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Abstrakt  
Med denna studie vill vi öka förståelsen för hur barn i fyra- sexårsåldern upplever det samspel  

och den lek som sker i förskolan, samt hur pedagogers närvaro eller icke närvaro i rummet 

tolkas och upplevs av barnen. I forskningsgenomgången behandlas bl.a. samspel som 

begrepp, samspel i leken och även pedagogens betydelse för det samspel och 

samspelsmönster som sker i förskolan. I denna studie har vi intervjuat 15 barn i åldrarna fyra- 

sex år. Studien utgår från en hermeneutisk ansats och har ett sociokulturellt perspektiv som 

teoretisk utgångspunkt. De medverkande barnen bidrog med många konkreta och intressanta 

exempel på samspelssituationer och hur de gick tillväga för att lösa situationer som kunde 

uppstå. Barnens upplevelser av pedagogers närvaro i rummet såväl som medverkan i lekar var 

mycket blandade. Det var dock många av barnen som gav uttryck för att de inte upplevde det 

som annorlunda att leka då det var en pedagog närvarande i rummet, men när de fick välja var 

det många som uppskattade att leka ensamma. Detta visar på komplexiteten och vikten av 

reflektion och lyhördhet i pedagogers yrkesutövande. 

Nyckelord  
Lek, samspel, kommunikation, pedagogers närvaro. 
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Förord  
Arbetet med denna uppsats har varit intressant och lärorikt och många gånger mycket 

intensivt. För att lyckas slutföra och bli klara med arbetet har vi stundtals fått dela upp arbetet 

mellan oss, detta gäller främst avsnitt 1 - 4. Den slutgiltiga texten har vi dock gått igenom och 

tittat på tillsammans. Vad gäller avsnitt 5- 6 har vi gemensamt analyserat och bearbetat 

materialet.  Vi vill även tacka den medverkande förskolans barn och pedagoger samt våra 

handledare.  
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1. Inledning och bakgrund  
Samspel är ett begrepp som vi ofta möts av i olika sammanhang. Det är en förmåga som ofta 

efterfrågas i arbetslivet och vi anser att det är en kompetens som är viktig att ha med sig 

genom hela livet. Under våra år på lärarutbildningen har vi fått ta del av mycket litteratur 

kring ämnet, som t.ex. Förskolan – arena för barns lärande av Sheridan, Pramling 

Samuelsson & Johansson (2010), Miljöer för lek, lärande och samspel av Sandberg (2008) 

och Vygotskij i praktiken: bland plugghästar och fusklappar av Strandberg (2006). Därmed 

har vi en förförståelse kring ämnet som vi skulle önska utveckla och finner det därmed 

intressant att studera detta fenomen närmare hos barn i förskolan. Vi har valt att fokusera på 

barn som är mellan fyra och sex år. I läroplanen för förskolan står bl.a. att kompetenser som 

att kommunicera, samarbeta och reflektera ska stimuleras i förskolans verksamhet. Det står 

också att personalen som arbetar i förskolan ska vara aktiv i barnens samspelande, både vad 

gäller enskilda individer och hela gruppen (Skolverket, 2010).  Att pedagoger ska vara 

engagerade och närvarande kan kanske ses som en självklarhet, men vi vill undersöka 

närmare om pedagogers närvaro eller icke närvaro i rummet har någon betydelse för barnets 

upplevelse av samspelet och leken som sker i förskolan. Genom att intervjua barnen kring 

frågor som rör deras upplevelser av lek och samspel i förskolan önskar vi öka förståelsen för 

detta.  Som teoretisk utgångspunkt kommer vi ta stöd i Vygotskijs (1999) sociokulturella 

teori. Då vi anser att detta perspektiv lyfter samspelet och lekens betydelse för lärandet och 

det är vår studies intresseområde, finner vi därför denna teoretiska utgångspunkt relevant.  En 

djupare genomgång av vad denna teori innebär redogörs i tredje kapitlet. Nedan följer en kort 

genomgång av hur synen på barn, lek och delvis förskolan förändrats under åren. Detta för att 

ge en kort bakgrund till hur dagens skola och barnsyn vuxit fram. Då detta inte är studiens 

egentliga syfte har vi valt att avgränsa oss till 1900-talet och göra några nedslag under detta 

sekel. 

Syn på barn och lek under 1900-talet  
Runt 1930- talet ansåg vi här i Sverige att leken hade ett bredare syfte än att bara vara en 

fristad för barnen. Nu kom även flera teorier om att barns lek inte bara var en lek utan att 

barnen utvecklades både socialt och kognitivt (Löfdahl, 2002).  Vid 1940- talet fick bl.a. 

lekskolor och daghem ett bidrag från staten, dock ett litet bidrag men för verksamheten 

innebar det att staten gjorde detta till en viktig angelägenhet även för dem (Richardson, 2004). 

Runt mitten på 1900- talet började ett annorlunda synsätt på barndom generera hänsyn och 

lyhördhet för barn som individer. Detta resulterade i att synen på barns lärande och utveckling 

fick ett större fokus (Sandberg, 2002). På 1960 – talet fortsatte denna utveckling och 
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resulterade i 1968 års barnstugeutredning, där det fanns fokus på bl.a. pedagogik och aktuell 

vetenskap (Richardsson, 2004). På 1970- talet ansågs att barn med hjälp av leken som verktyg 

utvecklades till kompetenta samhällsmedlemmar, samt att den sociala leken blev allt viktigare 

inom förskolan Lindgren (2002, refererad i Löfdahl, 2002). Det var också under 1970- talet, 

närmare bestämt 1973 som det kom en lag om allmän förskola, vilket innebar att det nu var en 

rättighet att få en förskoleplats från och med hösten det år barnet fyllde 4år (Richardsson, 

2004). På 1980- talet framhölls det att leken skulle vara ett slags hjälpmedel i förskolan där 

verksamheten utgick till stor del från vardagsföreteelser Lindqvist (1989, refererad i Löfdahl, 

2002).  Under detta årtionde skedde också en stor ökning - då antalet förskoleplatser blev 

dubbelt så många (Richardsson, 2004).  På 1990- talet framgick det av forskningen att lekens 

betydelse hade ändrats och att leken blivit relevant även då det gäller barns läs- och 

skrivutveckling Wood & Attfield (1996), Nicolopoulou (1991, refererade i Löfdahl, 2002).  

Något som också var av stor betydelse var att år 1998 fick förskolan en ny tillsynsmyndighet 

– Skolverket. Då kom också en egen läroplan för förskolan, där det redogjordes bl.a. för 

värdegrund och vad som ingick i förskolans uppdrag, med tydliga mål att sträva mot för 

verksamheten (Richardsson, 2004). I läroplanen betonas att lusten och leken har en stor 

betydelse, således betyder det att leken gynnar lärandet Lpfö98 (1998), Lindgren (2002, 

refererade i Löfdahl, 2002).   

 

1.1 Problemformulering  
 I styrdokument som t.ex. läroplanen för förskolan, som är det som verksamheten vilar på och 

som pedagoger ska arbeta efter, skrivs det tydligt fram att personer som arbetar inom 

verksamheten ska visa intresse och vara aktiva i samspelet med barnen, både vad gäller varje 

enskilt barn, men också tillsammans med hela barngruppen (Skolverket, 2010).   

Detta kan ses som givet, en förutsättning och säkert det många pedagoger strävar efter, men 

en intressant aspekt är dock hur barn i förskoleåldern fyra – sex år upplever detta.  Därmed 

ligger vårt problemområde just här, upplever barnen trygghet av pedagogers närvaro eller 

”stör” det leken och därmed samspelet? Jonsdottir (2007) har studerat kamratrelationer i 

förskolan och bland annat visat hur pedagogers inställning och förväntningar på barnen kan 

ha betydelse för samspelet. Men hur upplever barnen det samspel som sker?   

Pramling Samuelsson & Johansson (2009) har gjort en studie där de intresserade sig för när 

och varför några barn i förskoleåldern och upp i skolåldern tog kontakt med sina lärare och 

pedagoger. Det vi vill sträva efter är att utveckla förståelsen kring barnens upplevelser av 
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pedagogers närvaro och icke närvaro i rummet samt barnens upplevelse av samspel och lek 

som sker i förskolan. Som tidigare nämnts utgår vi från det sociokulturella perspektivet 

(Vygotskij, 1999) som teoretisk utgångspunkt, där vi har valt att fokusera på följande 

begrepp: samspel, språk och leken där också kreativitet och fantasi innefattas. I tredje kapitlet 

följer en förklaring till varför dessa begrepp valts.  

1.2 Syfte och frågeställning  
Samspel mellan människor tillhör det livslånga lärandet och utvecklas bl.a. på förskolan. 

Syftet med vår studie är att få en bättre förståelse för hur barn i fyra- sexårsåldern upplever 

samspel och lek som sker i förskolan.  

De frågeställningar som ligger till grund för undersökningen är: 

• Hur upplever barnen pedagogens närvaro i rummet? 

• Hur upplever barn samspelandet på förskolan? 

2. Tidigare forskning och litteraturgenomgång 
Nedan följer förtydligande av vad tidigare forskning som rör begrepp som lek och samspel 

visar, följt av en litteraturgenomgång som också belyser dessa begrepp. Vad gäller 

forskningsgenomgången följer till en början studier av Pramling Samuelsson & Johansson 

(2009), Bygdeson – Larsson (2010), Jonsdottir (2007) och Pramling Samuelsson & Williams 

(2000) som alla på olika sätt belyser samspelet i förskolan. Det är främst forskning kring 

betydelsen av samspelet mellan barn och pedagoger som behandlas, vilket är relevant då det 

är ett av studiens intresseområde. Sandberg (2002) intresserar sig i sin avhandling för vad 

vuxna har för erfarenheter av lek och därmed förhållningssätt eller synsätt på lek i vuxen 

ålder. Detta bidrar med en intressant aspekt till den aktuella studien för att generellt se på 

vuxnas syn på lek.  Det samspel som sker i leken behandlas i Löfdahls (2002) avhandling. 

Därefter redogörs för Johanssons (2003) resonemang kring vad det innebär att ta barns 

perspektiv.  Då syftet och frågeställningarna i denna studie är att få en bättre förståelse för 

barns upplevelse av lek och samspel samt vuxnas närvaro och icke närvaro i rummet ger 

denna befintliga forskning kring området en bra bakgrund för att förstå och ta till sig vår 

föreliggande studie. 
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2. 1 Tidigare forskning  

Samspel och pedagoger 
I en artikel redogör Pramling Samulesson & Johansson (2009) för en studie de gjort med syfte 

att studera varför barn i förskole- och skolåldern tar kontakt och samspelar med sina lärare. 

