forskning visar att 

samspelet mellan förskolelärare och barn fungerade bäst då den vuxne uppfattade vad barnet 

var sysselsatt med och inte direkt agerade i situationen, utan förhöll sig mer undersökande och 

inlyssnande och först därefter tog egna initiativ. Det här kan betyda att förskollärares förmåga 

till inlevelse i barnets perspektiv och lyhördhet ökade genom att de observerade och höll 

tillbaka sina omedelbara oreflekterade reaktioner.  

 

 

För att se och kunna möta barn som subjekt visar resultatet i Baes (2009) studie att det är 

nödvändigt att se vad som händer här och nu, vad barn influeras av och förstå att deras egen 

kommunikation får konsekvenser för andra. Liknande resultat visar även Johansson och 

Pramling Samuelsson (2006) i sin monografi, där de forskat på samspel som barn och lärare i 

förskola och skola varit involverade i beträffande lek och lärande. Här lyfter Johansson och 

Pramling Samuelsson att de flesta lärare först observerar om barnet kan behöva hjälp in i 

leken och med små medel som stöd och viss styrning hjälpa barnet vidare. I en intervju 

avslöjar en lärare ”Det är inte alla barn som kan leka, ibland behöver man gå in och styra lite 

också” (Johansson & Pramling Samuelsson, 2006 s.149). 

 

Howes och Smith (1995) har observerat barns lek och kognitiva aktiviteter samt relationen 

mellan barn och förskollärare i förskolans kontext. Författarna lyfter att i sju av åtta fall är en 

positiv social relation, förutsatt att det finns en känslomässig trygghet i interaktionen mellan 

barn-lärare, den aspekt som möjliggör barns kognitiva utveckling. Känsliga och öppna 

förskollärare tycks vara nyckelprocessen för att stödja barns utveckling i förskolan vilket även 

var Rentzou och Sakellariou (2011) resultat då de undersökte kvalitén på interaktionen mellan 

grekiska barn och förskollärare. Sette, Spinrad och Baumgartner (2013) kommer i en italiensk 

longitudinell studie fram till liknade resultat. För att föra barnen framåt i den sociala världen 
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är en god relation i förhållandet mellan läraren och barnet det som forskarna kommer fram till 

som det signifikanta. Vidare framkommer att ju äldre barnet är desto bättre relation finns i 

det här förhållandet.  

 

Miller och Almons (2009) amerikanska studie avslöjar att förskollärarna inte ser sambandet 

mellan lek och lärande, även om de flesta förskollärarna säger att lek är en viktig del i barnens 

liv. En förskollärare i studien säger “If I give the children time to play, they don’t know what 

to do. They have no ideas of their own.” (Miller & Almon, 2009. s 8).  Miller 

och Almon lyfter fram att förskollärarnas tid går åt till att göra utvärderingar och test på 

barnens akademiska kunskaper och som en konsekvens inte har tid att involvera sig i lek. 

Förskollärare i Australien är bekymrade över att den fria leken är på väg att försvinna helt 

från förskolan (Barblett, Knaus & Barratt-Pugh, 2016). Resonemanget är att barn inte kan 

leka längre och att läroplanen gynnar den akademiska, skolliknande formen och att det 

pedagogiska lärandet är på väg att utplånas. En effekt av det här blir att barns välbefinnande 

inte tillgodoses då de får sitta stilla långa perioder. 

 

2.3 De normbrytande barnen och den tvetydiga forskningen 

Palla (2011) belyser i sin doktorsavhandling, som är gjord utifrån ett poststrukturalistiskt 

perspektiv hur barn skapas som subjekt när deras beteende förbryllar, oroar eller utmanar 

personal i förskolan samt vilka utrymmen som barn ges för att kunna vara olika. Resultatet 

visar att de barn som drar sig undan och inte samspelar med andra barn kan grundas i att 

barnen inte förstår leksignaler och inte förstår hur de ska ta kontakt på ett lämpligt sätt. 

Utifrån Pallas (2011) intervjuer med förskollärare synliggörs en oförståelse för de här barnen 

som beskrivs som speciella och normbrytande. En annan studie med liknande resultat är gjord 

av Alasuutari och Markström (2011) som har forskat kring vad som förväntas av barn i 

förskolan. I samtal mellan föräldrar och pedagoger i både Finland och Sverige framkommer 

det att barnen i förskolan förväntas följa regler och normer. Forskarnas resultat visar att 

antagandet av ett barn är konstruerat i variation och motsatt förståelse i olika diskurser. En 

rådande norm kan förstås av pedagogers och föräldrars uttalade om att leka ensam inte är hur 

man förväntas vara som barn. 

 

Eriksson Bergström (2013) har i sin avhandling studerat relationen mellan barn, pedagoger 

och den fysiska miljön. Forskaren lyfter å ena sidan att pedagogerna arbetade mycket på att 
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kontrollera och hålla ordning på barngruppen icke verbalt, genom hur den fysiska miljön 

arrangerades och ordnades för att fånga upp och samla ihop barngruppen. Å andra sidan 

uttrycker sig en pedagog verbalt för att synliggöra regler när ett barn inte är införstådd med 

lekreglerna, då barnet inte vill leka vidare med de andra barnen. En implicit norm i förskolan 

vid sidan av devisen ”att det är viktigt att man fullföljer leken från början till slut”, snarare än 

att förstå att barnet inte ser hela handlingsförloppet i leken, kan det förstås som 

att pedagogen inte förstår att barnet vill dra sig undan. Resultatet avslöjar även att då barn är 

engagerade i individuella aktiviteter tolkar pedagogerna lekandet som stökigt, spretigt och 

utan riktning. En pedagog i avhandlingen utrycker sig med att det är ”viktigt att tvinga dem 

att leka i stället för att springa, man tvingar igång leken” (Eriksson Bergström, 2013 s.115). 

Det här kan betyda att pedagogerna uppmuntrar den gemensamma leken som mål istället för 

att de utför individuella lekhandlingar. 

 

Forskning gjord av Coplan, Wichmann och Lagacé-Seguin (2001) och Nelson, Hart, Yang, 

Wu och Jin (2012) hävdar att all osocial lek i förskolan bör ses som en indikation till social 

missanpassning, att de här barnen lider av olika beteendeproblem som behöver korrigeras. 

Vidare menar de att barnen saknar social kompetens, har dåligt självförtroende, uppvisar 

rädsla och tecken för depression. Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv tar vi härmed 

spjärn ifrån den forskningen och menar att ett barn ska förstås utifrån den kontext hon eller 

han befinner sig i, och inte kategoriseras på det här sättet. Ovanstående förståelser för barns 

osociala lek är även diskuterad av andra forskare som menar att de här kategoriseringarna av 

barns ensamlek inte är den enda sanningen. Den forskning som beskrivs ovan som den 

tvetydiga forskningen utgår ifrån svarsenkäter där vuxna har besvarat frågor om barns 

upplevda beteende, och utifrån de svaren har forskare kopplat ihop det här med barns sätt att 

leka. Löfdahls (2002) avhandling, som är skriven utifrån ett sociokulturellt perspektiv och 

utifrån barns perspektiv på lek får i sin forskning fram ett annat synsätt att se på fenomenet 

osocial lek. Här lyfter Löfdahl fram att den leken som av tidigare forskning beskrevs som den 

tystlåtna och återhållsamma leken får en annan betydelse utifrån barns perspektiv. I samtal 

med barnen avslöjas att barnen själva faktiskt har upplevt sig att vara delaktiga i leken och ha 

en roll i det sociala samspelet som sker. Även Choo, Xu och Haron (2012) visar i sin 

forskning att hur vuxna ser på barns lek skiljer sig ifrån hur barnen själva ser på sin lek. Wood 

(2014), en annan forskare som genomfört en observationsstudie av barn som väljer att stå 

utanför den sociala leken lyfter fram de barnen som inbjuds i den sociala leken, men väljer att 
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avstå, uppvisar en självständighet och förstås inneha en social position och kompetens i 

barngruppen. 

 

2.4 Sammanfattning av forskningsläge 

Under rubriken En vs alla beskrivs de barn som står utanför den sociala leken i förskolan som 

de barn som har svårt att bibehålla eller ta initiativ till lek tillsammans med andra barn och 

beskrivs vidare med att ofta eller alltid leka ensamma (Coplan, Girardi, Finleay & Frohlick, 

2007). Konsekvenserna för hur de barnen utvecklas socialt skiljer sig åt beroende på vad och 

hur de leker ensamma på (Lloyd & Howes, 2003; Luckey & Fabes, 2005). Forskare som 

lyfter den positiva aspekten av barn som leker ensamma är Katz och Buchholz (1999) som 

menar att ensamleken ger utrymme för lugn och ro samt reflektion. De menar vidare att 

ensamleken inte ska jämföras med den sociala leken på förskolan utan ensamleken ska ses 

som en styrka snarare än en svaghet. Det sociala livet i förskolan berörs och beskrivs av 

Skånfors (2013) som en kontext som både skapar möjligheter men även begränsningar för 

barn. Skånfors (2013) menar vidare att regler, normer och värderingar speglar det sociala 

klimatet som råder på förskolan. Hur barn förstår normer, regler och värderingar menar Kultti 

och Odenbring (2015) vidare speglas av barns positioneringar i leken. 

 

Under rubriken förskolepersonals betydelse tas forskning upp gällande betydelsen av 

förskolepersonals närvaro i relation till det sociala samspelet på förskolan. Bygdesson-

Larssons (2010) avhandling och Løndal och Greve (2015) samt Weldermariam (2014) 

forskningsstudier skrivs fram som alla belyser förskolepersonals olika strategier för att 

samspelet på förskolan ska fungera. Bae (2009) och Johansson och Pramling Samuelsson 

(2006) är annan forskning som lyfts, där vikten av att kunna ha ett här och nu perspektiv från 

förskolepersonalens sida skrivs fram som betydelsefullt för hur förskolepersonalen agerar i 

relation till de barn som behöver stöttning in i leken. Forskning visar även att för att föra barn 

framåt i den sociala världen är en god relation i förhållandet mellan lärare och barn det som är 

det signifikanta (Sette, Spinrad & Baumgartner, 2013). Liknande resultat beskrivs även av 

Howes och Smith (1995) och Rentzou och Sakellariou (2011) som menar att känsliga och 

öppna pedagoger i förskolan är av vikt för att stödja barns utveckling. Annan forskning tar 

upp förskolepersonalens bristande tid att involvera sig i barns lek utifrån att förskolan blir mer 

och mer akademisk som problematisk (Barblett, Knaus & Barratt-Pugh, 2016; Miller & 
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Almon, 2009) där förskolepersonal uttrycker en oro över att den fria leken är på väg att 

försvinna från förskolan. 

Under rubriken De normbrytande barnen och den tvetydiga forskningen tas Pallas (2011) 

doktorsavhandling och Alasuutari och Markströms (2011) studie upp, där de barn som inte 

leker med andra barn beskrivs som normbrytande och med ett beteende som oroar och 

förbryllar personal i förskolan. Resultatet från Eriksson Bergström (2013) avhandling visar 

även att då barnen är engagerade i individuella aktiviteter tolkar pedagoger lekandet som 

stökigt, spretigt och utan riktning. Under rubriken behandlas även den tvetydiga forskning 

som visar på olika effekter av barns ensamlek i relation till den sociala kompetensen. Viss 

forskning (Coplan, Wichmann & Lagacé-Seguin, 2001; Nelson, Hart, Yang, Wu & Jin, 2012) 

belyser endast de negativa effekter av barns ensamlek, medan annan forskning menar att 

ensamleken, utifrån ett barns perspektiv får en annan innebörd och betydelse (Choo, Xu & 

Haron, 2012; Löfdahl, 2002; Wood, 2014).  

  

3 Vetenskaplig utgångspunkt 

Föreliggande studie grundas i socialkonstruktionism, där språket är centralt och det 

förgivettagna ifrågasätts (Burr, 2003; Galbin, 2014). Den epistemologiska grundsynen inom 

socialkonstruktionism är att kunskap konstrueras utifrån språket och inom ett specifikt 

sammanhang. Den ontologiska utgångspunkten är att världen framstår för oss såsom socialt 

och kulturellt betingad. Det finns ingen sann verklighet, utan är under ständig process och 

förändring (Bryman, 2011). Vi menar att socialkonstruktionism som vetenskaplig 

utgångspunkt passar med vårt syfte som är att undersöka hur förskolepersonal definierar lek 

på förskolan samt hur de talar om barn som inte leker med andra barn, då kunskap om världen 

är något som konstrueras genom språkliga handlingar (Burr, 2003; Galbin, 2013), vilket i 

föreliggande studie kommer att ges uttryck för under fokusgruppintervjuer. Vidare ses 

kunskap om världen som ständigt föränderlig som konstrueras här och nu och inom den 

kontexten du befinner dig i. Kärnan i perspektivet är att det inte finns någon sann verklighet, 

bra eller dåligt, rätt eller fel. Det innebär att inget är neutralt och kan inte överföras på något 

annat, utan är skapat och skapas i ett sammanhang med ett syfte tillsammans med andra (Burr, 

2003; Galbin, 2014).   
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Socialkonstruktionistismen har uppstått som en kritik på positivismens syn på kunskap som 

de menar har en oreflekterad syn på sanningen (Burr, 2003; Galbin 2014). Det här menar vi 

också legitimerar vår valda vetenskapliga utgångspunkt, då som vi skrev i forskningsläget tar 

spjärn mot den forskning som har bedrivits om barn som inte leker med andra barn utifrån en 

positivistisk anda. Socialkonstruktionism ställer sig således kritisk till hur världen uppfattas, 

även om det inte kan bortse från historiska och kulturella aspekter som präglas av hur kunskap 

upprätthålls och förstås i den sociala interaktionen (Burr, 2003; Galbin, 2014). Vi menar att 

förskolan utgörs av regler och normer som är förankrade och förhandlade utifrån historiska 

och kulturella aspekter vilket vi menar kan synliggöras utifrån förskolepersonals resonemang 

och vidare problematiseras i föreliggande studies resultat och diskussion. Ett begrepp inom 

socialkonstruktionism är diskurs, eller tolkningsrepertoar, som enligt Burr (2003) refererar till 

metaforer, bilder, berättelser och uttalanden som tillsammans producerar en händelse som 

sätts in i en särskild kontext. Följaktligen kan förskolepersonals berättelser om barn som inte 

leker med andra barn avslöja de tolkningsrepertoarer som råder inom den särskilda kontext 

som berättelserna uttrycks i och därmed besvara vår forskningsfråga; Vilka 

tolkningsrepertoarer i förskolepersonals resonemang framträder kring barn som inte leker med 

andra barn? Vårt mål med studien är, likt det Galbin (2014) lyfter fram inom 

socialkonstruktionistisk forskning, inte att producera kunskap som kan legitimeras universellt 

utan hellre uppskatta vilka möjligheter som finns, där kunskap produceras, upprätthålls och 

förstås i rådande sociala diskurs/tolkningsrepertoar.   

 

3.1 Teori om lek 

Det finns många teorier och sätt att se på lek och lek är ett brett beforskat område. Det som 

binder teorierna samman är att leken ska vara lustfylld, frivillig och spontan där målet inte är i 

fokus utan det är själva processen som är det signifikanta (Jensen, 2013). För att vi ska kunna 

föra en diskussion kring förskollärares resonemang om barn som inte leker vill vi även skriva 

fram ett avsnitt om lekteori. En svensk lekforskare är Birgitta Knutsdotter Olofsson som har 

utvecklat sitt sätt att se på lek, vilken vi väljer att utgå ifrån. Hon grundar mycket av sin 

lekteori av att kunna förstå och tillägna sig leksignaler för att kunna leka. Med leksignaler 

menar Knutsdotter Olofsson (1987;1992) att det är kommunikationen som signalerar att något 

är på låtsas, som om, både genom kroppsspråk och verbalt. Det är inte bara korta signaler, 

utan även ett förhållningssätt gentemot hur leken förhåller sig till verkligheten (Hellberg, 

2015; Knutsdotter Olofsson, 1992). Knutsdotter Olofsson menar att leken är en medfödd 
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förmåga, men för att utveckla sin förmåga att leka måste vuxna leka med barnet. Hon menar 

att det är de vuxna som hjälper barnen förstå leksignaler och urskilja vad som är på riktigt och 

vad som är på lek (Knutsdotter Olofsson, 1992). Hon menar vidare att det är i leken, först med 

vuxna och sedan med andra barn, barn lär sig grunderna för social samvaro. Knutsdotter 

Olofsson har formulerat tre sociala lekregler som hon menar är en grund till om barn kan leka 

eller inte. De är samförstånd, ömsesidighet och turtagande. Samförstånd betyder att barnen 

ska vara överens om att de vill leka och vad det ska leka, leken ska vara frivillig. 

Ömsesidighet handlar om samspel och turtagande om att barnen turas om att bestämma hur 

leken fortskrider (Knutsdotter Olofsson, 1992). Knutsdotter Olofsson är en forskare som 

problematiserar fenomenet om barn som inte leker med andra barn där hon skriver fram den 

vuxnas närvaro och betydelsefulla roll som avgörande för hur barnen utvecklar sin förmåga 

att leka med andra barn (Knutsdotter Olofsson, 1992). Hon ställer sig också kritisk till den 

forskning som pekar på att barn som inte leker med andra barn har olika beteendeproblem 

såsom aggressivitet. Istället kopplas barns förmåga att förstå leksignaler grunda sig i 

fenomenet och att det är de vuxnas ansvar att hjälpa barnen förstå leksignaler och få med alla 

barn i leken (Knutsdotter Olofsson, 1987). Knutsdotter Olofsson (1992) menar vidare att det 

är svårt att skilja lek från icke-lek, då det endast är barnen själva som vet om de leker eller ej. 

Vidare menar forskaren att leken är ett förhållningssätt snarare än ett beteende. 

Förhållningssätt i det här avseendet förklarar Knutsdotter Olofsson (1987) som en mental 

inställning som kommer inifrån barnen som ger upphov till en speciell känsla.  

 

4 Metod 

Nedan kommer val av metod för föreliggande studie att presenteras enligt följande; Urval, 

Fokusgruppsintervju, Tillvägagångssätt, Diskursanalys, Diskurspsykologi, Transkribering, 

Analysprocess, Etiska ställningstagande, Tillförlitlighet och Analysverktyg. Metodansats i 

föreliggande studie utgår ifrån socialkonstruktionism, som tidigare förklarats under rubriken 

Vetenskaplig utgångspunkt. Metodvalen som gjorts i studien grundas i studiens syfte som är 

att undersöka hur förskolepersonal definierar lek på förskolan samt hur de talar om barn som 

inte leker med andra barn, och kommer vidare motiveras under varje rubrik.  
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4.1 Urval 

I föreliggande studie valdes fokusgruppsintervjuer enligt ett målinriktat urval. Bryman (2011) 

beskriver ett målinriktat urval där deltagarna inte är slumpmässigt utvalda. Det vill säga att vi 

valde deltagare som vi menar är relevanta för vårt syfte och forskningsfråga. Vi valde därav 

att intervjua personer som arbetar inom den sociala kontexten, förskolan, som vi ville 

undersöka. Vi menar vidare att de personer som arbetar på förskolan utgör, tillsammans med 

barnen, den verkligheten som råder där. Att göra det här urvalet, grundat på ovanstående 

argument, är även något Dahlin-Ivanoff (2015) menar underlättar forskningen då olika 

uppfattningar får lov att komma till tals och en givande diskussion kring ämnet kan uppstå. 

Deltagarna bestod totalt av sju personer, sex kvinnor och en man. Deltagarna var mellan 26 år 

och 63 år. Fyra av deltagarna är utbildade förskollärare och de övriga tre är barnskötare med 

annan pedagogisk utbildning. Syftet med den här studien har inte varit att jämföra olika 

yrkeskategorier, därför har ingen hänsyn tagits i förhållande till de här aspekterna när vi har 

analyserat det empiriska materialet. Vi kommer således att benämna deltagarna som 

förskolepersonal. Vi menar att de aspekterna inte är relevanta då de alla, genom att arbeta i 

den dagliga verksamheten tillsammans med barnen konstruerar den verklighet som råder där 

och då. Fokusgruppsintervjuerna ägde rum på två för oss kända förskolor. Båda förskolorna är 

belägna i ytterområden av en mellanstor stad i södra Sverige. 

 

I den första intervjun deltog ett helt arbetslag på fyra personer och i den andra deltog tre 

personer på en förskola som arbetar på tre olika avdelningar. En av deltagarna arbetar med 

barn i ett- till treårsåldern och de övriga sex deltagarna arbetar med barn i tre- till 

femårsåldern. Då de flesta, sex stycken, av deltagarna arbetar med barn i tre- till femårsåldern 

menar vi att deltagarna har varit relevanta för vår studie. Det här menar vi för att det är främst 

i den åldern som den sociala leken framträder och blir synlig (Jensen, 2013; Knutsdotter 

Olofsson, 1987;1992). Vi menar därför att de som arbetar med barn i de här åldrarna också 

borde ha mer erfarenheter kring barn som inte leker med andra barn. 

 

4.1.1 Fokusgruppintervju 

Föreliggande studie bygger på den kunskap om verkligheten som förmedlas genom samtal 

med förskolepersonal och de tolkningsrepertoarer som uppträder i den specifika kontexten där 

samtalet äger rum, nämligen förskolan. Vi menade att olika verkligheter kunde synliggöras 
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genom att vi använde oss utav intervjuer, som enligt Kvale (1997) är en metod där den sociala 

och språkliga konstruktionen i det lokala sammanhanget kan avslöja människors verklighet. 

Vi valde att intervjua personer som arbetar i förskolan i grupp för att diskutera ett speciellt 

ämne, det vill säga att vi använde oss utav fokusgruppsintervjuer. Vi kunde genom det här, 

som Bryman (2011) lyfter, få reda på hur ett speciellt ämne eller tema konstrueras i samspel 

med andra genom samtal och diskussioner. Det gjorde att vi som forskare kunde skapa oss en 

bild av de verkligheter av ett visst fenomen, som i vårt fall är när barn inte leker med andra 

barn, uppträdde, konstruerades, upprätthölls och förhandlades. I fokusgruppsintervjuerna 

agerade vi, i enlighet med det Bryman (2011) och Dahlin-Ivanoff (2015) skriver, som 

gruppledare för att upprätthålla ett samspel deltagarna emellan utan att vara styrande. Inför 

fokusgruppsintervjuerna hade vi förberett en intervjuguide med semistrukturerade frågor. Vi 

ville använda oss utav frågor som inte var för styrande i sin utformning, det här för att 

deltagarna skulle få möjlighet att diskutera och lyfta fram de resonemang som de ansåg vara 

viktiga för det aktuella ämnet. Det här betyder att vi ville att intervjuerna skulle vara mer som 

vardagligliga samtal än som intervjuer. Vi som forskare delgav inte intervjudeltagarna våra 

egna erfarenheter eller vår syn på verkligheten utan fokuset skulle ligga på hur de själva 

formulerar sig i interaktion med varandra. Vi är dock medvetna om att vår närvaro som 

forskare kan ha haft betydelse när deltagarna delgav oss sina versioner av verkligheten i 

enlighet med vad Bryman (2011) poängterar. Det här kommer ytterligare att problematiseras 

under rubriken metoddiskussion.  Vi menar att genom att ha tillämpat fokusgruppintervjuer 

som metod med förskolepersonal på fältet speglades den verklighet i det sociala 

sammanhanget vi befann oss i och kunde därmed besvara vår forskningsfråga; Vilka 

tolkningsrepertoarer i förskolepersonals resonemang framträder kring barn som inte leker med 

andra barn? Vi menar därav att vårt val att använda fokusgruppsintervjuer som metod för att 

producera data legitimeras. 