De aktuella barngrupperna är, en småbarnsgrupp, fem syskongrupper, en förskoleklass och en 

grupp med barn från grundskolan. Studien utgår från barns perspektiv, som även vi utgår från 

i vår studie. De har med hjälp av videoobservationer under ett år studerat barnen för att 

synliggöra anledningarna till att barn tar kontakt och involverar sina lärare till interaktion. De 

situationer som är aktuella har barnen själva tagit initiativet till. Några gånger har 

matsituationer observerats, detta för att barnen ofta fick påverka kommunikationen och 

samspelet som skedde. För att synliggöra dessa variationer som framkommer presenteras de i 

olika kategorier. Ansatsen som används är fenomenografi i enlighet med Marton & Booth 

(1997, refererad i Pramling Samuelsson & Johansson, 2009).  

 De fem kategorier som framkom var följande:  

• Barnen ville få hjälp av pedagogen 

• Uppskattas som kompetent  

• Informera och göra de vuxna medvetna om att något barn inte följde reglerna.  

• Få information eller försäkran om hur något fungerade 

•  Engagera de vuxna i sin lek.  

Författarna poängterar dock att det är många situationer under dagen som barnen klarar av på 

egen hand utan att de vuxna behöver involveras. Det kunde handla om både konfliktlösning 

eller praktiska saker, de tar hjälp av varandra i många lägen. Vidare menar man av denna 

studie att barn ofta väljer aktiviteter som de kan klara av själva. Detta är dock en komplex 

uppgift som ingår i pedagogernas uppdrag: att vara med i leken och delta i barnens värld, men 

på samma gång har pedagogerna ett stort ansvar som innebär många olika delar.  Utmaningen 

ligger bland annat i att hitta en balans i detta, om man i sin yrkesroll inte lyckas med detta 

finns en tänkbar följd, att pedagogerna endast blir uppmärksammade av barnen då de behöver 

någon form av hjälp med något (Pramling Samuelsson & Johansson, 2009).  Pramling 

Samuelsson & Johanssons (2009) studies resultat, då de har observerat barnen, är intressant 

att sätta i relation till den aktuella studiens syfte där vi intresserar oss för barnens upplevelser 

av t.ex. samspelet på förskolan. 
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Bygdeson – Larsson, (2010) har också i sin doktorsavhandling intresserat sig för och 

fördjupat sig i samspelssituationer, både vad gäller samspel mellan barnen och mellan barn 

och pedagoger. Hon har tidigare utvecklat en modell tillsammans med Wiberg som benämns 

PPR- Pedagogisk processreflektion, ett hjälpmedel för pedagoger för att förändra och 

utveckla verksamheten. Tanken med denna modell är att öka pedagogers lyhördhet för 

samspelet som sker i förskolans verksamhet.  

”I PPR är förskolepersonalen själva förändringsagenter. Arbetet utgår från förskolepersonalens 
frågeställningar när det gäller vuxen-barn samspel, men i lika hög grad gäller frågorna barnens lek och 

samspel i vardagen på förskolan. Hur samspelet kan tolkas, förstås och hanteras utvecklas efterhand i en 
dialog mellan de frågeställningar personalen initialt formulerar och det undersökande genom 

observerande och gemensam reflektion som sker i PPR-arbetet.”  (Bygdeson – Larsson, 2010, s. 29).  

Forskningsstrategin som används är så kallad reflekterande empirisk forskning. Tolkning har 

en central roll i avhandlingen och ett hermeneutiskt perspektiv används. Hon ger en djupare 

förklaring till hur hon tillsammans med Wiberg utvecklat denna PPR- modell för att studera 

och utveckla lek och samspel i förskolan. Modellen består av tre delar, förutom redan nämnda 

PPR, består den också av en hjälp med teoretiska begrepp och PPO – Pedagogisk 

processobservation. Det var 15 pedagoger fördelat på 5 avdelningar som medverkade, alla 

hade lång yrkeserfarenhet, minst 10 år. Samtalen skedde varannan vecka och pågick ca 1, 5h 

under en 5 månaders period. Viktigt att tillägga är att alla medverkande pedagoger fanns med 

vid alla samtalstillfällen, detta var för att ge bästa möjliga förutsättningar för att uppnå ett 

tillförlitligt resultat. Samtalen spelades in med hjälp av ljudupptagning för att sedan 

transkriberas. Avslutningsvis fick de medverkande individuellt svara på en enkät som bestod 

av öppna frågor samt tillsammans reflektera kring de genomförda samtalen. Efter ytterligare 

7-8 månader efter att PPR- processen var avslutad gjordes ett gemensamt reflektionssamtal 

med varje medverkande arbetslag för att se hur samtalen påverkat arbetet i verksamheten. De 

olika metoder som nämnts valdes medvetet för att återge en så mångfacetterad bild som 

möjligt.  Det bör också tilläggas att den medverkande personalen fått ta del av och ha 

synpunkter på presentationen av de exempel på förändringsprocesser som återges i 

avhandlingen. Detta för att i möjligaste mån undvika missförstånd som kan ha uppstått i 

tolkningsarbetet. Bygdeson- Larsson är noga med att poängtera och reflektera över hur hennes 

egen roll påverkat studien. Dels är hon forskare och dels medverkar hon i samtalen med 

pedagogerna där hon har en roll som s.k. facilitator. Det innebär att hon därmed även haft en 

betydande roll för samtalen i sig då hennes uppgift också t.ex. varit att skapa en balans i 

samtalen och medverka till att alla får ta plats och bidra i samtalet. Detta har arbetats aktivt 

med under hela processen bl.a. genom att forskaren reflekterat över sin roll efter varje samtal 
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med hjälp av det inspelade materialet. Ett annat sätt, som också påpekas av Bygdeson - 

Larsson själv, för att komma runt denna problematik är att dessa två uppdrag fördelas på två 

olika personer.  Forskarens strävan har varit att se om hon med hjälp av den nämnda modellen 

kunnat öka pedagogernas yrkeskompetens och medvetenhet om samspelets vikt och betydelse 

och att detta i sin tur leder till en ökad kompetens hos barnen när det gäller lek och samspel. 

Utvecklingsarbetet med en av de deltagande förskolorna börjar med att pedagogerna får 

beskriva den aktuella situationen och sina tankar och funderingar. I avhandlingens resultatdel 

har det bl.a. valts att fokusera på ett barn och hur detta uppfattas av pedagogerna, succesivt 

beskrivs pedagogernas förändrade inställning, förhållningssätt och arbete med detta barn. Det 

har tenderat att bli en uppfattning hos pedagogerna att det aktuella barnet har 

samspelssvårigheter, då de tillskriver barnet och hemmiljön problemen har det inte heller 

blivit så att de har sett hur verksamheten kan bidra till förändring. Under PPR – processen får 

pedagogerna prata om den aktuella situationen och det framkommer att de till en början har 

svårigheter att ge en bred och innehållsrik bild av vad som händer under barnens samspelande 

i leken på förskolan. Under arbetet med PPR – processens gång sker succesiva förändringar 

bl.a. börjar den bild och uppfattning pedagogerna till en början haft om det aktuella barnet 

förändras. Det framkom bland annat att personalen upplevde att de många uppgifter som 

ingick i arbetet och känslan av brist på tid ofta gjorde att de inte fick en fullständig bild av 

t.ex. samspelet i leken.  Denna samtalsform och metod gjorde däremot att pedagogerna 

succesivt fick en annan uppfattning av det samspel som skedde. Det poängteras av författaren 

att ett samspel som inte fungerar under en längre tid kan påverka på så sätt att det präglar 

individerna och hela gruppen negativt, det kan leda till att de samspelsmönster som finns och 

som inte är bra för de inblandade befästs.  PPR – modellen kan hjälpa till med att utveckla ett 

mer reflekterande arbetssätt i den ofta stressiga vardagen i verksamheten. I denna studie 

menar Bygdeson – Larsson att det blivit påtagligt att pedagogers förhållningssätt gentemot 

barnen är av stor betydelse för det samspel som tar form i förskolans verksamhet (Bygdeson- 

Larsson, 2010). Den föreliggande studien har t.ex. som intresseområde att se hur barn 

upplever pedagogers närvaro och icke närvaro. Bygdeson – Larssons studie bidrar med 

intressanta aspekter som t.ex. innebörden i pedagogers förhållningssätt att sätta detta resultat i 

relation till.  

 

Även Jonsdottir (2007), som själv är förskollärare i grunden, har genom sina 

yrkeserfarenheter upplevt att många av de barn som går på förskolan utvecklar någon slags 

kamrat- eller vänskapsrelation.  
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I sin doktorsavhandling har Jonsdottir intresserat sig för om förskolan som arena är positiv för 

alla barn, när det gäller att skapa och bygga relationer barn emellan. I relation till den 

föreliggande studiens intresseområde är det intressant att se vad Jonsdottirs studie har visat. 

För att kunna undersöka detta har det gjorts en kvantitativ kartläggning av barns relationer i 

förskolan. Sammanlagt har 353 barn och 50 pedagoger medverkat. Barnen var mellan 3-7år 

fördelat på 18 avdelningar på 9 förskolor av varierande storlek samt med variation vad gäller 

sociala och kulturella miljöer. Detta var ett medvetet val för att få en så bred och allmän bild 

som möjligt.  Studien har utgått från en sociometrisk metod, det empiriska materialet 

samlades in genom att verksamma pedagoger på de aktuella förskolorna genomförde 

intervjuer med barnen med hjälp av ett frågeformulär. Ytterligare en metod för att samla in 

material var s.k. pedagogsskattning. Vilket innebar att pedagogerna bidrog med information 

om sin upplevelse av barnens sociala kompetens, samt en miljöbeskrivning av förskolan. En 

anledning till att ta hjälp av dessa två metoder var bl.a. för att öka chanserna att få en så bred 

bild och bra uppfattning om barnens relationer som möjligt. Viktigt att nämna är också att 

pedagogernas deltagande var frivilligt. Jonsdottir reflekterar själv över att det finns för- och 

nackdelar med att pedagogerna medverkar med sina uppfattningar om barnen. Det är positivt i 

den bemärkelsen att de med sin yrkeskompetens samt relation till barnen kan ge mer 

tillförlitliga svar. Däremot kan den stor mängd medverkande personal göra att det blir en 

större variation i hur och vad de enskilda pedagogerna uppfattar och tolkar. Det genomfördes 

dock samtal tillsammans med personal och forskare om hur de skulle genomföra de olika 

momenten samt hur materialet kunde förstås. Författaren har bl.a. kommit fram till att 

pedagogers roll och vad de tillskriver och lyfter för olika egenskaper hos barnen i förhållande 

till gruppen är av stor betydelse. Det är viktigt att varje barns kompetens lyfts och att varje 

individ får känna sig unik.  I samma studie uppmärksammas pedagogernas syn på barnen i 

situationer av social karaktär, och barnens agerande i dessa. Det blev en självuppfyllande 

profetia då pedagogernas förväntningar påverkar barnens handlande och tvärtom. Resultatet 

visar också på en skillnad mellan de olika avdelningarna vad gäller villkoren för barnens 

utveckling. Egenskaper som skrivs fram av pedagogerna, hos de barn som sågs som ”vänner” 

var bl.a. att de var positiva samspelspartners i barngruppen. De sågs som intresserade och 

uthålliga i olika aktiviteter, de uppfattades ha goda sociala förmågor och de sågs som 

kompetenta i att leka (Jonsdottir, 2007).  Denna studies resultat som bl.a. belyser pedagogens 

betydelse för samspelsklimatet är intressant att ha kännedom om då vår studie bl.a. fokuserar 

på barnens upplevelser av pedagogers närvaro och agerande.  
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Samspel i grupp 
I en artikel redogör Williams & Pramling Samuelsson (2000) för en studie där de har 

observerat en barngrupp i en förskoleklass, med syfte att se om gruppsammansättningen kan 

påverka kommunikationen som sker. Pedagogen för den aktuella barngruppen hade en tanke 

om att gruppera pojkar för sig och att sätta samman de som benämns som aktiva av flickorna 

(utifrån deras kommunicerande och samspelande) till en grupp och de som definieras som 

tysta bland flickorna fick bilda en grupp. De skulle under några tillfällen arbeta i dessa 

grupper, då olika problemlösande aktiviteter som leddes av pedagogen, stod på schemat. 

Författarna till artikeln tar, precis som vår studie, utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv 

och analysen av materialet som samlats in via videoobservationer är kvalitativ. Slutsatsen som 

författarna kommer fram till är att då pedagogen inte förändrar sitt bemötande och 

förhållningssätt gentemot barngrupperna, förändras inte heller barnens 

kommunikationsmönster. Barnen behåller sina ”gamla” roller och kommunikationen dem 

emellan påverkas inte positivt av denna gruppsammansättning. Det är också viktigt att komma 

ihåg att pedagoger spelar en viktig roll för barns samspelande och för de samspelsmönster 

som utvecklas, inte minst genom att synliggöra och lyfta att det finns olika sätt att se på saker 

och ting.  Om pedagoger lyckas med detta och barn uppmärksammas på att vi kan lära av 

varandra påverkar det samspelet positivt (Williams & Pramling Samuelsson, 2000).  Denna 

studie bidrar med ytterligare en dimension av pedagogernas roll och betydelse, vilket är 

intressant för att se hur det stämmer överens med barnens upplevelser i vår kommande 

undersökning.  

Lek och socialt samspel  
Löfdahl (2002), har i sin avhandling intresserat sig för förskolebarns lek. Syftet med hennes 

studie har varit att medverka till ny kunskap om lekens sociala och kulturella innehåll och hur 

detta kan skapa mening för barnen, samt vikten av att ta barns perspektiv. Då vi vill studera 

barnens upplevelser av t.ex. lek och samspel är denna kunskap om lek viktig att ha kännedom 

om för att bättre förstå lekens betydelse och därmed kunna förstå vår studies resultat utifrån 

det.  Löfdahl har använt sig av en etnografisk ansats och utgått från ett sociokulturellt 

perspektiv. Det empiriska materialet har hon samlat in dels genom att observera barns lek, då 

de leker tillsammans, samt gruppsamtal, både med verksamma pedagoger på de aktuella 

avdelningarna och med de äldsta barnen som är 3-6år.  Författaren menar att hennes studie 

bidragit med följande ny kunskap om lek: ” leken, genom dess innehållsliga och 

kommunikativa aspekter ha ett eget värde. (…) Barnen behöver varandra för att utvecklas. 
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(…) barnen nyttjar sin kompetens som sociala aktörer. (…) de transformerar och tolkar 

kulturen i sina gestaltningar” (Löfdahl, 2002, s. 199). 

Löfdahls egen reflektion över sin metod är bl.a. att det är viktigt att resonera kring etiken i en 

sådan här forskningssituation.  Hon menar att det vilar ett ansvar på forskaren att göra 

bedömningen då en observation är passande eller inte, sett utifrån barnens uppvisade 

beteende. För att minimera risken att påverka med sin egen närvaro valde forskaren att skapa 

en kontakt med barnen innan studien började. Barnen informerades om varför hon fanns med 

i rummet och syftet med undersökningen.  

 

Sandberg (2002) har däremot i en avhandling studerat vuxnas minnen och upplevelse av lek. 

Detta är intressant att ha kännedom om och sätta i relation till hur barnen i den föreliggande 

studien upplever t.ex. vuxnas medverkan i lekar. Sandberg har för att ta reda på detta bl.a. 

använt sig av strukturerade frågeformulär, enkäter och intervjuer med förskollärare, 

pedagogikstuderande och personer med någon form av funktionshinder, då det även finns en 

specialpedagogisk aspekt med avhandlingen om lekens betydelse. Avhandlingen bygger på 

fyra artiklar med olika syften för att visa på variationer av vuxnas syn på och upplevelse av 

lek från när de var små, och vad de har för minnen från sin barndom. Författaren har använt 

en retrospektiv metod, då de medverkande tittar tillbaka på den tid som varit. Då det är fyra 

olika artiklar och därmed fyra olika delstudier har både kvalitativ och kvantitativ metod 

använts. Det är alltså olika fokus och metoder för de olika studierna. I några av delstudierna 

har hon använt en fenomenografisk ansats. Det som framstår som ett övergripande resultat av 

de olika studierna är tre viktiga perspektiv på lek: leken som social, fysisk och slutligen ett 

tredje perspektiv som benämns som förändring. Det sociala perspektivet av leken poängterar 

att samspelet är viktigt. Vad gäller det fysiska perspektivet innebär det dels den miljön som 

leken skedde i, och den motorik och rörelse som förekommit i leken. Det tredje perspektivet 

innebär hur leken förändras och utvecklas samt hur den har gjorts om över tid t.ex. TV- spel 

är något som kan klassas som lek för både barn och vuxna. Det finns ingen tydlig uppdelning 

av dessa perspektiv utan de går in i varandra.  

	  

Barns perspektiv 
I en artikel resonerar Johansson (2003) kring vad det egentligen innebär att ta barns 

perspektiv. Då vi i den föreliggande studien intervjuar barn utgår därmed vår studie från barns 

perspektiv, därför är det relevant att få en fördjupad kännedom om vad det innebär att utgå 

från barns perspektiv.   
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Johansson beskriver också kommunikationens innebörd och att det i begreppet 

kommunikation räknas så mycket mer in än bara det verbala. Det är t.ex. den andres tonlägen, 

mimik och gester som ger en fullständig bild av sammanhanget.  Att kommunicera med andra 

människor är att ta del av varandras livsvärldar och synsätt.  

Johansson menar att det inte handlar om att tycka eller tänka precis som någon annan, utan 

just ta del av och få en inblick av någon annans sätt att se på saker och ting. Det som 

diskuteras i artikeln görs bland annat med utgångspunkt i en tidigare genomförd analys av 

Johansson (2003) och med hjälp av livsvärldsfenomenologi. Johansson vill med denna artikel 

synliggöra hur världen kan uppfattas av barn och hur detta kan ha betydelse för verksamma 

pedagogers arbete men även för forskare.  Den tidigare analysen vad gäller pedagogers 

förhållningssätt och syn på barn resulterade i tre olika teman: ”barn är medmänniskor”, 

”vuxna vet bäst” och ”barns intentioner är irrationella” I denna analys ger författaren oss 

läsare en bild av olika situationer från verkligheten där pedagogerna interagerar med barnen i 

olika händelser i verksamheten I det första temat ” barn är medmänniskor” framkom att 

pedagogerna tar barnens perspektiv genom att visa respekt för barnens åsikter och tankar. I 

det andra temat ”vuxna vet bäst” framkommer det en inställning hos aktuella pedagoger, att 

barnen mår bra av att de får mötas av ett visst motstånd för att få en insikt i andras perspektiv. 

I det tredje och sista temat ”barns intentioner är irrationella” visar pedagogerna att de varken 

har ett intresse eller tanke att ta barnens perspektiv. Det centrala i pedagogens bemötande 

gentemot barnen är bland annat att se till att reglerna följs. Johansson poängterar att tanken 

med denna analys är att förmedla en bild av hur verksamma pedagoger ser på och uppfattar 

barns perspektiv.       

2.2 Litteraturgenomgång  
I litteraturgenomgången följer ytterligare genomgång av vad begrepp som samspel och 

kommunikation innebär. Betydelsen av ett fungerande samspel mellan barn belyses men även 

att ett fungerande samspel mellan pedagoger är av vikt. Då denna studie bygger på att ta del 

av barns upplevelser följer sedan mer information kring vad det innebär att ta barns 

perspektiv. Det redogörs ytterligare för lekens betydelse för samspel och vad som tidigare 

skrivits om vuxnas roll, närvaro och dess betydelse i leken. Dessa områden behandlas i 

litteraturgenomgången för att ge en djupare förståelse. Det kan därmed bidra till att denna 

studies resultat tas emot och förstås på ett mer flerdimensionellt sätt.  
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Samspel och vad det kan innebära 
För att ett samspel ska kunna ta form måste det var två eller fler som har någon form av 

kommunikation mellan sig. Detta kan ske antingen språkligt eller med hjälp av kroppen, då 

även rörelser och tonläge räknas in som viktiga aspekter (Johansson, 2010). 

 Johansson (2010) säger också att forskning visat att viktiga byggstenar i barns samspel är 

ömsesidighet, ett intresse, makt och konflikter, emotioner, förhandlingar och de olika 

positioner som de hamnar i vilka leder till varierande handlingsutrymme. En förutsättning för 

att kommunikationen mellan människor ska bli givande är att de inblandade måste ta del av 

och förstå varandras perspektiv, för att i möjligaste mån undvika missförstånd. Det är inte 

ovanligt att vissa saker som ses som självklara för en inte görs det av den andre och då kan 

följden bli att kommunikationen inte fungerar. Därför är detta ytterligare en viktig del att ta 

hänsyn till för att få en bra kommunikation för alla inblandade (Doverborg, Pramling 

Samuelsson, 2000). Johansson (2003) beskrev kommunikationens betydelse och Nilsson & 

Waldemarsson (1994) menar att anledningarna till att människor kommunicerar med varandra 

är många och kan t.ex. vara att utvecklas som människor och däribland utveckla och skapa sin 

identitet, få bekräftelse och ges trygghet. Även behovet av tillhörighet och 

kunskapsöverföring gynnas av att människor kommunicerar med varandra. Detta ger en 

beskrivning av samspelets betydelse vilket är intressant att sätta i relation till barns 

upplevelser av samspel, som är vår studies intresseområde. 