 

4.1.2 Tillvägagångssätt 

När problemformulering, syfte och frågeställning började ta form producerade vi en 

intervjuguide med semistrukturerade frågor som vi menade var relevanta för vår 

frågeställning. Efter respons från handledare med förslag på förändringar reviderades frågorna 

till de som går att finna i bilaga 1. Vi genomförde därefter en pilotintervju med två av våra 

medstudenter för att se hur frågorna fungerade i förhållande till vårt syfte. Likt det Bryman 

(2011) skriver fram kunde vi genom det här få syn på att det inte var möjligt att ställa de 
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frågorna vi hade producerat i den ordningen som vi hade tänkt. Det framstod för oss att vi 

behövde vara flexibla och väl inlästa på frågorna för att kunna anpassa frågornas följd efter 

samtalets form, och endast använda intervjuguiden som ett osynligt verktyg i 

intervjusituationerna. Vi kontaktade sedan två för oss tidigare kända förskolor. Den ena över 

telefon och den andra via mail. Vi informerade om föreliggande studie, vilket syfte vi hade 

och dess problemformulering. Förskolorna ställde sig positiva till att delta och vi kom överens 

om en tidpunkt som passade för intervjuerna. På den första förskolan kom vi överens om att vi 

skulle komma under arbetslagets planeringstid för att det skulle finnas tid för intervjun utan 

att personalen skulle känna att de behövdes i barngruppen. På den andra förskolan bestämdes 

att vi skulle komma när resterande personal var ute med barngrupperna, då möjligheten fanns 

för deltagarna att avsätta tid för intervjun.  

 

Dagen för den första intervjun träffades vi forskare på förskolans parkering och gick sedan 

tillsammans in på avdelningen där arbetslaget arbetar. Arbetslaget satt i ”planeringsrummet” 

och hade precis ätit lunch. Deltagarna informerades återigen om studiens syfte och i 

enligheten med Vetenskapsrådets råd gällande God forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017) 

informerades deltagarna även om att det var frivilligt att delta och att de när som helst kunde 

avbryta sin medverkan. Vi bad även deltagarna om lov att spela in intervjun med hjälp av 

mobiltelefoner, vilket de gav oss sitt muntliga medgivande till. Vid den andra intervjun åkte 

vi tillsammans och kom i god tid till förskolan. Vi mötte upp våra deltagare i hallen på 

förskolan och gick tillsammans in i personalrummet där intervjun skulle äga rum. Vi 

informerade även här om studiens syfte och frågeställning samt att deltagandet var frivilligt 

och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. Vi bad även om tillåtelse för att spela 

in intervjun med hjälp av mobiltelefoner, vilket samtliga gav sitt medgivande till.  

 

Då alla deltagare är myndiga valde vi att inte inhämta skriftliga medgivande. Vi lämnade även 

våra kontaktuppgifter om deltagarna under ett senare skede skulle ångra sig och ta tillbaka sin 

medverkan. Våra fokusgruppintervjuer varade i totalt en timme och nio minuter, där den ena 

varade i 21 minuter och den andra i 48 minuter. Fokusgruppsintervjuernas olika längd 

kommer att problematiseras under rubriken metoddiskussion.  I den första intervjun deltog 

fyra informanter och i den andra tre. Vid båda tillfällena deltog även vi två som moderatorer.  
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4.2 Diskursanalys 

Vi menar att diskursanalys är ett användbart angreppssätt för föreliggande studie då vi vill 

undersöka det som konstrueras som verkligt och sant, i en viss tid på en viss plats, vilket 

Börjesson och Palmblad (2007) menar att grundfrågan inom diskursanalys är. Det vill säga 

svarar på vår forskningsfråga; Vilka tolkningsrepertoarer i förskolepersonals resonemang 

framträder kring barn som inte leker med andra barn? Diskurs beskrivs av Winther Jørgensen 

och Phillips (2000) som ett bestämt sätt att tala om och förstå världen. Diskurser är inte något 

man finner i verkligheten utan något som konstrueras och ständigt förändras. Diskurser 

konstrueras med utgångspunkt i de frågor som ställs och beroende på vilket kunskapsintresse 

som finns. Diskursanalysens utgångspunkt är att vårt sätt att tala om vår värld inte kan förstås 

spegla vår omvärld, identiteter och sociala relationer utan spelar en aktiv roll i skapandet av 

förändringen av dem (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Samtidigt lyfter Bolander och 

Fejes (2015) att det som kommuniceras förmedlar en verklighet samtidigt som det som inte 

sägs förmedlar en annan. Inom diskursanalys finns tre angreppssätt för att genomföra en 

analys; diskursteori, kritisk diskursanalys och diskurspsykologi (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000). Gemensamt för de här angreppssätten är att förstå språk och subjekt, bedriva 

kritisk forskning, kartlägga maktrelationer och att formulera normativa perspektiv som vidare 

kan kritiseras och leda till möjligheter för social förändring. Angreppssätten skiljer sig åt när 

det gäller uppfattningar om diskurs och social praktik, där diskursteori intresserar sig för hur 

politiska processer utvecklas och används främst på makronivå, där kampen mellan olika 

stora diskurser diskuteras och vilka diskurser som fixeras. Kritisk diskursanalys betonar att 

diskursen skapar den sociala världen och lägger tonvikt på förändring samt att alla diskurser 

bygger vidare på varandra. Diskurspsykologi har fokus på hur människor använder befintliga 

diskurser för att framställa sig själv och världen på bestämda sätt i det sociala sammanhang de 

befinner sig i och vilka konsekvenser det kan få (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Då vår 

studie är en studie på mikronivå menar vi att diskurspsykologi lämpar sig bäst som 

angreppssätt för oss. 

 

4.2.1 Diskurspsykologi 

Vi har valt att använda oss av diskurspsykologi i vår studie då vi ska undersöka vilka 

tolkningsrepetoarer i förskolepersonals resonemang framträder kring barn som inte leker med 

andra barn. Inom diskurspsykologi framställs världen genom vardagliga interaktioner, såsom i 
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vårt fall samtal på mikronivå. Diskurspsykologi grundas i det socialkonstruktionistiska synen 

på jaget, där jaget och identiteten ses som socialt betingat. Identiteter uppstår och förhandlas i 

sociala sammanhang. Det här är av betydelse i vår föreliggande studie att beakta då vi menar 

att barnen som det resoneras kring i intervjuerna utvecklar sina identiteter inom det sociala 

sammanhang som förskolan utgör. Vidare menas att en människa har många identiteter som 

konstrueras av olika diskursiva resurser som är relationella och instabila (Burr, 2003; Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000).  

 

Analysen riktar sig således på hur tolkningsrepertoarer byggs upp och förstås i ett speciellt 

sammanhang genom språket som handling (Burr, 2003; Börjesson & Palmblad, 2007). Burr 

(2003) poängterar även att genom att analysera språket och hur tolkningsrepertoarer byggs 

upp och upprätthålls utmanas således den förgivettagna kunskapen.   

 

4.3 Transkribering 

Vi började med att lyssna på det inspelade materialet flera gånger i sin helhet, vilket Bryman 

(2011) rekommenderar. Vi valde därefter att dela upp intervjuerna, där vi transkriberade 

hälften var efter varje intervjutillfälle. Allt inspelat material transkriberades i sin helhet och 

resulterade i totalt 28 sidor datorskriven text. Därefter skrev vi ut hela transkriberingen i 

pappersform, lyssnade igenom inspelningen igen och kontrollerade att allt som sagts hade 

kommit med i utskriften. När någon har skrattat har vi transkriberat det som (Skratt), vi har 

även valt att skriva ut vissa ord såsom å till och för att öka läsbarheten. Vi har dock behållit 

övrigt talspråk. I de utvalda delarna av transkriberingen, det vill säga empirin, har vi använt 

oss av tre punkter … då en paus eller tystnad uppkommit och när vi i empirin har utelämnat 

text skrivs det fram enligt följande; […]. 

 

4.4 Analysprocess 

För att bekanta oss med vårt material har vi läst igenom transkriberingen ett flertal gånger. Vi 

antecknade våra reflektioner och funderingar som vi sedan diskuterade tillsammans. Utifrån 

det här använde vi oss av färgkoder i materialet för att hitta mönster och plocka ut det som vi 

fann av intresse för vidare analys och som svarade mot vårt syfte. Det här gjorde vi för att likt 

det Rennstam och Wästerfors (2015) menar underlättar organiseringen av datan och bli 
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förtrogen med vårt material. Vi tematiserade därefter vårt empiriska material utifrån innehåll 

och det som framstod för oss som den röda tråden. De teman som framkom ur vårt empiriska 

material fick tillfälliga arbetsnamn som var; Platser för lek, Att få vara med i leken, Barn som 

inte leker med andra barn, Låt oss leka och Självvald ensamhet. Under processens gång 

reviderades tematiseringar till de rubriker som håller ihop det empiriska materialets innehåll, 

nämligen; Vem bestämmer? Exkludering, Social men… och Vill alla? De här 

tematiseringarna växte fram genom metareflektioner under analysprocessens gång. 

 

4.5 Etiska ställningstagande 

Vi har i våra etiska ställningstaganden utgått ifrån Vetenskapsrådets publikation gällande God 

forskningssed (2017). Samtliga deltagare gav sitt samtycke att medverka i studien. De blev även 

informerade om sina rättigheter att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. Vi 

informerade även om studiens syfte och frågeställning, såväl vid den första kontakten som före 

intervjuerna skulle äga rum. I enlighet med Anonymitetskravet (Vetenskapsrådet, 2017) har 

deltagarnas namn tagits bort och ersatts med fingerade namn i såväl transkribering som analys. 

Det här för att inte en specifik deltagare ska kunna kopplas till ett specifikt svar i intervjun. Vi 

har även valt att avidentifiera platserna för studiens genomförande. Med hänsyn till 

Konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2017) har allt inspelat och producerat data hanterats 

av oss forskare med största försiktighet. Det vill säga att vi har förvarat all data på en säker plats 

som obehöriga ej haft tillträde till. Då vi använde oss av mobiltelefoner för att dokumentera 

vårt material har allt material överförts till ett USB minne och raderats från telefonerna. Det här 

gjorde vi för att minimera risken av att materialet skulle försvinna då mobiltelefonen är något 

vi bär med oss dagligen. Vi informerade även deltagarna att det inspelade materialet endast 

skulle användas i forskningssyfte. 

 

4.6 Tillförlitlighet 

Vi menar att det finns en tillförlitlighet i vår studie då vi systematiskt redogjort för alla steg i 

forskningsprocessen, vilket Thornberg och Fejes (2015) menar är av vikt för att få transparens 

i studien. Vi menar vidare att vi har undersökt det som efterfrågas i vårt syfte och 

forskningsfråga. Att vi är två som har genomfört studien och tillsammans resonerat, 

analyserat och diskuterat vårt material menar vi även bidrar till ökad tillförlitlighet av studien. 

Vi är dock medvetna om att vi som forskare inte kan ge en fullständigt objektiv bild av 
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verkligheten men att vi har agerat i god tro och inte medvetet låtit personliga värderingar 

påverka vår studie, det här är även något Bryman (2011) skriver fram. Vi menar likt Kvale 

(1997) att vår studie inte är någon garanti för sanningen utan det som vi fokuserat på är vilka 

tolkningsrepertoarer som framträder i de gemensamma samtalen mellan förskolepersonal. 