 

Pedagogens betydelse för samspel  
Som det framgick av den tidigare genomgången av bl.a. Pramling Samuelsson & Johansson 

(2009) och Jonsdottir (2007) menar även Niss, Hindgren & Westin (2007) att pedagogernas 

roll är viktig när det gäller samspelandet, de vuxnas samspel gentemot barnen, men även 

mellan varandra, fungerar som en form av förebild för barnens samspelande. Detta är 

ytterligare en aspekt som är intressant att känna till och förstå föreliggande studies resultat 

utifrån.  

	  

Barns tankar – barns perspektiv  
Johansson (2003), menar att barns perspektiv innebär att ta del av och föra fram barns åsikter, 

så som dessa tar sig i uttryck och förstås av barn, vilket innebär det som ses som viktigt och 

meningsfullt för dem och som tidigare nämnts utgår vår studie från barns perspektiv. I FN:s 

barnkonvention, artikel 12 står följande: ”Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras 

i alla frågor som rör henne/honom. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder 
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och mognad.” (Barnkonventionen, 1989).  En viktig fråga att ställa sig och förhålla sig till är 

om det är möjligt att ge en fullständig bild av barnens åsikter och upplevelser? Det går inte att 

komma ifrån att även om forskarna tar barns perspektiv som en utgångspunkt, så kan de 

aldrig hävda att detta fullständigt är barnens åsikter i och med att vuxna tolkar deras svar 

(Johansson, 2003). Viktigt att tänka på utifrån barns perspektiv är att barn inte ses som en 

grupp, utan många individer och därmed många perspektiv Ritala – Koskinen (1994, refererad 

i Davis, 1998).  

Leken - och vad den kan utveckla  
Leken finns omkring oss överallt i olika situationer, händelser, miljöer och aktiviteter. Det 

som händer runtomkring oss i våra vardagliga situationer gör att vi utvecklas som individer. 

Individens erfarenheter, tolkningar samt uppfattningar har en påverkan för hur leken tar form. 

Leken ses som en del av ett barns utveckling och som en förberedelse inför vuxenvärlden. 

Leken har även en stor betydelse för barns lärande och leken kan vara en hjälp för att klara av 

olika uppgifter (Sandberg, 2002). I leken gynnas inte minst barns sociala förmåga då de ges 

möjlighet att samspela med varandra.  De utvecklar förmågor som att visa känslor och 

argumentera, för att leken ska kunna fortsätta måste situationer som kan uppstå när det är 

många viljor inblandade lösas. Det är en utmärkt arena för att lära känna sina kompisar och att 

träna på samarbete (Knutsdotter Olofsson, 2009). Att leka innebär att man berättar för sin 

omgivning med hjälp av sitt kroppsspråk, ansiktsuttryck och röst att det inte är allvar, utan det 

helt enkelt är på låtsas, det är lek. Den så kallade leksignalen är viktig för att leken ska ta form 

och bli just lek. Denna signal kan ta sig många uttryck från barn till barn t.ex. ett förändrat 

röstläge. En annan förutsättning för att leken ska kunna ta form är att de som leker 

tillsammans är överens om vad leken går ut på. (Knutsdotter Olofsson, 2003). ”De sociala 

lekreglerna samförstånd, ömsesidighet och turtagande som krävs för att leken ska fortgå är 

även grunden för det demokratiska samhället. (…) Att leka är en konst. Att leka tillsammans 

med andra barn är en ännu större konst. ” (Knutsdotter Olofsson, 2009, s.86).  Leken ses som 

barnens område där de kan bestämma och påverka vad som ska hända och hur leken ska gå 

till (Brodin & Lindstrand, 2008).  

 

I olika typer av lekar så tränas olika förmågor, i konstruktionslek tränas t.ex. finmotorik och 

koordination öga – hand. Ett problemlösande tänk krävs och utvecklas också, då olika 

konstruktioner testas samt kreativitet och fantasi. I rollek får barn erfara att gå in i olika roller 

och träna samspelsregler. I denna typ av lek får barn tillfälle att hantera olika händelser de 

varit med om och vardagssituationer. Det är också ett sätt att träna sin sociala kompetens, 
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samarbetsförmåga och konfliktlösning (Granberg, 2004). Då vi i vår studie intresserar oss för 

barnens upplevelser av bl.a. lek och samspel är det relevant att ha dessa aspekter, som t.ex. 

vad som tränas och utvecklas i leken och vad det innebär att leka, i åtanke.  

Vuxnas roll i leken  
Vi vill bl.a. utveckla förståelsen kring barnens upplevelser av lek och samspel samt vuxnas 

närvaro och icke närvaro. Då är det intressant att ha kännedom om, som Knutsdotter Olofsson 

(2003) uttrycker, för att lek ska kunna uppstå är viktigt att barnen känner sig trygga i gruppen 

och här har pedagogerna ett stort ansvar att skapa denna trygghet. Detsamma gäller för 

pedagogerna, för att de ska känna sig bekväma och gå in i barnens lek måste de känna sig 

trygga med det. Vuxnas närvaro i leken är viktig, inte minst för att grundlägga 

samspelsförmågor som exempelvis turtagning, vilka sedan vidareutvecklas desto äldre barnen 

blir (Knutsdotter Olofsson, 2003).  

	  
Den vuxnes roll i leken kan ha både positiv och negativ inverkan. Det negativa kan vara att vi 

tar in våra egna värderingar i leken och gör leken till något helt annat än vad barnen tänkt sig. 

Om en vuxen låter barnen bestämma och går på deras initiativ och fantasi blir leken mer på 

barnens villkor. Vuxna har också en biroll, en trygghetsroll, där det ibland räcker med att man 

sitter bredvid eller är i samma rum. Vid lekar som börjar urarta kan man med hjälp av det 

”förlösande ordet” ge leken en ny mening och innebörd. ”Förlösande ordet” menas med att vi 

vuxna ger barnen en riktlinje på hur leken kan fortsätta att utvecklas till något positivt 

(Knutsdotter Olofsson, 2009). För att få en inblick och en förståelse måste man se på leken 

och vad barnens olika roller är i leken. Vuxna kan ha en negativ effekt på leken då de kan 

komma och bestämma att ”alla får vara med”, för barnen som redan är inne i leken kan detta 

då bli ett abrupt avslut på en bra lek (Löfdahl, 2002).  Barns lek måste även få präglas av att 

få leka tillsammans utan vuxna, på en så kallad hemlig plats, ett ställe där barnet eller barnen 

kan gå undan för att få vara ifred. Där kan de få utrymme att bestämma själva, som ett eget 

rum eller en liten hörna (Sandberg & Vuorinen, 2008). Den tid barnen ges till att utveckla 

sina lekar och låta dem hålla vid en längre tid är viktigt för barnens utveckling. Det är denna 

lek som bidrar till barns utveckling, ett ansvar som pedagoger har, att respektera och ge tid 

och utrymme för barnens lekande. Det kan också vara viktigt att pedagoger använder leken 

som ett sätt för att lära känna barnen och få en djupare relation, leken kan bidra till att skapa 

kontakt och kommunicera kring frågor som kan vara svårare att komma åt genom att fråga 

rakt ut (Knutsdotter Olofsson, 2003).  
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3. Ansats  
I följande kapitel framgår olika aspekter av hermeneutiken som är det vetenskapsteoretiska 

synsätt som vi inspirerats av.  Därefter följer ett avsnitt om Vygotskijs sociokulturella 

perspektiv och vad denna teoretiska utgångspunkt har för betydelse för den aktuella studien. 	  

3.1 Hermeneutik 
I vår studie kommer vi till viss del att använda oss av hermeneutiken som ett stöd för att 

beskriva och resonera kring vårt resultat. Hermeneutiken kan förklaras som tolkningskonst 

eller kunskapen om förståelse.  Det centrala i hermeneutiken är alltså hur förståelse 

konstrueras och hur proceduren för att nå förståelse ser ut (Birkler, 2008). Inom 

hermeneutiken ses begreppet upplevelse som något som varje skildring utgår ifrån Gadamer 

(1989, refererad i Alvesson & Sköldberg, 2008).  I enighet med hermeneutiken tar vi 

utgångspunkt i vår förförståelse kring detta fenomen. Inom hermeneutiken är förförståelsen, 

en viktig förutsättning för vår uppbyggnad av vår förståelse. (Gadamer tolkad av Molander, 

2003). För att utveckla vår förståelse med hjälp av vår förförståelse måste vi därmed tolka den 

”nya” insikten med hjälp av vår förförståelse som vi redan besitter. Det är här den s.k. 

hermeneutiska cirkeln fungerar som en metafor över hur vår förståelse tar form och utvecklas. 

Det kan förklaras genom att det som ska förstås delas upp i delar och tolkas stegvis vilket 

leder till en ny helhetsbild som gör att nästa del tolkas på ett nytt sätt (Hartman, 2004). Det 

betyder att innebörden av en del kan förstås om den sätts in i en helhet och tvärtom. Helheten 

kan endast bli förstådd med hjälp av delarna, de förutsätter alltså varandra (Alvesson & 

Sköldberg, 2008). Det finns även en annan metafor på detta som benämns hermeneutiska 

spiralen, se figur 1, vilken ska förklara hur förståelsen tas till en ny höjd (Rosenqvist & 

Andrén, 2006). Inom hermeneutiken ses alltså förståelsen aldrig som något färdigt och helt 

uppnått, i och med att den ständigt omtolkas och förstås ur nya förhållanden och samband 

(Molander, 2003). Denna studie blir därmed ingen definitiv bild av barns upplevelser kring 

samspel, vilket inte heller är vår avsikt. Det blir en beskrivning av just dessa barns 

upplevelser och hur detta kan hjälpa oss som blivande förskollärare att få en bättre förståelse 

kring samspelandet i förskolan. Det kan även bidra med en intressant aspekt i forskning om 

barns samspel, gällande barns upplevelse av pedagogers närvaro och icke närvaro när de 

leker. Viktigt att poängtera är att det vi kommer fram till därmed blir en s.k. relativistisk 

sanning i och med att vår förståelse påverkar vårt resultat (Hartman, 2004). Vi tar 

utgångspunkt i vår förförståelse som vi bl.a. fått under våra år på lärarutbildningen kring detta 

ämne, då vi som nämnts tidigare har vi fått ta del av mycket litteratur kring samspel och dess 

betydelse i förskolan. I och med att det är förståelsen för hur barn i fyra- sexårsåldern 
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upplever samspel och lek som sker i förskolan vi vill utveckla, finner vi att ett hermeneutiskt 

perspektiv kommer till sin rätt, då hermeneutiken är en passande ansats när det är insikt om 

människors livsvärld som är målet (Hartman, 2004). Teoretisk utgångspunkt är som tidigare 

nämnts Vygotskijs (1999) sociokulturella perspektiv och då främst begreppen samspel, språk, 

kreativitet och fantasi som innefattas i leken. Dessa begrepp är genomgående i studiens 

intervjufrågor. Analys och diskussion förs också utifrån detta perspektiv och dessa begrepp.  

 

 
Figur 1: Spiralen, skapad av Lena Elmdahl  
 
	  

3.2 Teoretisk utgångspunkt 
Som teoretisk utgångspunkt kommer den föreliggande studien ta stöd i Vygotskijs (1999) 

sociokulturella teori. Detta val av perspektiv har gjorts då Vygotskijs teoretiska perspektiv 

belyser den sociala miljöns påverkan på individen och för dess lärande och erfarenheter. Han 

menar vidare att för att lärande ska kunna ske krävs aktivitet av barn, pedagog och miljö, samt 

att pedagogen har en betydande roll för att skapa denna miljö där barn kan samspela, erfara 

och lära (Vygotskij, 1999).  Människans aktiviteter är sociala, vi lär oss i samvaro med andra 

vilket senare leder till våra inre tankeprocesser (Strandberg, 2006). Inom det sociokulturella 

perspektivet lyfts även språkets betydelse, dels för samspelet, men också för människans 

lärande och utveckling. Dels tränas språket som sådant i samspelssituationer, men Vygotskij 

menade även att det var dessa samspel, tillsammans med andra, som var grundläggande för 

individens egna språk, kognitiva förmåga, som också är av betydelse för lärandet (Strandberg, 

2006). Den kreativa delen av lärandet kallade Vygotskij för fantasi, detta var något som han 

Delar/	  Helhet	  	  

Helhet/	  Delar	  
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menade att alla människor, oavsett ålder använde sig av och att det är ett sätt att förstå 

verkligheten genom. Barns lek är ett sådant exempel som gör fantasin och verklighetens 

samband tydligt (Lindqvist i Vygotskij, 1995). Vygotskij anser att ”leken är barnets livs-

skola” (Vygotskij, 1995, s.83).  Han menar också att det är en återskapande process av vad 

barnet sett, hört och upplevt (Vygotskij, 1995). Vygotskijs syn på leken är ytterligare en 

anledning till att vi finner denna teoretiska utgångspunkt passande för vår studie.  I den 

föreliggande studien är det dessa begrepp: samspel, språk, kreativitet, fantasi och leken ur det 

sociokulturella perspektivet, som vi anser är intressanta och relevanta, därmed är de 

genomgående i studiens intervjufrågor, analys och diskussion. De två stora områdena, 

samspel och lek är övergripande i studien och i dessa ingår språket, fantasi och kreativitet 

utifrån det sociokulturella perspektivet. 

	  

4. Metod  
Här följer en redogörelse för innebörden av en kvalitativ intervjustudie, då vi använder barn 

som informationskälla och detta kan vara en metodologisk utmaning i vetenskapliga 

sammanhang redogörs det även för viktiga aspekter att tänka på och ta hänsyn till då 

barnintervjuer genomförs. Därefter följer ett avsnitt om hur tillförlitligheten kan säkras, etiska 

principer, urval och procedur av insamlingen av vårt empiriska material. Avslutningsvis följer 

en kort beskrivning av den aktuella förskolans inomhusmiljö och dataanalys.  

4.1 Barnintervjuer - en kvalitativ intervjustudie  
Widerberg, (2002) menar att en kvalitativ studie har som utgångspunkt att gå på djupet med 

ett fenomen. En kvantitativ studie handlar mer om att se och fastställa t.ex. antal och i vilken 

utsträckning fenomenet finns. Eftersom vi strävar efter att få en bild av just de här barnens 

upplevelser och tankar, blir vår studie därmed kvalitativ. Då syftet är att få ta del av barnens 

upplevelser har vi valt att använda intervju som metod för insamling av vårt empiriska 

material. Viktigt att poängtera är att förmågan att genomföra intervjuer tränas och utvecklas 

allt eftersom intervjuerna görs (Kvale & Brinkmann, 2009).  Vi kommer ta hjälp av en så 

kallad intervjuguide (bilaga 2), då vi har ett antal frågor vi vill få svar på. Tack vare detta blir 

intervjun till viss del strukturerad. Dock finns det fortfarande möjlighet för oss som 

intervjuare att anpassa frågornas följd under intervjuns gång, beroende på svaren. Det är 

också viktigt att vi som intervjuare är uppmärksamma så att vi får reda på den information vi 

vill och inte kommer för långt ifrån ämnet (Bjørndal, 2005). 
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I och med att intervjuerna är så kallade halvstrukturerade är det passande eftersom det finns 

en strävan efter att ta reda på de intervjuades känslor och upplevelser, dock till den grad som 

den intervjuade tillåter, vilket även gör att studien blir kvalitativ (Eliasson, 2010).  När vi 

formulerar intervjufrågorna kommer vi, som tidigare nämnts, ta utgångspunkt i Vygotskijs 

(1999) sociokulturella perspektiv och de begrepp vi valt att fokusera på som är: samspel, 

språk, kreativitet och fantasi som innefattas i leken. Vid intervjuerna kommer vi att använda 

oss av ljudinspelning, fördelarna med detta är bl.a. att intervjutillfället bevaras, det finns 

möjlighet att lyssna om och informationen blir mer komplex (Bjørndal, 2005). För att det ska 

bli en bra intervju har intervjuaren ett ansvar att skapa ett klimat som präglas av förtroende 

och respekt (Kvale & Brinkmann, 2009).   Då vi ska intervjua barn finns det vissa 

förutsättningar i miljön att ta hänsyn till för att få en så bra stämning och en så bra intervju 

som möjligt. Viktiga delar kan t.ex. vara att sträva efter att intervjutillfället bli så ostört som 

möjligt, placeringen i rummet, tidpunkten på dagen och intervjuns längd. Att ha en social 

relation med de barn som ska intervjuas kan vara att föredra, om det finns ett förtroende 

mellan barnen och den som intervjuar kan detta påverka situationen positivt (Doverborg & 

Pramling Samuelsson, 2000). Den aktuella barngruppen är känd för en av oss, vilket kan vara 

gynnsamt för intervjuerna. Vår förhoppning är att denna befintliga relation ska bidra till att 

intervjutillfället känns bra för barnen.   

 

4.2 Tillförlitlighet 

Reliabilitet och validitet  
Både vad gäller kvalitativa och kvantitativa studier måste dess tillförlitlighet kunna redogöras. 

Det finns därför begrepp som validitet, om det som är tänkt att mätas verkligen mäts, samt 

reliabilitet som ska svara på om undersökningen, om den genomförts fler gånger, gett ungefär 

samma resultat. En hög reliabilitet är ofta svårt att uppnå i en kvalitativ studie (Widerberg, 

2002). Om vi däremot hade gjort t.ex. en enkätundersökning och en kvantitativ studie hade 

undersökningens reliabilitet kunnat säkras genom att t.ex. frågor som är formulerade olika 

men tänkta att mäta samma sak gör detta, då kan även reliabiliteten ses som hög (Ejvegård, 

2009).  Vi anser att validiteten i vår studie är relativt hög då vi upplever att vi har fått svar på 

våra frågor. Reliabiliteten i vår studie är relativt låg då vi bara intervjuade barn från en 

förskola, och vi koncentrerade oss på hur just dessa barn upplevde samspelet och leken på 

förskolan. 
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4.3 Etiska principer 
När det gäller etiken i undersökningen är det viktigt att barnen som deltar får information om 

att det är frivilligt för dem att delta. De bör även informeras om vad studien handlar om samt 

vem som kommer ta del av resultatet och även om sekretessen. Det är viktigt att göra barnen 

medvetna om att de har möjlighet att påverka sitt deltagande. (Davis, 1998).  Det som 

redogjorts för här är det som går under informationskravet. Samtyckeskravet innebär att när 

barn under 15 år medverkar krävs även vårdnadshavares godkännande. Vad gäller sekretessen 

är det viktigt att det som presenteras är avidentifierat och att det insamlade materialet hanteras 

på ett sådant sätt så att det inte går att urskilja de medverkande. Materialet ska och får endast 

användas för den aktuella studien (Vetenskapsrådet, 1990). En annan viktig aspekt att ta 

hänsyn till är det maktförhållandet som råder i en forskningssituation, mellan barnen som 

deltar och de som undersöker något. Dels har inte barn den förståelse och erfarenhet av vad en 

undersökning kan innebära, samt att det är ett stort ansvar som vilar på undersökarna, att det 

verkligen är barnens åsikter och perspektiv som kommer fram (Johansson, 2003).   

4.4 Urval och bortfall 
Vi har avgränsat vår studie till en förskola som är belägen på landsbygden i sydvästra 

Sverige. Vi har koncentrerat vår undersökning till två avdelningar med fyra - sexåringar. 

Anledningen till att vi valde denna förskola var att där fanns en etablerad kontakt med 

personalen och barnen, vilket vi gjorde bedömningen kunde vara att föredra med tanke på 

studiens syfte och frågeställningar. Då syftet och studiens frågeställningar är att få förståelse 

för barnens upplevelser av samspel och lek som sker i förskolan, samt hur pedagogernas 

närvaro eller icke närvaro tolkas och upplevs av barnen, kunde den befintliga relationen 

påverka intervjuerna och trovärdigheten i svaren positivt. Det är dock viktigt att poängtera att 

den befintliga relationen även gjorde att tolkningarna av studiens empiriska material blev 

subjektiva. Detta gör att det är viktigt att redogöra för hur tolkningsarbetet har gått till, så att 

studiens tillförlitlighet är möjlig att bedöma (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000).  

Trost (2005), menar att i kvalitativa studier är det inte eftersträvansvärt att få ett urval som är 

representerat ur en statistisk synvinkel, därför är ett strategiskt urval mer att föredra. Ett 

strategiskt urval kan ses som en hjälp för att nå information som är aktuell för studien.  Då det 

finns variabler i form av t.ex. en åldersgrupp som är av intresse för undersökningen, utgår 

man därför från dessa då urvalet görs.  