 

4.7 Analysverktyg 

I föreliggande studie kommer begreppen retorik, funktion, effekt och tolkningsrepertoar att 

användas som analysverktyg. Vi menar att tolkningsrepertoarer som uppträder i förskolans 

kontext speglas av den retorik som förskolepersonal använder sig av i sitt resonemang i 

samtal med varandra. Vidare kan retorik synliggöras genom att analysera samtalen med hjälp 

av de diskurspsykologiska verktygen funktion och effekt. Då vår forskningsfråga är; Vilka 

tolkningsrepertoarer i förskolepersonals resonemang framträder kring barn som inte leker med 

andra barn? menar vi att de här verktygen blir användbara för oss i analysen. Vi menar att 

retorik, funktion, effekt och tolkningsrepertoar som analysverktyg kompletterar varandra och 

möjliggör för oss att analysera den interaktionen som synliggörs i samtal och texter. Vidare 

förklaring av begreppen följer nedan. 

 

4.7.1 Retorik 

Retorik förklaras av Potter (1996) som när människor i interaktion med andra argumenterar 

för sin sak. Retorik handlar om att övertyga och komma fram till en sanning i ett socialt 

sammanhang. Genom att analysera samtalen kan vi identifiera retoriken som framkommer 

utifrån förskolepersonalens resonemang och därmed måla upp en bild av den sanning som 

uppkommer i det sociala sammanhang som studien avser att studera. Potter (1996) menar att 

alla beskrivningar är retoriska och i analyserna ska man se till de sanningar som byggs upp 

men också på den sanning som förnekas. Vi kommer därför att använda oss av det som Potter 

beskriver med ”The Dilemma of Stake” (Potter, 1996 s.110) och som Holmberg (2010) valt 

att skriva fram som en användbar fråga att ställa sig till materialet, nämligen: ”Vad som står 

på spel” (Holmberg, 2010 s. 60). Vidare beskriver Potter (1996) två retoriska strategier, 

författaren benämner dem som den offensiva och den defensiva. Den offensiva beskrivs 

undergräva alternativa sanningar, där motargument försvinner redan i uttalandet. Den 

defensiva beskrivs vidare ha som syfte att motstå att förklaringar framstår som felaktiga eller 

bristfälliga samt motstå misstro och tvivel.  
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4.7.2 Funktion och Effekt 

Vi menar att funktion och effekt är användbara verktyg att använda oss av i analyserna då 

talet, inom diskurspsykologin ses uppfylla olika funktioner som i sin tur leder till olika 

effekter uttalandet kan få (Potter & Wetherell, 1987). För att vi ska kunna göra djupare 

analyser av vår empiri och få syn på den retorik som förskolepersonal använder sig av menar 

vi, likt Holmberg (2010) att genom hypoteser kring utsagor, resonera kring vilka retoriska 

strategier som används för att legitimera olika uttalanden. Utifrån det här kan vi sedan 

resonera kring vilka effekter det får i den sociala kontexten. För vår studie betyder det här att 

vi kan få en djupare analys av samtalen samt se vilka tolkningsrepertoarer som framträder, då 

funktionen av ett uttalande kan ses som när människor försöker övertyga eller framhäva sig 

själv och legitimera sina uttalanden som sanna (Potter & Wetherell, 1987). Effekterna ses av 

oss som ett hjälpmedel för att svara på Holmbergs (2010) fråga; Vad står på spel? 

 

4.7.3 Tolkningsrepertoar 

Inom det diskurspsykologiska förhållningssättet beskrivs olika sätt att tala om världen, det 

som vi tidigare benämnt som diskurs, istället för tolkningsrepertoar. Diskursbegreppet 

används på de stora diskurserna medan tolkningsrepertoar används mer på mikrostudier 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Då vår studie bedrivs på mikronivå kommer vi härmed 

att använda oss av tolkningsrepertoar som begrepp. Genom att använda oss av 

tolkningsrepertoar i vår analys vill vi belysa vad som sägs, men också vad som inte sägs i 

sammanhanget. En repertoar beskrivs av Potter och Wetherell (1987) som en samling med 

begrepp eller metaforer som används för att värdera och konstruera olika versioner av den för 

deltagarnas verkliga värld. Vi kommer således att söka efter mönster i vårt empiriska material 

som kan avslöja rådande tolkningsrepertoarer. Begreppet tolkningsrepertoar belyser även hur 

språket används, vad som uppnås samt hur det här möjliggörs (Potter & Wetherell, 1987). 

Inom ramen för den specifika kontexten kan även flera tolkningsrepertoarer framträda där det 

vardagliga språkbruket är dynamiskt och flexibelt (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 
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5 Resultat 

Nedan kommer resultatet från fokusgruppsintervjuerna att presenteras. Under varje tema 

kommer utdrag från empirin att presenteras, som följs av analyser. Efter varje tema kommer 

även en kort sammanfattning under respektive tema att redogöras. I de kommande utdragen 

från empirin kommer informanterna från den första intervjun att benämnas som Angela, 

Carin, Kristin och Nilla. I den andra intervjun benämns deltagarna som Kim, Connie och 

Chris. Forskarna benämns som intervjuare. Tre punkter … betyder paus och tystnad och när 

[…] används har en del av texten utelämnats. I varje utdrag redogörs för vilka deltagare som 

är närvarande.  

 

5.1 Tema 1 Vem bestämmer? 

Följande tre utdrag handlar om förskolepersonalens resonemang kring barns lek i förskolan. 

Vi menar att de här utdragen blir relevanta i förhållande till forskningsfråga och syfte då för 

att förstå barn som inte leker med andra barn är det även av intresse att förstå hur 

förskolepersonalen definierar lek generellt samt lekens betydelse. Det framstår för oss som att 

lek är ett svårdefinierat begrepp, där det är de vuxna som bestämmer vad, hur och när ett 

lekande uppstår.  

Utdrag: 

I följande situation är Angela, Carin, Kristin och Nilla närvarande. Intervjuarna och 

informanterna sitter tillsammans runt ett bord. Intervjuaren frågar; ”Skulle ni kunna berätta 

om en typisk leksituation här på förskolan? Carin säger; ”Oj då! , varpå Angela undrar;”En 

typisk? En typisk frilek situtation?... Intervjuaren; ”Ja”. Angela säger; ”Jaaa… typ när dom 

sitter och leker på mattan med bilar eller klossar och sånt där och bygger ihop grejer… 

eller i dockrummet […] Angela säger; ”Där leker dom rollek” […] Carin säger; ”Jag skulle 

sagt, vi har inte så mycket frilek. Det är oftast det här, nu ska här plockas iordning för nu 

ska vi göra det. Och nu ska vi göra det” […] Nilla säger sedan; ”Men det är väl oftast på 

torsdagar och fredagar så är det väl mer fri lek” Carin svarar och säger; ”Mmmm ja, men 

dom får liksom aldrig leka färdigt nästan. Och det är ju det att nu ska vi plocka iordning för 

nu ska vi ha. Ja, det är alltid nåt som vi ska […] Carin säger; ”Ja, men det är ju faktiskt 

sant! Dom får ju inte det!” 

Analys: 

Utifrån att Carin svarar ”Oj, då”” på frågan kan det betyda att frågan är svår att besvara 

samtidigt som den kan vara för bred för att kunna ge ett enkelt svar på. Angela verkar här dra 

slutsatsen att en ”typisk leksituation” sker inom kategorin frilek då hon säger ”En typisk 

frileksituation?” När sedan intervjuaren bekräftar genom att säga ”Ja” kan det förstås som att 

det var det här frågan handlade om. När Angela sen säger ”När dom sitter och leker på 
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mattan med bilar” målas det upp en bild av att barnen har speciella platser på förskolan där 

lek ska ske. Funktionen av det här uttalandet är att barnen sitter på mattan när de leker med 

bilar. Med andra ord blir effekten av det här uttalandet att barns lek med bilar och klossar 

endast legitimeras som en leksituation när den utförs på mattan. Det här framkommer återigen 

när Angela benämner en annan specifik plats som reserverad för en viss typ av lek, nämligen 

dockrummet, där rolleken framträder. Implicit genom det här uttalandet blir funktionen av 

”där” en hänvisning till att rollekar på förskolan endast äger rum i dockrummet. Effekten av 

det här kan betyda att förskolepersonalen även har en speciell tanke om hur en rollek går till. 

Vi förstår det vidare som om att Carin ser en problematik kring den fria leken på förskolan då 

hon säger ”Jag skulle sagt, vi har inte så mycket frilek”. Funktionen av att retoriskt uttrycka 

sig ”Jag skulle sagt” förminskar Carin sitt uttalande för att legitimera att den fria leken inte 

får så stort utrymme och att Carin går fri från beskyllningar och hänvisar till andra rutiner. 

Utifrån citatet ” Och nu ska vi göra det” målas det här upp en bild av att andra aktiviteter 

eller rutiner stör barnens fria lek och att dagarna är fyllda av andra aktiviteter som får större 

utrymme än barnens fria lek. Det här dilemmat återkommer i citatet ”Men det är väl oftast på 

torsdagar och fredagar så är det väl mer fri lek”. Vi förstår det som om att den fria leken 

därmed får större utrymme i verksamheten under vissa veckodagar. Det framstår även finnas 

en viss osäkerhet kring det här då Nilla i ovanstående citat uttrycker sig med ”väl” två 

gånger. Funktionen av att artikulera ”väl” kan betyda att Nilla söker bekräftelse av de andra 

deltagarna. Effekten av det här blir att Nilla framstår som osäker när den fria leken äger rum. 

Carin argumenterar återigen att det finns hinder för barnens fria lek när hon igen tar upp att 

”nu ska vi plocka iordning för nu ska vi ha… Ja, det är alltid nåt vi ska…”. Carin målar 

återigen upp en bild av att barns lekande kommer i andra hand och att andra aktiviteter ges 

företräde. Vi förstår det som om Carin försvarar och framställer sitt uttalande som sant då 

Carin avslutar samtalsämnet med utsagan ”Ja, men det är ju faktiskt sant… Dom får ju inte 

det!”. Funktionen av att Carin använder sig av ”ju” två gånger kan ses som en förstärkning av 

uttalandet, liksom användandet av ordet ”faktiskt”, där effekten blir att Carin retoriskt 

försöker övertyga de andra och genom att utesluta invändningar framställer sig själv som mer 

vetande.   

Utdrag: 

I följande utdrag diskuterar Kristin, Carin, Nilla och Angela barns pärlande. Kristin funderar 

kring pärlandet när hon säger ”Är pärla att leka? Dom väljer själva att pärla men…” Carin 

säger;”mmmm”. Kristin fortsätter; ”Dom älskar ju det och just nu är dom inne i en period 

då dom älskar att…” Carin och Kristin säger sedan samstämmigt; ”att pärla ja […]  

Intervjuaren frågar; ”men tycker ni att pärla är lek?” Varpå Kristin säger; ”Nej, det är ju 
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frågan… om det är det eller inte.”  Carin säger då; ”Nää, det tycker jag inte” varpå Kristin 

fortsätter med att säga; ”men det är ju lek på nåt…” Intervjuaren frågar då; ”eller hur 

definierar ni lek?” … Carin svarar; ”Men jag tycker inte det är lek”. Angela säger då; ”nej, 

jag tycker inte det är lek”. Carin fortsätter med att säga; ”nej, jag tycker inte att det är lek 

så… lek tänker jag när barnen själva får ja fantisera och.” Angela fyller i med att säga; 

”fantisera ja”. Carin fortsätter; ” och använda alla sina sinnen till olika… Å rollspel och 

det tycker jag är lek”. Angela säger; ”ja” varpå Carin säger; ”men jag vet inte” och 

skrattar. […] ” Nej, jag tänker som när vi var små man leker rollekar, mamma, pappa, 

barn” 

Analys: 

I ovanstående utdrag diskuteras det huruvida att pärla kan definieras som lek. Vi förstår det 

som att det råder en delad mening om det här. När Kristin försöker svara på sin egen fråga 

”Är pärla att leka?” framstår det för oss finnas en ambivalent tankegång. Kristin säger ”Dom 

väljer själva att pärla men…”, förstår vi det som att pärla är något barnen vill göra. När 

Kristin retoriskt uttrycka sig ”men” blir funktionen att det framträder en problematik kring 

pärlandet. Effekten blir då att pärlandet inte ses med samma ”glasögon” som barnens. Kristin 

fortsätter sedan med att ”Dom älskar ju det” vilket åter igen framstår som något som barnen 

vill sysselsätta sig med. Kristin använder återigen ordet ”älskar” där ordet fungerar som en 

förstärkning av barnens vilja att pärla och effekten av det här framställs som ytterligare 

argumentation för att pärla kan förstås som lek utifrån ett barns perspektiv. Kristin 

återkommer till att fundera kring om pärla är att leka när Kristin säger ”Nej, det är ju 

frågan… om det är det eller inte.”. När Kristin tar en paus i sitt uttalande framstår det för oss 

som att Kristin inte vill eller kan ta ställning i frågan. Däremot efter att Carin säger ”Nää, det 

tycker jag inte” och Kristin säger ”men det är ju lek på nåt…” framstår det som om att 

Kristin ändå argumenterar för att pärla kan ses som lek. Utifrån Carin och Angelas utsagor 

framträder en samstämmig uppfattning om att pärla inte är lek. Carin säger tre gånger att pärla 

inte är lek, utan lek är ”när barnen själva får ja fantisera och […] och använda alla sina 

sinnen till olika”. Här målas det upp en bild om att när barn pärlar kommer varken fantasi 

eller sinnen till användning. Vi förstår det som att Angela bekräftar Carin genom att hålla 

med. Carin som har haft en genomgående ton kring att pärla inte skulle legitimeras som lek 

säger sedan; ”men jag vet inte” och skrattar kan det förstås som att hon blir osäker på sig 

själv och förminskar sina ställningstaganden. Å ena sidan kan skrattet förstås försvaga hennes 

tidigare uttalanden men å andra sidan kan det utifrån hennes fortsatta resonemang kring ”när 

vi var små man leker rollekar, mamma, pappa, barn” förstås som att rolleken premieras över 

att pärla.  
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Utdrag: 

Kristin, Angela, Nilla och Carin pratar om lekens betydelse i förskolan när Kristin säger; ” 

när dom har lekt superbt i olika konstellationer har vi tänkt en grej att, nä ska vi göra det 

här, nää”. Carin säger; Näää”, Kristin fortsätter; ”Nää vi låter dom leka” varpå Carin 

säger; ”ja, vi låter dom leka”. Kristin säger; ”Dom är alltså inne i sitt esse, dom leker så 

gott asså” […] Kristin säger; ”Å det ska dom ju få det är ju grunden till det mesta tycker 

jag”.  

Analys: 

Vi förstår Kristins uttalande ”när dom har lekt superbt i olika konstellationer” som att det 

finns bra och mindre bra sätt att leka på. Det kan betyda utifrån ovanstående citat att en bra 

leksituation är när barnen leker i ”olika konstellationer”. Funktionen av ”olika 

konstellationer” framställs barns lekande som något som endast sker i samspel. Effekten av 

det här blir således att ensamleken inte uppträder vid de här tillfällena utan alla barn leker 

med alla. Det framgår även utifrån när Kristin säger ”nää vi låter dom leka” vara de vuxna 

som bestämmer när en lek är bra eller mindre bra och om leken ska få fortgå. Det här 

bekräftas sedan av Carin då hon uttrycker sig med ”ja, vi låter dom leka”. Det framstår för 

oss som att det finns en samstämmighet kring att det är de vuxnas perspektiv som råder. Å 

andra sidan framträder här en respekt för barnens lek och när samspelet fungerar ”dom leker 

så gott asså”, kan förstås som att personalen inspireras och fascineras av lekens väsen. Det 

målas även upp en bild av lekens betydelse, där leken beskrivs vara grunden till det mesta. 

Effekten av det här blir att de barn som inte leker går miste om det som lägger grunden för 

”det mesta”.   

 

5.1.2 Sammanfattning Vem bestämmer? 

I analyserna ovan framträder en tolkningsrepertoar där de vuxna på förskolan har en 

överordnande ställning i förhållande till barns perspektiv på lekande utifrån den retorik de 

använder sig av när de resonerar kring bra och mindre bra lek. Det framkommer även utifrån 

analyserna att de vuxna har föreställningar kring vad som leks var på förskolan. Den fria 

leken på förskolan berörs också där det målas upp en bild av att den fria leken förlorar 

utrymme, där rutiner och ”måsten” kan ses som hinder för barns lek. Lek och icke-lek 

framstår även vara svårt att definiera, där vad som är lek eller inte får anses vara en 

svårbesvarad fråga. 
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5.2 Tema 2 Exkludering 

Exkluderings temat handlar om förskolepersonalens resonemang om när barn inte får vara 

med i leken av olika anledningar och hur förskolepersonalen förhåller sig till det här. Följande 

tre utdrag visar exempel på hur barn kan bli exkluderade från andra barn. 

Utdrag: 

I följande utdrag är Kristin, Angela, Carin och Nilla närvarande. Intervjuaren ställer frågan; 

”Tycker ni det är viktigt att alla barn är med i leken?”. Angela svarar; ”Vi tycker det är 

viktigt att ingen känner sig utanför”. Kristin fyller i: ”Nej, precis, men barn ska ju kunna 

om dom är inne i en lek tre, fyra stycken…. Att har dom igång en lek så eee kan det va bra 

att dom får leka klart den själva utan att ytterligare barn kommer in och går in i leken… 

man ska kunna ha ehhh vad ska man säga den… vad säger man….” Carin säger; ”Nej, jag 

vet inte” varpå Kristin fortsätter; ”men du vet att man… vi har ju sagt ibland att barn inte 

ska gå in i andras lek…” Angela säger; ”Ja ja ja”. Carin säger då; ”mmmm nej…” Kristin 

fortsätter; ”Ja det är det jag menar” varpå Angela och Carin säger i mun på varandra; ” ja 

ja ja”. Kristin säger då; ” och den hänsynen tycker jag ska finnas”. Carin säger; ”ja, för det 

är ju faktiskt så att dom”. Kristin fortsätter att berätta; ”vill vi ska finnas”. […] Angela 

säger; ”men det som är viktigt är att det inte är…. Är att det inte är nån som blir utanför”. 

Varpå Carin säger ”blir utanför” och Kristin säger; ”precis det är det viktigaste”. Angela 

säger sedan; ”sen är det inte viktigt att alla är med och leker….” 

Analys: 

Frågan kan uppfattas som ledande eftersom vi retoriskt betonar ordet ”viktigt”. Genom att 

använda ett förstärkningsord blir funktionen att det redan i frågan finns en värdering som kan 

förstås som att det är av betydelse att alla barn är med i leken. Effekten blir därav att vi 

förminskade deltagarnas utrymme för reflektion kring betydelsen av att alla barn är med i 

leken. Samtidigt framstår det som att Angela inte tycker det är viktigt att alla barn är med i 

leken då hon säger ”viktigt att ingen känner sig utanför” istället för att alla ska vara med. 

Angela framställer sig här som talesperson för hela arbetslaget då hon uttrycker sig med ”vi 

tycker”, vilket får anses som en retorisk strategi från Angeles sida. Kristin bekräftar även det 

här med att säga ”nej, precis”. Det framstår dock som motsägelsefullt när Kristin berättar om 

när barnen leker tillsammans och uttrycker att ”de ska få leka klart den själva utan att 

ytterligare barn kommer in och går in i leken” samtidigt som Angela har poängterat att ingen 

ska känna sig utanför. Att ett barn inte släpps in i leken kan naturligtvis få konsekvenser i 

form att barnet faktiskt känner sig utanför. Funktionen av det här blir att en del barn 

exkluderas och effekten av det här blir att det kollektiva får en överordnad betydelse framför 

det enskilda barnet. När Kristin sedan säger att ”den hänsynen tycker jag ska finnas” 

förminskas det barn som av olika anledningar exkluderas till att barnet därmed ska förstå och 

respektera att barnet blir utanför, att barnet ska ta hänsyn till gruppen som leker och inte störa. 

Både Angela och Carin fortsätter att resonera kring att det viktigaste är att inget barn blir 
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utanför, vilket igen blir motsägelsefullt utifrån konsekvenserna som kan uppträda när barnen 

exkluderas av andra. Angela säger sedan att ”sen är det inte viktigt att alla barn är med och 

leker” förstår vi det som att Angela har reflekterat kring utgångsfrågan och vill förtydliga att 

det är okej att barn inte leker. Det kan förstås utifrån vårt tidigare resonemang om att frågan 

var ledande och med hänsyn av att deltagarna kände till vårt syfte med studien modifierade 

sitt svar utifrån vad Angela förväntade sig att vi ville höra.  

Utdrag: 

Intervjuaren ställer frågan; ”Har ni erfarenheter kring barn som inte leker med andra 

barn?” Angela svarar; ”mmmm” och Carin säger; ”mmm många…”. Intervjuaren säger då; 

”kan ni berätta?” Carin säger; ”jag har en en gång, det är ett tag sen nu… ganska många år 

sen. Hon kunde inte leka. Hon ville så gärna va med men hon gick ju in med… och slet åt 

sig en docka och dom andra bara Neej nej nu… den hade vi och så där och hon kunde 

liksom inte se signalerna hon visste liksom inte hur hon skulle gå in i en lek…  […] Så 

arrangerade vi små lekar […] sen dess så lekte hon. […] så där tänker jag att där räddade 

man henne lite för hon va verkligen utanför” 

Analys: 

I början av utdraget säger Carin att hon har mycket erfarenheter kring barn som inte leker med 

andra barn, ”mmm, många” kan det betyda vara ett vanligt förekommande fenomen i 

förskolan. När hon sedan ska berätta om det här framstår det för oss som att hon måste gå 

långt tillbaka i tiden för att dra sig till minnes en sådan händelse när hon säger ”en, gång […] 

ganska många år sen”, vilket kan uppfattas som att det inte är ett vanligt förekommande 

fenomen. När Carin uttrycker sig ”Hon kunde inte leka” blir funktionen av citatet att barnet i 

fråga skuldbeläggs och att det var hon som inte kunde leka. Med andra ord blir effekten av 

argumentationen att leka är en förmåga barn antingen besitter eller inte. Det här befästs 

ytterligare när Carin fortsätter med att säga ”hon kunde liksom inte se signalerna hon visste 

liksom inte hur hon skulle gå in i en lek…”. Det här kan betyda att Carin menar det är av 

betydelse att barn kan uppfatta olika signaler för att kunna leka. När Carin säger ”Hon ville så 

gärna vara med men hon gick ju in med… och slet åt sig en docka” speglas återigen att 

skulden för att barnet inte fick vara med ligger hos barnet. Med andra ord kan det betyda att 

barnet fick skylla sig själv när barnet i fråga slet åt sig en leksak, där konsekvenserna av att 

slita åt sig en docka kan ses legitimera exkluderingen av det enskilda barnet och de andra 

barnens agerande med att inte släppa in barnet i leken. Vi menar dock vidare att Carin såg en 

vilja hos barnet att vara med, vilket kan förstås som att Carin var en närvarande vuxen bland 

barnen och det fanns en strategi för att hjälpa barnet in i leken. Det här befästs vidare när 

Carin säger ”så arrangerade vi små lekar”.  När Carin sedan uttrycker sig ”där räddade man 



26 

 

henne lite för hon va verkligen utanför” speglas återigen betydelsen av de vuxnas närvaro på 

förskolan. Retoriken kan här spegla Carins del i barnets utveckling genom att lyfta sig själv 

som den som räddade henne. Samtidigt som Carin målar upp en bild av att barnet var i behov 

av korrigering och att barnet behövde räddas från ett icke önskvärt beteende. 