 

Vi kontaktade förskolans pedagoger och förskolechefen och fick godkännande om att göra vår 

empirinsamling. Vi skickade ut ett informationsbrev (bilaga 1) till föräldrarna där vi kort 
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redogjorde för undersökningens syfte och genomförande, där vi också bad om deras 

godkännande.  Vår tanke var till en början att avgränsa vår studie och endast intervjua barn 

från en avdelning dvs. 18 st av de äldsta barnen som går sin sista termin på förskolan. Vi 

delade därför ut informationsbrevet till den aktuella barngruppens föräldrar, och fick ett 

förhållandevis stort gensvar med underskrifter. När vi var på plats och skulle intervjua hade vi 

fått tillbaka 11 underskrifter. Av dessa 11 barn var det 3 av barnen som fått godkännande av 

sina föräldrar som inte ville medverka. Med respekt för barnens integritet, men också med 

tanke på att det kan påverka undersökningens resultat om barnet inte känner sig bekväm med 

situationen så var det frivilligt att delta, så självklart respekterade vi detta. Något som också 

inträffade var att ett av barnen som skulle intervjuas hade blivit sjuk vid detta tillfälle. Bortfall 

kan vara svårt att undvika, den väsentliga frågan är däremot hur stor påverkan på studiens 

resultat bortfallet får. Den grupp som själva valde att inte medverka klassas som externt 

bortfall (Stukát, 2011). Vi gjorde bedömningen att detta bortfall gav ett för litet underlag, då 

tog vi beslutet att utöka åldersgrupperna för undersökningen och skickade ut 

informationsbrevet till ytterligare en avdelning med 4 – 5 åringar på samma förskola. Detta 

gjorde att vi totalt delade ut informationsbrevet till 29 barn och fick en förhållandevis stor 

respons, totalt fick vi tillbaka 19 underskrifter. Som tidigare nämnts var det 3 av barnen som 

inte ville medverka och ett som var sjukt. Vi var på plats vid 5 tillfällen och sammanlagt har 

vi därmed genomfört intervjuer med 15 stycken barn som är mellan fyra – sex år, de kommer 

alla att bli fem och sex år under 2013. Dessa intervjuer fördelades på 13 intervjutillfällen 

fördelat på 5 dagar.  

4.5 Procedur  
Genom att läsa litteratur har vi fördjupat vår förståelse kring studiens övergripande ämnen, 

lek och samspel. De tidigare nämnda begreppen: samspel, språk, kreativitet och fantasi, 

innefattas i leken, som vi valt ut ur det sociokulturella perspektivet, har vi använt som 

teoretisk utgångspunkt när vi formulerat intervjufrågorna. Då vi är två som skriver detta 

arbete och en av oss var känd av barngruppen sedan tidigare föll det sig naturligt att den av 

barnen bekanta gjorde intervjuerna. Dock var båda två med vid intervjutillfällena, men en tog 

en mer observerande roll och en intervjuade. Som tidigare nämnts var det frivilligt för barnen 

att delta även om deras föräldrar gett sitt medgivande och de den aktuella dagen inte vill 

medverka. Innan intervjun började informerade vi barnen om varför vi ville göra en intervju, 

varför vi spelade in och att det endast var vi som skulle lyssna på det. Vi berättade också att 

det som presenteras i resultatet kommer att vara avidentifierat. Vi uppmuntrade även barnen 
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att säga till om det var någon fråga de inte förstod och då försökte intervjuaren ställa frågan 

på ett annat sätt.  För att göra frågorna om hur barnen upplevde pedagogers närvaro eller icke 

närvaro konkreta använde vi legogubbar, dvs. små leksaksfigurer i plast, detta för att 

”iscensätta” och förklara dessa frågor. Vi använde tre stycken figurer: en illustrerade barnet 

ifråga, en föreställde en kompis som barnet lekte med och den tredje symboliserade en 

pedagog. Intervjutillfällena skedde under några dagar, då verksamheten pågick i övrigt så vi 

fick självklart anpassa oss efter det. Det var anledningen till att alla intervjuerna inte kunde 

genomföras i samma miljö. 11 intervjuer genomfördes i personalrummet, men av praktiska 

skäl fick två av intervjuerna genomföras i två andra rum. Totalt genomfördes 13 intervjuer 

med 15 barn mellan fyra- sex år. Vid tre intervjutillfällen var barnen två och två, men de 

resterande gjordes med ett barn åt gången. Intervjuernas längd varierade allt ifrån 4 – 13 min. 

Den totala längden på det insamlade materialet blev 98 min och när detta transkriberats blev 

det totalt 52 sidor. 

Beskrivning av förskolans inomhusmiljö 
Här följer en beskrivning av förskolans inomhusmiljö, för att ge en bild och bakgrund och 

därmed en bättre förståelse av vad barnen utgår ifrån då de svarar på frågorna.  

Byggnaden är ett äldre hus som består av stora rum och utrymmen. Möbleringen är små ”rum 

i rummet” som inbjuder till olika aktiviteter som t.ex. rollek, bygg - och konstruktionslek, 

olika typer av skapande aktiviteter och bokläsning. Det är också många av rummen som blir 

så kallade genomgångsrum, som måste passeras för att komma till nästa rum.  

 

4.6 Dataanalys 
Det empiriska material som vi får in genom våra intervjuer transkriberas för att få en 

överblick av materialet. Då vi i enlighet med hermeneutiken utgår från vår förförståelse, om 

samspelets och lekens vikt och betydelse för barns utveckling och lärande kommer vi att 

studera intervjuerna. Vi sammanställer varje svar under respektive fråga därefter studerar vi, 

stryker under och strukturerar upp svaren utifrån vad vi tolkar överensstämmer med varandra, 

och vad som kan ses som positiva och negativa upplevelser eller ingetdera.  Detta görs för att 

få en överblick över barnens svar och för att kunna urskilja mönster och tematisera dem. När 

undersökningens material tematiseras görs det även utifrån studiens nämnda teoretiska 

utgångspunkt, det sociokulturella perspektivet och nämnda valda begrepp: samspel, språk, 

kreativitet och fantasi som innefattas i leken. I resultatet kommer vi att lyfta fram viktiga delar 

av intervjuerna som presenteras under tre övergripande teman. Inom övergripande tema 
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kommer vi sedan utifrån materialet urskilja underkategorier med hjälp av den 

sammanställning av barnens svar vi tidigare gjort, då vi gör en hermeneutisk tolkning 

(Rosenqvist & Andrén, 2006) av vårt material. Tillsammans med analysen bildar vi då en ny 

helhetsförståelse av barns upplevelser, i likhet med den hermeneutiska cirkeln (Birkler, 2008) 

och den hermeneutiska spiralen (Rosenqvist & Andrén, 2006).  

	  

5. Resultat och analys 
Här följer till en början en kort redogörelse av vad barnen uttryckte att de tyckte om att leka 

och vilka lekar som var mindre omtyckta. Denna frågeställning ingick i studien för att få en 

förståelse för vad det förekom för lekar på förskolan, dock tillhör inte denna information 

något specifikt tema. Därefter följer en sammanställning av studiens resultat och analys som 

presenteras under följande tema: ”Lek och samspel på förskolan”, ”Vuxnas roll i lek och 

samspel” samt ”Pedagogers närvaro och icke närvaro i rummet”. För att konkretisera 

frågorna som resulterade i det sistnämnda temat använde vi som tidigare nämnts legogubbar.  

Vårt syfte och frågeställningar var att få förståelse för barnens upplevelser av samspel och lek 

som sker i förskolan, samt hur pedagogernas närvaro eller icke närvaro tolkas och upplevs av 

barnen. Utifrån detta kommer resultatet analyseras och diskuteras och kopplas till tidigare 

forskning och litteraturgenomgång samt de tidigare nämnda och valda begreppen ur 

Vygotskijs (1999) sociokulturella perspektiv. En analys innebär att undersökningens material 

studeras på ett mer djupgående sätt (Birkler, 2008).  

Omtyckta lekar  
I intervjuerna berättar barnen vad de tycker är roligt att leka.  Vår tolkning utifrån barnens 

svar är att det övergripande är två typer av lekar som representeras. Det är olika typer av 

rollekar som t.ex. ”mamma, pappa, barn”, ridskola eller affär. Här följer några citat med 

barnens svar och motiveringar: 

”Jag tycker om att leka mamma, pappa, barn (…) För att jag vill… få… alltid vara en katt och jag får göra… 

vara det” (Flicka, 6år). 

Ett annat barn uttryckte: 
”Mamma, pappa, barn (…) För att vi har ingen pappa med” (Flicka, 4år). 

 

Andra uppskattade lekar var bygg- och konstruktionslekar där t.ex. lekmaterialet Lego, dvs. 

små byggklossar används och större byggklossar (40 x 40 cm) som kan användas att bygga 

t.ex. kojor, bussar eller raketer. Ännu en åsikt: 
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”Med klossar (…) därför jag, därför jag gillar att bygga med dem” (Pojke, 5år). 

 

Mindre omtyckta lekar 
När barnen berättar om vad de inte tycker är roligt är det mer varierade svar.  Vi kan se att det 

handlade om allt ifrån rollekar som ”mamma, pappa, barn” till kuddkrig, utklädningskläderna, 

spöklekar, brottningslekar och Lego.  
”Jag tycker… Att leka… alltså häx… spöklekar och sånt, det är inte kul… (…) För att det är så läskiga…” 

(Flicka, 5år). 

”Jag gillar inte så mycket att leka med… med utklädningskläderna… (…) För att det tar så lång tid att sätta 

igång… att sätta på sig kläderna ” (Pojke, 5år). 

Anledningarna till att barnen gav uttryck för att dessa lekar inte var omtyckta kunde handla 

om att det upplevde det bråkigt, mycket skrik, att barnet i fråga blev tilldelad en och samma 

roll och upplevde därmed att det inte få möjlighet använda ett eftertraktat och omtyckt 

lekredskap. Ibland kunde barnet inte motivera varför han/ hon inte tyckte något var roligt utan 

”gillar det bara inte” som ett barn uttryckte det.  