Utdrag 

Carin, Angela, Kristin och Nilla samtalar om sina erfarenheter kring barn som inte leker 

med andra barn när Carin säger; ” hon bara brötade rätt in”. Angela säger; ”mmmm”. 

Carin fortsätter; ”hon kunde inte det […] om det är nåt medfött (skrattar) lite så sociala….” 

Angela säger; ”men lite så att dom som inte får va med, det är ju dom som brötar sig in….” 

Carin fyller i; ”aaa jaa” Angela fortsätter; ”som blir dom jobbiga”. Carin säger då; ”mmm 

och dom kan liksom inte… för lillebror var ju otroligt social och lätt o ha och göra med. 

Lekte med alla och så att….” 

Analys: 

Utifrån ovanstående utdrag resonerar vi kring Carins utsaga ”hon bara brötade rätt in”. Hon 

målar här upp en bild av att barnet inte kan de sociala reglerna i leken. Att barnet brötar sig in 

används som en metafor för att barnet förstörde andras lek. Carin säger vidare att barnets 

brötande kan vara något ”medfött” vilket kan förstås som om Carin letar förklaringen till 

barnets beteende utifrån ett biologiskt perspektiv, vilket får anses som att andra faktorer på 

förskolan inte är av betydelse för hur barnet lekte. Angela säger även hon att de som brötar sig 

in i leken är de barn som inte får vara med. Vidare konstrueras de barnen som ”dom jobbiga”. 

Funktionen av den retoriska strategin med att artikulera ”blir dom jobbiga” ses i det här 

avseendet något som utmanar personalen på förskolan. Effekten blir således att barn som inte 

gör något väsen av sig är de önskvärda barnen, som inte är jobbiga att ha att göra med. Det 

här speglas även i Carins jämförelse med lillebror som ”va otroligt social och lätt o ha och 

göra med. Lekte med alla”. Enligt den här utsagan framstår det som om att barn som leker 

med alla är de lätta barnen att ha på förskolan. Konsekvensen av det här resonemanget blir att 

de barn som bryter mot normen och inte leker enligt de rådande koderna stämplas som 

jobbiga och brötiga. 

 

5.2.1 Sammanfattning Exkludering 

I ovanstående analyser framträder en tolkningsrepertoar där kollektivet ges större utrymme än 

det enskilda barnet. Det som framträder är att exkludering av det enskilda barnet legitimeras i 

form av att barn ska visa hänsyn till kollektivet eller när ett barn inte förstår signaler från 
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andra barn. Barn som blir exkluderade konstrueras vidare som ”de jobbiga” och de som brötar 

in och förstör andra barns lek. 

 

5.3 Tema 3 Social men… 

Under temat Social men… resonerar förskolepersonalen om de barn som uppfattas som 

sociala i andra sammanhang på förskolan men inte leker med andra barn. Nedan följer tre 

utdrag från empirin. 

Utdrag: 

Kim, Chris och Connie samtalar om barn som inte leker med andra barn när Kim säger; ”ja, 

nej vad jag tänkte på det, det va ju det här att, det här när man börjar fundera liksom. Först 

tänker man att det är nåt speciellt. Bara titta, nej men den här personen, hen leker i alla 

fall, men sen tittar man, man börjar titta hur, vad leker hon? Eller hen får man väl säga. 

Och sen upptäcker man och så börjar man fundera kan det va det kan det va det kan det va 

det neeeej, också är det nån annan situation när det inte är nånting så det, det upptar ju 

mycket tid i tankarna när man hittar ett barn som inte leker… många funderingar hur ska 

man lösa det och sen kommer liksom lösningen … I vad.” Chris avbryter Kim och säger: 

”men jag tänker så här då hur tänker man då när man tänker att barnet inte leker? För alla 

barn leker?” 

Analys: 

I uttalandet ovan framställer Kim ett resonemang med sig själv om ”när man hittar ett barn 

som inte leker” vilket kan uppfattas som att de barn som inte leker i förskolan är de barn som 

av någon anledning är de ”osynliga” barnen. Funktionen i det här uttalandet med att man 

hittar ett barn kan få effekten att barn som inte leker behöver extra övervakning så att de inte 

försvinner i mängden. Samtidigt använder sig Kim av den retoriska strategin att artikulera 

ordet ”man” vilket skulle kunna förstås som att här legitimerar all personal i förskolan som de 

som ska hålla reda på barnen. Effekten av den här retoriska strategin är att skapa utrymme för 

att man inte personligen ställs som ansvarig för att barnet inte leker. Kim för även ett 

resonemang kring att de barn som inte leker upptar mycket tid i tankarna och uppfattas som 

”nåt speciellt”. Funktionen av det här citatet blir att de barn som inte leker med andra barn 

konstrueras som speciella och inte följer det ”normala”. Effekten av det här blir att personalen 

letar förklaringar hos barnen till varför de inte leker. Vidare blir konsekvenserna att de barnen 

som inte leker har en problematik som behöver lösas vilket framkommer utifrån Kims 

resonemang ”hur ska man lösa det”. Kim talar här i termen av ”man” vilket får anses som att 

Kim ser det här resonemanget som något som delas av de andra på förskolan. När sedan Chris 

avbryter och ifrågasätter det här resonemanget framträder en annan sanning kring ämnet. 
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Chris använder sig av en retorisk strategi genom att uttrycka ett ifrågasättande av man, där 

Chris får antas ta ett avstånd ifrån de andra uttryckta ”man” när Chris uttrycker sig med ”men 

jag tänker så här då hur tänker man då när man tänker att barnet inte leker? För alla barn 

leker”. Här blir funktionen av ”man” som ”de andra” där inte Chris kan ställa sig bakom då 

Chris menar ”alla barn leker”, effekten av det här blir att Chris ser på ämnet utifrån ett annat 

perspektiv där lekandet får antas ha andra dimensioner än de som tidigare implicit uttalats. 

Chris har här använt sig av en retorisk strategi genom att först förminska Kims resonemang 

för att sedan befästa sitt eget uttalande ”För alla barn leker” som sant. Det framstår som att 

Chris anseende står på spel i den här situationen, där Chris genom sitt uttalande motsätter sig 

kollektivet och inte vill ingå i hur resonemanget kring barn som inte leker har utvecklats.  

Utdrag: 

Angela, Carin, Kristin och Nilla samtalar om barn som inte leker när Angela säger; ”ofta är 

det ju dom som inte har de sociala koderna, som brötar sig in det är ofta dom som blir 

utanför, men han som vi har nu som väljer att gå undan, ganska ofta, han är han är ju 

populär”. Kristin säger sedan; ”Ja där ser jag ju ingen skillnad, det är ju bara ett val han 

har gjort”. Angela fortsätter; ”ja så det är ju lite svårt, ja men han har lite andra tankar och 

funderingar också ändå”.  

Analys: 

Funktionen av att Angela säger ”ju dom som inte har de sociala koderna” framstår det för oss 

att det är ett förgivettagande att de barnen som inte har de sociala koderna blir utanför. 

Effekten av det här blir att för att kunna leka behöver barnen besitta vissa förmågor, det vill 

säga de sociala koderna. Angela använder sig av en retorisk strategi som verkar övertygande 

genom att hon säger ”ofta är det ju dom”, vilket får ses legitimera hennes uttalande som sant 

inom rådande kontext. Det framstår för oss som att de barn som är populära har de sociala 

koderna oavsett om de leker eller ej. Med andra ord skulle det kunna betyda att 

förskolepersonalen mäter barnens sociala förmåga utifrån hur populära de är bland sina 

kamrater. Det framstår som legitimt att gå undan när barnet själv väljer att göra så när Kristin 

säger ”det är ju bara ett val han har gjort”. Genom att säga ”bara” blir funktionen att barnet 

framstår som socialt kompetent och besitter förmågan att avgöra när han vill vara ensam. 

Effekten av det här blir att barnet ifråga inte upptar samma funderingar hos personalen än de 

barn som är mindre populära och väljer att gå undan. Förvisso säger sedan Angela ”ja men 

han har lite andra tankar och funderingar också ändå”, vilket kan betyda att det är ett 

beteende som bryter mot normen och det förgivettagna att inget barn vill vara för sig själv. Att 

barnet har ”andra funderingar” fungerar som en motsättning till andra barn med mer normala 

funderingar, vilket får anses få en effekt av att barnet konstrueras som ”onormalt”. Det kan 
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dock även betyda att barn med mycket tankar och funderingar behöver sitta för sig själv och 

filosofera och därmed inte har tid för att leka även om barnet är populärt bland de andra 

barnen.     

 

Utdrag: 

Connie, Kim och Chris diskuterar ett barn som inte vill leka med andra barn när Connie 

säger: ”Han kan…leka, men han kanske inte jag vet inte han kanske inte har behovet att, 

han har syskon också” […] Kim säger:” men då är ju frågan om lek. Är leken är 

sysselsättningen, jag tänker att…. Men om han fungerar socialt och så är leken, men leken 

är en bisak jag vet inte, det vet jag inte om jag tycker. […] Ett barn som är utåt som är 

utåtagerande som med konflikt och det händer si och det händer så som inte kommer med i 

leken det är ju en sak men ett barn som då är socialt fungerande, välartad och artikulerande 

och allt vad det nu heter som inte leker beror det kan det då bero på” 

Analys: 

I ovanstående utdrag resonerar Connie om ett barn som inte vill leka med de andra barnen på 

förskolan. När Connie uttrycker sig med ”han kanske inte har behovet att, han har syskon 

också” framstår det som att barn med syskon inte behöver leka på förskolan. Det 

underliggande framstår som att barn med syskon får nog av lek i hemmet och sysselsätter sig 

med andra aktiviteter när de är på förskolan. Connies resonemang avslöjar ett förhållningssätt 

som legitimerar barnets ovilja till lek, något Kim motsätter sig då Kim säger ”men leken är en 

bisak jag vet inte”. Kim framställer här leken som överordnad annan sysselsättning och inte 

ska ses som en bisak, samtidigt som Kim förminskar sitt uttalande med att lägga till ”jag vet 

inte”. Funktionen av att säga ”men om han fungerar socialt” blir att det finns andra orsaker 

till varför barnet inte vill leka. Effekten av det här blir att barn som är sociala borde vilja leka. 

Den här föreställningen återkommer då Kim återigen funderar kring varför ett barn som ”är 

socialt fungerande, välartad och artikulerande och allt vad det nu heter som inte leker beror 

det kan det då bero på”. Kim ställer här barn som är utåtagerande och barn som är sociala 

som varandras kontraster där det utifrån Kims uttalande ”det är ju sin sak” är mer förståeligt 

varför barn som uppfattas som utåtagerande inte kommer med i leken i förhållande till de 

barnen som uppfattas som sociala och inte vill leka. Konsekvenserna av det här resonemanget 

blir även att de utåtagerande barnen får skylla sig själva när de hamnar utanför leken eftersom 

de barnen framstår vara källan till konflikter och att det ”händer si och det händer så”.   
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5.3.1 Sammanfattning Social men…  

Utifrån analyserna ovan framträder en tolkningsrepertoar kring de barn som inte leker med 

andra barn som att vara normbrytande. Det gemensamma för analyserna visar även att barnen 

konstrueras som speciella och utmanar förskolan samt väcker många funderingar hos 

förskolepersonalen. Det framstår även att förskolepersonalen försöker finna förklaringar till 

varför barnet inte leker. En annan tolkningsrepertoar som framträder utifrån analyserna ovan 

är att barn som inte leker med andra barn och som är sociala i andra sammanhang än just i 

leken återföljs av personalens resonemang att det finns ett ”men”. Det målas återigen upp en 

bild av att de barn som inte leker på förskolan bryter mot normen och ses som en anledning 

för oro. 