 

5.1 Lek och samspel på förskolan  

Komma överens  
 Vår tolkning av barnens upplevelse av samspelet som skedde då de lekte tillsammans på 

förskolan var överlag att, de för att bestämma och komma överens i lekar turades om. Det var 

med stor majoritet många av barnen som svarade att alla brukade bestämma i leken. Det var 

några barn som uttryckte att det berodde på vem de lekte med och att det då varierade vem 

som bestämde i leken. Vi kan utläsa att några barn hade strategier liknande att den som 

bestämt vilken lek de skulle leka även tog en bestämmande roll i den fortsatta leken. Andra 

gav uttryck för att de gjorde tvärtom, om någon bestämt lek fick de övriga som var med i 

leken bestämma i leken.  Detta tolkar vi också berodde på vilken roll i leken barnet uttryckte 

att det hade, var barnet t.ex. mamma i leken innebar detta att rollen gjorde att barnet hade som 

”uppgift” att bestämma: 
”För då, alltid när vi leker mamma, pappa, barn så får X vara storasyster och jag mamma, för då är det ju jag 

som bestämmer över henne” (Flicka, 4år). 

Till sist kan nämnas att vi även kan utläsa att det fanns metoder då någon fyllde år, då fick det 

barnet välja och bestämma lek. Det förtydligades att i de fall det inte var någon som fyllde år 

fick alla bestämma.  
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Tycka olika  
Barnen gav även uttryck för att det kunde förekomma att de tyckte olika när de lekte.  Vi kan 

utläsa att det fanns olika strategier för att lösa dessa situationer. Det var många av dem som 

berättade att de turades om. Det fanns exempel på hur de med hjälp av den aktuella leken kom 

överens, turades om och löste konflikter eller problem som uppstod. Här följer några 

exempel: 
”En gång när vi lekte doktor med djur och sådant och mat och medicin och sånt… Då, då var en chef. En chef en 

gång. Och sen började typ jag vara chef…” (Flicka 5år). 

 

”Ja för … X vill ju ha Barbie-dockkläder till mat i leken, men vi vill ha pizza och ärter, sån låtsas-mat i leken 

(…) Men då äter X Barbiekläder och jag och X äter den andra, den maten, ärter och pizza” (Flicka 4år). 

 
Andra lösningar som barnen beskrev kunde vara att fråga fröken, byta lek till något som ingen 

ville, göra något annat eller som ett barn uttryckte det, försöka glömma att de inte tyckte 

likadant och fortsätta att leka.  

Välja lek 
Vi kan utläsa att ytterligare en situation då samspelet och kommunikation blir viktig i 

barngruppen är när barnen ska välja vad de vill leka för något. Några barn uttryckte att de var 

de själva som bestämde vad de skulle göra, och om barnet i fråga ville vara med i någon lek 

så frågade det helt enkel och fick vara med.  Vår tolkning är att många barn ansåg att de 

bestämde tillsammans, någon brukade använda ”Ole, dole, doff”- ramsan. På en av 

avdelningarna fanns ett inslag i verksamhetens planering, då pedagogerna efter frukosten gav 

barnen olika alternativ att välja mellan, och på så sätt styrde lite över vad det blev för 

aktiviteter som skedde under en stund på förmidagen. En del barn upplevde det som att 

fröknarna ibland bestämde, ett barn uttryckte det så här: 
”Ja, men alltså fröknarna får bestämma vad man får göra och sen får man själv bestämma vad man vill göra… 

för så säger fröknarna, man får välja på att idag leka i ”hemma- rummet”, pyssla eller rita… Ja då väljer man 

kanske pyssla eller rita eller något…” (Flicka 5år). 

 

Vi tolkar det som att några av barnen ansåg att detta var ett bra upplägg när fröknarna gav 

alternativ, de menade på att de ”inte behöver springa runt så mycket då”. Vi kan också utläsa 

att det fanns de barn som inte gillade när pedagogerna bestämde, så det var ett inslag som 

både uppskattades och ogillades.  
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Analys av Lek och samspel på förskolan 
När vi studerar resultatet utifrån ett sociokulturellt perspektiv, som bl.a. belyser betydelsen av 

det sociala samspelet samt lekens betydelse för lärandet Vygotskij (1995, 1999), ser vi ett 

framträdande fenomen i barnens upplevelse av leken och samspelet de ingår i. När de leker 

finns där en vilja att få leken att fungera och få leken att fortgå. Detta är viktiga aspekter i 

samspelet vilket Johansson (2010) också menar då hon redogör för viktiga byggstenar i barns 

samspel. Knutsdotter Olofsson (2003) betonar även hon att vikten av detta, i vad hon 

uttrycker som leksignaler, och betydelsen av att vara överens för att leken ska kunna ta form. 

Sandberg (2002) poängterar att barnens erfarenheter, tolkningar och uppfattningar också har 

betydelse för hur leken formas. Det var ingen som gav uttryck för att, om det inte blev som 

barnet ifråga ville, så slutade de att leka eller liknande. Självklart kanske någon upplevde det 

så utan att det kom till uttryck i intervjuerna, men om vi ska utgå från det empiriska material 

vi samlat in fanns inga tendenser till det. Detsamma kan vi utläsa i barnens uttryck av att 

använda olika strategier som de tog hjälp av. I de olika strategierna barnen berättade om 

menar vi att det går att läsa in de s.k. sociala lekreglerna (Knutsdotter- Olofsson, 2009). 

Granberg (2004) och Löfdahl (2002)  menar att i leken får barnen erfarenheter, använder sina 

sociala förmågor och därmed tränas det sociala samspelet. Detta framträder i vårt resultat, 

både då det gäller att ta olika beslut i lekarna och då de kan ha olika åsikter och hur de gör för 

att komma vidare. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv stämmer detta också där leken och 

fantasin betonas som viktiga för lärandet (Vygotskij, 1995). Vi kan också utifrån barnens 

upplevelse precis som Johansson (2003) och Doverborg & Pramling Samuelsson (2000) 

menar, se att det för att få en fungerande kommunikation är viktigt att kunna sätta sig in i och 

försöka förstå den andres perspektiv.  Utifrån vad barnen har berättat kan vi utläsa exempel på 

att de för att kunna leka vidare har kompromissat och kommit fram till olika lösningar och på 

så sätt kunnat fortsätta med den gemensamma leken. Detta kan vi se är positivt då 

kommunikation har som Nilsson & Waldemarsson (1994) också menar många positiva 

effekter. Språket i samspel är också en central aspekt sett utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

(Strandberg, 2006).  Vi tolkar barnens upplevelse utifrån vad de redogjort för oss vid 

intervjuerna som att deras upplevelse av samspelet överlag var positiva.  Det skulle bli fel om 

vi hävdade att de inte fanns några problem i samspelssituationer, men många av barnen gav 

ett intryck av att vara medvetna om sin egen roll och betydelse för leken.  
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5.2 Vuxnas roll i lek och samspel 

När vuxna är med och leker 
 Vi tolkar det som att barnen hade blandade upplevelser av om de vuxna deltog i barnens lekar 

och om de faktiskt borde vara med och leka eller inte.  Barnens svar varierade, en del 

upplevde det som att de vuxna brukade vara med dem och leka, andra inte. Vissa barn menade 

att det kändes bra och var kul, andra upplevde det tvärtom att det inte kändes bra när de vuxna 

var med i deras lekar, två barn uttryckte det så här: 
”… Äh… konstigt… (…) För att de vuxna leker inte… så mycket…” (Flicka, 5år). 

”Nej, för man ska leka med barn…” (Flicka, 4år). 

 
Några barn berättade att de vuxna ibland var med och spelade spel eller när de lekte t.ex. 

”mamma, pappa, barn” och att de vuxna då kunde ha roller som mormor eller farmor. Detta 

uttryckte många barn var roligt, kul och att det kändes bra.   Vid en intervju formulerade ett 

barn det så här: 
”Ja, men de är mest mamma och pappa och så… Men, faktiskt så, dem är också farmor och farfar, och då går de 

mest runt och jobbar för de är hela tiden på jobbet, för att de kan ju inte leka så mycket när de är på dagis…” 

(Flicka, 5år). 
Vissa barn berättade att det kunde hända att de vuxna var med och lekte och då kom med 

någon idé t.ex. någon lek som de kunde leka. Barnen kanske inte var så sugna på detta just då, 

men om fler barn ville vara med gick det bra. En pojke berättade att han sett att de vuxna lekt 

med tjejerna, men han hade inte upplevt detta själv.   

 

Vår tolkning blir dock att många barn ansåg att de vuxna inte borde vara med oftare i deras 

lekar, men det fanns å andra sidan även de barn som menade att de vuxna skulle vara med och 

leka mer än vad de gjorde idag. Vi tolkar det som att barnen upplevde att det blev roligare att 

leka och det sågs som positivt att vara närmare en vuxen om de skulle slå sig eller om något 

skulle hända.  

Ett annat barn uppskattande det för att: 
”För att då vill man också lite mer leka med de andra, också mer med fröknarna med” (Flicka, 5år). 

Men för att ytterligare visa på variationen i barnens svar: 
”För de roligare med barn och så, för att de leker mest och de säger till och så, vad de vill och så…” 

(Flicka, 5år). 
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När de vuxna behöver hjälpa till  
Barnens upplevelser av hur pedagogerna brukar göra då de behövde hjälpa dem att komma 

överens eller hjälpa dem i leken på något annat sätt kan vi se varierade. Några barn uttryckte 

att de inte behövde hjälpa till, att de fixade det själva.  Ett annat barn sa att: 
”De brukar säga sluta vara, gör inte det och lyssna på dem andra och sånt…” (Flicka, 6år). 

 

Vi tolkar det som att några av barnen upplevde att pedagogerna uppmuntrade dem att lösa 

konflikten själva.  Några barn berättade att de vuxna behövde komma och hjälpa till om 

barnen inte lyssnade på varandra eller om de började slåss. Ett barn beskrev att de vuxna kom 

och pratade med barnen och barnet uttryckte även: 
”När vi bråkar kom… När någon blir ledsen så kommer de vuxna (…) Äh, det kommer två vuxna, den ena till 

barnet som var ledsen och den andre till den som gjorde det (…) Mm, och sen får man fortsätta att leka, men om 

man fortsätter så får man inte vara där inne… så får man leka med någonting annat” (Flicka, 4år). 

Ytterligare ett barn berättade: 
”De hjälper till och gör allt till rätta igen (…) de pratar med oss då (…)de säger aja baja ibland” (Pojke, 5år). 

När vi frågade barnen om de ansåg att pedagogerna skulle göra på något annat sätt när de t.ex. 

hjälper till att lösa konflikter blir vår tolkning att det överlag var många som upplevde att det 

var bra som de vuxna gjorde. Dock var det några som svarade ”vet inte” på frågan.  

 

Kommunikation mellan barn och pedagog 
Barnens upplevelse av om de blev lyssnade på och fick en chans att prata färdigt då de 

pratade med pedagogerna kan vi utläsa varierade något: 
”Jag tycker så ibland så lyssnar dem inte alls och så ibland så lyssnar de jättemycket.” (Flicka, 6år). 