 

5.4 Tema 4 Vill alla? 

Följande två utdrag från empirin menar vi speglar det förgivettagna i förskolan om att alla 

barn vill leka med andra barn.  

Utdrag: 

Chris, Connie och Kim talar om barn som drar sig undan leken när Chris säger; ”men om 

den då är nöjd varför … men om man ser att barnet inte mår bra, då är det ju en annan sak 

asså då måste man ju hitta lösningar men om barnet är nöjt behöver man då tvinga in den? 

Connie säger sedan; ”nej, men jag tycker, jag tror att detta asså jag tror kanske att det här 

kommer, det här barnet har inte varit mycket på förskolan heller” 

Analys: 

I början av utdraget ifrågasätter Chris huruvida barn som är nöjda behöver leka eller inte. När 

Chris uttrycker ”men om man ser att barnet inte mår bra, då är det ju en annan sak” speglas 

en medvetenhet kring barnets välmående och den vuxnas roll i att skapa möjligheter för 

barnet att må bra när Chris sedan säger ”då måste man ju hitta lösningar”. Utifrån det här 

resonemanget framkommer det att barn som inte leker med andra barn inte per automatik 

behöver ses på som att de behöver hjälp för att leka så länge de mår bra. Genom att Chris 

frågar sig i förhållande till om nöjda barn ”behöver man då tvinga in den?” skulle det kunna 

betyda att de barn som inte är nöjda och inte mår bra behöver tvingas in i leken på förskolan 

oavsett om de vill eller ej. Det framkommer dock som om att alla barn vill leka men att det är 

en förmåga som kommer allt eftersom barnen går på förskolan när Connie säger ”det här 

barnet har ju inte varit mycket på förskolan heller”. Funktionen av ”ju” blir ett legitimerande 

av att barnet inte leker. Underliggande kan förstås att barnet inte har tillägnat sig de normer 
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som råder på förskolan och effekten blir således att barnet kommer att tillägna sig kunskapen 

att integrera med de andra barnen allt eftersom. 

Utdrag: 

I följande utdrag samtalar Chris, Connie och Kim om leken som fenomen när Chris säger:” 

jag brukar säga det att leken är barnens liv. För dom vill, det är det bästa dom vet… det är 

att leka” […] Chris säger vidare: det är det som är meningen med livet. Leken…Kim säger 

då:” ja det är nog det” varpå Connie säger: ”mmm  det är ju kul och leka” 

Analys: 

Funktionen av ”leken är barnens liv” blir i det här sammanhanget avgörande för om barnen 

kan förstås leva. Effekten blir således att de barn som inte leker fattas något livsavgörande. 

Genom att sedan uttrycka ”för dom vill, det är det bästa dom vet” framställer sig Chris som 

talesperson för alla barn då det retoriskt förstås som ett konstaterande och framställs av Chris 

som den enda sanningen. Det framstår härvid att alla barn vill leka och som en konsekvens av 

det här förstår vi det som att Chris menar att det inte finns barn som inte vill leka. Effekten av 

det här synsättet kan betyda att Chris inte ser de barn som inte vill leka då de inte ens 

existerar, vilket i sin tur resulterar i ”det osynliga barnet”. Chris säger återigen ”det är det 

som är meningen med livet” vilket får anses rättfärdiga sanningen om leken som avgörande i 

barnens liv. Kim och Connie verkar här ha blivit övertygade av Chris retoriska strategi när de 

bekräftar sanningen som framträder. 

 

5.4.1 Sammanfattning Vill alla? 

Den tolkningsrepertoaren som framträder utifrån ovanstående två analyser är att alla barn vill 

leka samt att det är livsavgörande att barnen leker. Det framstår för oss som ett 

förgivettagande att alla barn ska leka i förskolan och att det faktiskt inte finns barn som inte 

vill leka med andra barn. 

 

6 Diskussion 

Syftet med den här studien har varit att undersöka hur förskolepersonal definierar lek på 

förskolan samt hur de talar om barn som inte leker med andra barn, där forskningsfrågan 

lyder; Vilka tolkningsrepertoarer i förskolepersonals resonemang framträder kring barn som 

inte leker med andra barn? Vi kommer nedan att diskutera vårt resultat, vilket är att de 

tolkningsrepertoarerna som är framträdande i relation till det forskningsläge vi tidigare skrivit 
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fram. Vi ämnar vidare att diskutera resultaten utifrån våra fyra teman i analyserna, det vill 

säga; Vem bestämmer? Exkludering, Social men… och Vill alla? 

 

6.1 Vem bestämmer? 

Resultatet i temat ”Vem bestämmer?” framkom det en tolkningsrepertoar där de vuxna har en 

överordnande ställning kring barns lekande. En konsekvens av det här skulle kunna vara att 

barnens perspektiv på leken förbises i andra situationer när de vuxna inte ser barnens lek som 

lika meningsfull. Utifrån förskolepersonalens resonemang målas det upp en bild av att lek och 

icke lek är svår definierbara begrepp, vilket kan betyda det Choo, Xu och Haron (2012) och 

Knutsdotter Olofsson (1992) menar att den enda som kan definiera vad som är lek är den som 

leker där och då, det vill säga det lekande barnet. Det framkom, likt det Eriksson Bergström 

(2013) lyfter i sin avhandling, att miljöns utformning på förskolan är av betydelse för hur 

barnen leker, då olika platser är reserverade för olika slags lekar. Det här visar att hur 

förskolan är konstruerad och utformad är avgörande för hur barnen ges utrymme för att 

socialisera sig på förskolan. Vi kan genom vår analys om att olika platser är reserverade för 

viss typ av lek förstås begränsa barnen i leken, där barnens perspektiv åsidosätts. I vår analys 

kan vi även förstå att den fria leken får allt mindre utrymme på förskolan, vilket i sin tur kan 

få konsekvenser för hur barnen socialiserar sig i förskolan då som Skånfors (2013) hävdar att 

det är i den fria leken möjligheter för barnen att förhandla sina sociala relationer uppstår. Vi 

ser likheter med den australienska studien av Barblett, Knaus och Barratt-Pugh (2016) som 

lyfter fram att den fria leken är på väg att försvinna till förmån för den mer akademiska 

formen, då vi här kan dra paralleller till den svenska läroplanen för förskolan där begreppet 

undervisning är implementerat sedan revideringen 2016. Ett problem vi ser med att den fria 

leken får mindre utrymme i förskolan är att vi ser en överhängande risk med att de barn som 

inte leker med andra barn blir än mer osynliga för förskolepersonal att fånga upp. En annan 

problematik som kan uppträda i och med att förskolan styrs mer åt det akademiska hållet är att 

förskolepersonalen, likt det som kommer fram i Miller och Almons (2009) studie, får mindre 

tid för att involvera och engagera sig i barns lek på förskolan. Det framkommer dock inte i 

våra analyser att barnen själva har problem att leka i den fria leken, vilket kan sättas i kontrast 

till hur förskollärarnas resonemang i den amerikanska studien gjord av Miller och Almons 

(2009) lyfter att barn inte längre vet hur lek går till. Det här kan betyda att det finns kulturella 

skillnader i hur förskollärare resonerar kring lek, vilket även blir tydligt i Miller och Almons 

(2009) studie där förskollärarna inte såg sambandet mellan lek och lärande när 
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förskolepersonalen i vår studie uttrycker sig med att leken är grunden för det mesta. 

Diskussionerna kring huruvida att pärla ska ses som lek framkommer det en oenighet hos 

förskolepersonalen, där de menar å ena sidan att barnen älskar att pärla men å andra sidan att 

pärlandet inte ger uttryck för fantasi att och använda sina sinnen. Utifrån det här 

resonemanget förstår vi det som att pärlandet främst sker i ensamhet vilket vi kopplar till 

Luckey och Fabes (2005) benämning, ensam konstruktionslek. Vi ställer oss kritiska till 

förskolepersonalens resonemang att fantasin inte kommer till uttryck genom att pärla, då pärla 

för oss är en skapande aktivitet som vi ser som fantasifull. Det framstår inte heller som att 

förskolepersonalen ser pärlandet som en givande aktivitet i förhållande till rolleken när de 

jämför de här två aktiviteterna. Det här betyder att de inte ser ensamleken i sitt rätta värde 

utan ställs emot den mer sociala rolleken. Det betyder att förskolepersonalen inte ser det 

sambandet som Lloyd och Howe (2003) lyfter fram gällande att sådana aktiviteter som ensam 

konstruktionslek ses som att barnet visar på mognad och självständighet. Bae (2009) som 

lyfter att för att möta barnen som subjekt är det nödvändigt att se vad som händer här och nu 

och vad barnen influeras av. Vi ser i resultatet att förskolepersonalen ser vad barnen influeras 

av, vilket blir tydligt när Kristin betonar att barnen älskar att pärla. Här blir diskussionen om 

huruvida förskolepersonalen tar tillvara på barnens intressen och det som står på spel framstår 

för oss vara barnens inflytande över leken. Vår hypotes är att om förskolepersonalen skulle 

lyft pärlandet som en meningsfull aktivitet kunde de barn som väljer att pärla i ensamhet 

slussas in i gemenskapen på ett fördelaktigt sätt. Hypotesen grundar sig i Eriksson Bergströms 

(2013) avhandling där vi ser, utifrån förskolepersonalens resonemang, pärlandet som en 

aktivitet utan riktning. Genom att uppmuntra barnen till att gemensamt pärla får pärlandet ett 

annat mål, det vill säga gemenskap, istället för individuella lekhandlingar.  

 

I analysen under rubriken ”Vem bestämmer” kan vi uttyda att förskolepersonalen förhåller sig 

avvaktande innan de går in och bryter barnens lek. Här kan vi se två möjliga artikulationer av 

verksamheten där det å ena sidan framkommer att förskolepersonalen låter barnen leka färdigt 

när de leker ”så gott” å andra sidan framkom det i tidigare utdrag att barns lek hindras av 

olika regler och rutiner. Återigen speglas de vuxnas makt i relation till hur och vad barnen 

leker på förskolan. Vår diskussion kring det här är i linje med det Weldemariam (2014) lyfter 

i sin forskning, då genom att förskolepersonalen bryter och stör barnens lek förlorar barnen 

makten över sin egen lek 
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6.2 Exkludering 

Den tolkningsrepertoar som framträder under temat exkludering visar att förskolepersonalen 

ger kollektivet större utrymme än det enskilda barnet. Det framkommer att exkludering när 

det handlar om att andra barn leker i en grupp legitimerar exkluderingen av det enskilda 

barnet. Det här kan likt det Löfdahl (2002), Skånfors, Löfdahl och Hägglund (2009), Skånfors 

(2013) och Tellgren (2004) skriver fram, som en anledning till varför en del barn blir 

exkluderade, betyda att barnen vill skydda sin pågående lek, något som respekteras av 

förskolepersonalen. Diskussionen kan härmed handla om vilka konsekvenser det får för det 

exkluderade barnet i relation till de resultat som Löfdahl (2002) presenterar där hon lyfter att 

utifrån ett barns perspektiv är exkludering det mest negativa med leken. En annan anledning 

till varför en del barn blir exkluderade framkommer i resultatet som de barn som inte förstår 

signalerna från de andra barnen. Vilket kan resultera i att barnet försöker slå sig in i andra 

barns lek genom att slita åt sig leksaker eller ”bröta” sig in och förstöra. Att barnet uppfattas 

som att inte kunna leka relaterar till Coplan, Girardi, Finleay och Frohlick (2007) konstruktion 

av det barnet som står utanför det sociala sammanhanget på förskolan. Det framkommer även 

utifrån förskolepersonalens resonemang om signaler att barnet likt det Löfdahl (2002) och 

Skånfors (2013) lyfter, att barnet behöver besitta vissa kompetenser för att bli insläppta i 

barnens lek, i det här fallet förståelsen för signaler. Palla (2011) lyfter även att genom att inte 

förstå leksignaler inte förstår hur barnet ska ta kontakt på ett lämpligt sätt. Ett lämpligt sätt 

kan i det här avseendet inte betraktas vara när barnet sliter åt sig leksaker. Utifrån vårt resultat 

kan det även utläsas att de barn som beter sig på det här viset behöver ”räddas” visar på ett 

förhållningssätt som vilar på den forskning vi ställer oss kritiska till (Coplan, Wichmann & 

Lagacé-Seguin, 2001; Nelson et. al, 2012), där barnen som inte leker är i behov av korrigering 

och räddning. Det kan även betyda att förskolepersonalen hade en strategi för att lotsa in 

barnet i det sociala på förskolan. Det här i linje med Johansson och Pramling Samuelsson 

(2006) och Knutsdotter Olofsson (1992) menar om att de vuxnas roll i leken är av vikt. Att 

vuxna ibland behöver hjälpa barnet att leka för att kunna leka.    

 

6.3 Social men… 

Genomgående under det här temat kan tolkningsrepertoaren om det normbrytande barnet 

utläsas. Barn som inte leker med andra barn konstrueras som speciella och utmanande. Det 

framstår som att normen ”alla barn leker” blir extra tydlig i relation till vårt resultat. Likt det 

Palla (2011) belyser om att de barn som bryter mot normen förbryllar och oroar 
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förskolepersonal. Det är även intressant att förskolepersonal i vår studie uttrycker sig i samma 

termer av att de barn som inte leker som ”nåt speciellt” likt som i Pallas studie skrivs fram 

som speciella. Det framstår som att de önskvärda barnen på förskolan är de barn som inte 

utmanar förskolepersonalen utan följer normer och regler och inte gör något väsen av sig. 

Uppfattningar som de här skildrar förskolepersonalens uppfattningar om att barnen ses som 

fasta i sina identiteter och inte som socialt betingade. Utifrån det här resonemanget framstår 

det som att förskolepersonalen inte betraktar barnen utifrån den sociala kontexten de befinner 

sig i, där identiteter uppstår och förändras. Istället för att hitta lösningar och ändra på den 

sociala arenan barnen befinner sig på, letas fel hos det enskilda barnet och att det är barnet 

som behöver korrigeras snarare än verksamheten. Å ena sidan framkommer det i vårt resultat 

att om barnet i andra situationer än i leken uppfattas som sociala men inte vill leka anses som 

något som väcker funderingar. Å andra sidan kan det i resultatet utläsas att det är mer legitimt 

när de barnen väljer att gå undan leken även om ett underliggande men lyser igenom 

förskolepersonalens resonemang. I förhållande till att ”tvinga in” barn i lek som framkommer 

i förskolepersonalens resonemang hittar vi likheter till Eriksson-Bergströms (2013) 

avhandling där en pedagog uttrycker sig på samma vis. Det sätter vi i kontrast till det 

Knutsdotter Olofsson (1992) menar att leken ska vara frivillig och lustfylld. Vi ställer oss 

därför frågande till om barn verkligen kan tvingas till att leka med andra barn. Att vissa barn 

beskrivs som mer populära kopplar vi till Woods (2014) resonemang kring de barn som själva 

väljer att stå utanför leken uppvisar en social position i barngruppen. Genom att 

förskolepersonalen benämner barnet som populär kan det även betyda att det föreligger en 

implicit hierarkisk ordning i förskolan som får konsekvenser för hur den sociala ordningen på 

förskolan konstrueras.  

 

6.4 Vill alla? 

Slutligen i vår diskussion vill vi lyfta den tolkningsrepertoar som framträder under temat Vill 

alla? där normen av att alla barn vill leka framstår som extra tydlig samt att leken är 

livsavgörande för barnen. Det här resonemanget är linje med det Alasuutari och Markström 

(2011) kom fram till i sin studie, att alla barn borde vilja leka. Vi ställer oss kritiska till det här 

förgivettagandet, då det faktiskt framkommer i resultatet att det finns barn som inte vill leka 

och inte heller har behovet av att leka med andra barn. Om vi istället skulle se på ensamleken 

i sitt rätt värde, likt det Katz och Bucholz (1999) menar hade de här barnen istället setts som 

kompetenta, självgående barn där ensamleken ger utrymme för reflektion och lugn och ro. Vi 
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menar att om förskolepersonalen ser barnen som kompetenta kommer en god relation att 

uppnås och barnet kan känna sig trygg i den sociala kontext som förskolan utgör. Med andra 

ord det som Sette, Spinard och Baumgartner (2013) kommer fram till i sin studie där en god 

relation mellan läraren och barnet ses som det signifikanta för att föra barnen framåt i den 

sociala världen. Vi diskuterar utifrån det här om förskolepersonalen behöver finna en 

förklaring, eller ett fel bakom varför en del barn väljer att leka ensamma utan att först ha tänkt 

över sitt eget förhållningssätt gentemot de här barnen. Likt det Bygdesson-Larsson (2010) 

skriver i sin avhandling, menar vi det är viktigt att se till det sociala sammanhang barnen har 

svårt att leka i och att där göra förändringen. Det vill säga i verksamheten och inte lägga skuld 

eller leta fel hos det enskilda barnet. Genom att lägga skuld hos barnet kan en konsekvens bli 

att förskolepersonalen överför sina egna värderingar på barnet vilket i sin tur kan leda till att 

barnet inte känner sig trygg med varken förskolan, sig själv eller förskolepersonalen. Det här 

är ett problem då likt Howes och Smith (1995) och Rentzou och Sakellariou (2011) menar att 

en trygg och känslomässig relation mellan barn och förskollärare är signifikant i barns 

utveckling på förskolan. 

 

7 Metoddiskussion 

I den här studien tar vi tagit hänsyn till det som inom socialkonstruktionism kallas för 

reflexivitetsproblematiken (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Med det här menas att vi 

som forskare är medvetna om att resultatet är en version av många olika. Vi som forskare ser 

oss själva som medproducenter av den kunskap vi genom analys och resonemang har kommit 

fram till i vårt resultat. Med hänsyn till reflexiviteten har vi därför valt att analysera och 

problematisera intervjufrågorna i analyserna när frågorna funnits med i utdragen från empirin. 

Vi menar dock att vi legitimerar vår producerade kunskap genom de teorier och metodval vi 

har gjort, samtidigt som vi är medvetna om att resultatet och dess tematiseringar hade kunnat 

te sig annorlunda av andra forskare eller annan vald teori och metod. Vi är även medvetna om 

att hur vi har definierat socialkonstruktionism är en konstruktion i sig men vi har målat upp en 

bild av socialkonstruktionism så som vi har förstått den i den kontext vi befinner oss i. Den 

här problematiken är även något Burr (2003) lyfter fram, då socialkonstruktionism kan 

definieras på ett flertal sätt och hur olika författare väljer att definiera socialkonstruktionism 

för dem in på olika spår.  
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Fokusgruppssamtal som metod kan även problematiseras. I ena fokusgruppen agerade en av 

deltagarna avvaktande och tog inte för sig på samma sätt som de övriga deltagarna. Här kan vi 

förstå det som likt Bryman (2011) skriver fram som en kritik till fokusgruppsintervjuer att alla 

inte vågar uttrycka sig i grupp. Det kan betyda att vi hade fått mer data av just den deltagaren 

om vi istället hade använt oss av individuella intervjuer. En annan kritik av 

fokusgruppintervju som metod är det Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) och Bryman 

(2011) lyfter, att deltagarna håller tillbaka sina åsikter för att inte uppfattas som politiskt 

inkorrekta. Då vårt problemområde skulle kunna förstås som ett känsligt ämne i förskolan 

finns det en risk att så har varit fallet i våra intervjuer. Det finns även en möjlighet att valet av 

förskolor, som var kända för oss sedan tidiga, har påverkat resultatet i studien. Vi vill även 

lyfta intervjuernas längd i förhållande till varandra, där den första intervjun endast varade i 21 

minuter och bestod av fler deltagare än den andra som varade i 48 minuter. En av 

anledningarna till det här är att vi var för snabba med att stänga av inspelningen i den första 

intervjun, då diskussionerna tog ny fart efter att inspelningen hade stängts av. Det här tog vi 

med oss till den andra intervjun vilket visade sig vara en reflektion som vi fick nytta av då 

samtalet även här fortsatte efter det att vi förmodade att intervjun var över.   

 

Även utformningen av frågorna och sättet vi framställt vårt problemområde kan ha påverkat 

deltagarnas svar (Kvale, 1997). I relation till hur vi har valt ut vår empiri resonerar vi kring 

huruvida vi har tagit ut det mest relevanta för vår studie (Rennstam & Wästerfors, 2015), 

vilket vi menar vi har gjort vårt yttersta för att göra. 

 

8 Slutsats 

Utifrån de tolkningsrepertoarer som framkommit i vår studie är vår slutsats att den 

genomgående tonen i förskolepersonals resonemang är att de barn som inte leker med andra 

barn konstrueras som ”speciella”, ”brötiga” och saknar sociala koder samt inte kan tyda 

leksignaler från andra barn. Samtidigt kan det genom förskolepersonalens resonemang 

skönjas att om barn är populära i barngruppen är det mer legitimt att dra sig undan och vara 

själv. 
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9 Didaktiska implikationer  

Vår intention med den här studien är att vi vill bidra med att synliggöra förskolepersonalens 

resonemang kring barn som inte leker med andra barn i förskolan. Det här menar vi är av vikt 

då det i forskning framkommer att det är de vuxna som skapar möjligheter för barn att 

utveckla sin sociala förmåga. Vi menar vidare att studien kan bidra till att få igång en 

diskussion till hur förskolepersonal förhåller sig till barn som av olika anledningar inte är med 

i leken. Det här kan öppna upp för diskussioner i form av att kritisk granska både sig själv, det 

förgivettagna men även den sociala kontext som förskolan utgör.   

 

10 Vidare forskning 

Då vår studie utgår ifrån fokusgruppsintervjuer menar vi att det hade varit intressant att 

istället göra en observationsstudie för att synliggöra hur förskolepersonal förhåller sig till de 

barn som inte leker med andra barn i praktiken. Dessutom valde vi i vårt urval att inte göra 

skillnad på ålder, kön och epitet utan valde att kalla alla deltagare för förskolepersonal för att 

besvara vår forskningsfråga. Vi menar det hade varit av vidare intresse att få reda på om andra 

tolkningsrepertoarer hade uppträtt om de här aspekterna hade tagits i beaktan.  
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12 Bilaga 1 
Intervjufrågor 

Skulle ni kunna berätta om en typisk leksituation här på förskolan? 

Hur ser ni på leken på förskolan? 

- Är det viktigt att alla barn är med i leken? Varför/ varför inte? 

Hur ser ni på barns behov av att leka? Kan ni utveckla? 

Behöver barn leka? Varför/varför inte? 

- Kan alla barn leka? 

Har ni erfarenheter kring barn som inte leker med andra barn? Berätta. 

Vad tänker ni kring barn som inte leker med andra barn? 

- Vad kan det bero på? 

Finns det barn som vill leka ensamma? Vad tror ni det kan bero på? (Ålder?, Kön? Mognad? 

Trivs bäst själva?)  

- Ser ni det som positivt eller negativt att en del barn leker ensamma?  

- När är det positivt/negativt? Kan ni förklara hur ni menar? 

- De barn som leker ensamma, leker de någon speciell typ av lek? Berätta 

Ser ni något samband mellan barns samspel och sociala utveckling? 

- Skillnad mellan de barn som leker mycket med andra barn – barn som inte leker i den 

sociala leken? 

När anser ni att barn behöver hjälp för att ta sig in i leken? Hur ser ni det? 

- Har ni någon metod för att möjliggöra barns inträde i leken? 

- När är det ok att leka ensam/inte ok? 

- När anser ni att man ska börja oroa sig för barns ensamlek? Varför? 
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