Några uttryckte att de måste vänta på sin tur, några upplevde att de inte alltid hann prata klart 

och blev avbrutna, ibland pga. att pedagogen var tvungen att gå iväg:  
”Typ, om vi pratar… om jag pratar med fröken så ringer typ telefonen då springer de iväg” (Flicka, 6år). 

Ett annat barn upplevde att: 
”Ibland lyssnar de på mig på direkten och så sen… eller så säger de om ett ögonblick eller så hör de inte…” 

(Flicka, 5år). 

Samtidigt fanns det några barn som berättade att de kände att de blev lyssnade på och fick tid 

att prata klart när de pratade med de vuxna. 

Analys av Vuxnas roll i lek och samspel  
Barnens upplevelse av vuxnas medverkan i lekar varierade, det kunde vara både positivt och 

negativt.  Deras åsikter om att de vuxna skulle vara med i lekarna mer än vad de var idag 

varierade också. En intressant fråga är då vad barnen har för erfarenheter av vuxnas 



	   31 

medverkan i lekar, har de upplevt att det är roligt att leka med vuxna, samt vad har de vuxna 

för erfarenheter och synsätt på lek?  Sandberg (2002) visade i sin avhandling vissa 

framträdande perspektiv på lek, ett av dessa var förändring. Kan det vara så att dagens barns 

lekar skiljer sig och känns främmande, är det ens möjligt för vuxna att helt ”passa in” och ta 

till sig barnens lekar även om det finns en strävan att göra detta? Även om vuxna försöker 

kanske det upplevs som just ”konstigt” som ett barn uttryckte det. Det kanske helt enkelt 

beror på vad det är för typ av lek, vissa lekar kanske upplevs som lättare att bjuda in och 

involvera de vuxna i? Några barn berättade t.ex. om att de vuxna kunde vara med i olika typer 

av rollekar eller när de spelade spel eller liknande. Vikten av att pedagoger känner sig 

bekväma med att gå in i barnens lek och känner sig trygga med det belyser Knutsdotter 

Olofsson (2003). 

 

 Vår tolkning blir utifrån barnens upplevelser att de i många lägen leker bra utan vuxna, men 

samtidigt var det de barn som uttryckte att det fanns en trygghet med att de vuxna var med 

som även Knutsdotter Olofsson (2009) belyser. Detta visar också på likheter med den studie 

som Pramling Samuelsson & Johansson (2009) gjorde som visade att de fanns vissa mer 

framträdande situationer som barnen valde att involvera sina lärare i. Hur ska man som vuxen 

förhålla sig till barns lekar? Det är som t.ex. Pramling Samuelsson & Johansson (2009) 

belyste en komplex uppgift. Hur ska pedagoger göra för att kunna möta och tillgodose den 

variation som uppenbarligen finns bland barnens upplevelser? Att genomföra intervjuer med 

barngruppen kan vara ett medel för att lättare hitta en väg hur man som pedagog bör förhålla 

sig i dessa komplexa och mångfacetterade frågor som präglar arbetet i förskolan.  Variationen 

i barnens åsikter och upplevelser anser vi visar på vikten av att man som pedagog är lyhörd 

och uppmärksam på barnens funderingar och tankar.  

	  
Vår tolkning är att situationer som när barnen kunde tycka olika om något och även om 

pedagogerna behövde hjälpa till upplevdes som något naturligt och något som det fanns olika 

lösningar på, det var inget större problem. Detta kan vi sätta i relation till Jonsdottir (2007) 

som menade att pedagogerna har ett stort ansvar för det samspelsklimat som finns på 

förskolan. Några barn berättade att pedagogerna uppmuntrade dem att lösa konflikter och 

liknande på egen hand, kan detta förhållningssätt hos pedagogerna präglat barnens upplevelse 

av det samspel som skedde? Sett ur ett sociokulturellt perspektiv kan det vara så i och med att 

den sociala miljöns betydelse lyfts fram i detta perspektiv (Vygotskij, 1999).  Vad gäller 

barnens kommunicerande med pedagogerna varierade svaren även här. Niss, Hindgren & 



	   32 

Westin (2007) menar att pedagogerna fungerar som en form av förebild för barnens 

samspelande. Sett ur det sociokulturella perspektivet stämmer detta också i och med att 

människan lär tillsammans med andra (Strandberg, 2006).  Vad gäller barnens upplevelse av 

kommunikationen med pedagogerna, blir vår tolkning att när några barn t.ex. uttrycker att de 

behöver vänta på sin tur att få prata kan detta ses som ett utvecklande av förmågan att 

samspela. Några barn uttryckte att de vuxna kunde behöva gå iväg, det kan vara praktiska 

situationer som är svåra att förhindra. Samtidigt är det viktigt att barnen känner att de får prata 

klart och inte bli avbrutna allt för ofta.  

	  

5.3 Pedagogers närvaro och icke närvaro i rummet 
Vår tolkning blir att det var många barn som gav uttryck för att det inte upplevde det som 

annorlunda att leka när det var en pedagog som fanns med i rummet samtidigt som barnen 

lekte.  Det var överlag många som tyckte att det kändes bra, men det samtidigt hade de ofta 

någon fundering att tillägga som t.ex. att det var viktigt att de var försiktiga.  Någon upplevde 

det dock som att det var störande när det fanns en pedagog i rummet:  

”ja (…) för när vi leker så känns de, sitter en fröken där å, mitt i leken (…) ibland stör det i leken”  
(Flickor, 5 & 6år). 

Ett annat barn uttryckte det så här: 
”Att hon stirrar på oss och så, så då känns det som… vi säger typ så här… känns det typ så här: vad gör ni? Och 

så är det… och så… och så säger vi typ, varför stirrar du på oss? Bara för att jag är så nyfiken på vad ni gör.  Så 

tycker jag att det känns… ” (Flicka, 5år). 

Det var några barn som upplevde det som att det var tråkigt att leka när det var pedagoger 

som var närvarande i rummet samtidigt.  
”Att det är tråkigt och så… (…) För de pratar mest och så…” (Pojke, 4år). 

Det fanns också de barn som uttryckte att det kändes bäst att leka när fröken fanns med i 

rummet och uppskattade detta. Då barnen fick välja vilket som kändes bäst kan vi utläsa att 

det var en stor majoritet som uttryckte att det vara att leka ensamma utan pedagoger.  
”För att då brukar de inte säga till oss” (Flicka, 6år). 

”Ja, man kan leka det man vill” (Pojke, 5år). 

 

Det var ett barn som poängterade att det gjorde inget om fröken inte var i rummet, men 

däremot var det inte kul att vara ensam. Ett annat barn uttryckte att det var bäst att leka själv, 

men med en kompis.  Någon tyckte de kändes tråkigt och några barn uttryckte att de ändå 

ville veta vart fröken var: 
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”Då brukar jag mest leka också brukar jag titta vad fröken är. (…) så man kan springa om man slår sig. Ledsen 

och de (…) och så går man och tittar om de är där och vad de gör för något. ” (Flickor, 5 & 6år). 

  

Några barn upplevde det som störande och jobbigt när pedagogerna gick fram och tillbaka, 

mellan rummen då barnen lekte: 
”Ja om hon springer fram och tillbaks med något. (…) hm för att leken, och sen så springer hon bara, varför gör 

hon så, springer och tittar.” (Flicka, 6år). 

Å andra sidan fanns det de barn som uttryckte att det var ”lite bra”. 

Analys av Pedagogers närvaro och icke närvaro i rummet 
Även i den här frågan varierade barnens upplevelse, en intressant aspekt av resultatet av vår 

undersökning var att barnen överlag inte upplevde det som annorlunda att leka när det fanns 

en eller flera pedagoger i rummet. Kan detta betyda att pedagogers närvaro inte har så stor 

påverkan för deras samspel? Samtidigt fanns det några barn som uttryckte att det var bättre 

när pedagoger fanns i rummet och några tyckte tvärtom att det störde deras lek. Det kanske 

helt enkelt handlar om som bl.a. Pramling Samuelsson & Johansson (2009), Pramling 

Samuelsson & Williams (2000) och Bygdeson – Larsson (2010) alla belyser på olika sätt, 

pedagogernas roll och betydelse för samspelet och de samspelsmönster som finns. Var den 

aktuella barngruppen överlag trygga med varandra och miljön? För att återknyta till den 

tidigare analysen, om pedagogers förhållningssätt och det sociokulturella perspektivet 

(Vygotskij, 1999), kanske det faktum att det var många av barnen som när de fick välja tyckte 

det var ”bäst” att leka när de var ensamma i rummet beror på att de haft möjlighet att träna 

och utveckla sina samspelsförmågor? Det står i läroplanen för förskolan, som tidigare nämnts 

bl.a. att personalen som arbetar i förskolan ska vara aktiv i barnens samspelande, både vad 

gäller enskilda individer och hela gruppen (Skolverket, 2010). Sandberg & Vuorinen (2008) 

poängterar också vikten av att barn får möjlighet att leka just ensamma. Knutsdotter Olofsson 

(2003) poängterar också vikten av att barn ges tid till sin lek och får möjlighet att utveckla 

lekarna och betydelsen av att pedagoger respekterar och ger utrymme för detta. Den 

återkommande frågan är dock hur pedagoger bör arbeta för att detta ska bli bra för alla barn?  

Kan vi utifrån vår undersökning tolka det som att det är bättre när vuxna är med och deltar i 

leken än när de ”bara” finns med i rummet? Vilket gynnar barns lek och samspel mest, att de 

blir avbrutna och som de uttrycker det störda i sin lek, men att man som pedagog har lite koll 

på leken och vad som händer (detta kan bidra till att skapa en trygghet) eller att de får leka 

ostört?  



	   34 

6. Diskussion  
I diskussionen följer en metoddiskussion där vi ser kritiskt på vårt genomförande och 

undersökningens tillförlitlighet. Därefter förs en diskussion kring resultat och om vi uppnått 

vårt syfte och besvarat våra frågeställningar.  

6.1 Metoddiskussion 
Då vi vill utveckla förståelsen kring det samspel som sker i förskolan, inte minst i leken, och 

då vi specifikt vill få en bättre förståelse kring barnens upplevelser av det samspel som sker är 

därmed vår studie kvalitativ (Widerberg, 2002). Vi anser därmed att intervju är en bra metod 

för vår insamling av detta material. Eftersom vår strävan var att ta del av barnens upplevelser 

hade t.ex. inte observation varit passande. Vid observationer hade vi kunnat studera 

samspelssituationer som skedde, barnens kommunicerande, kroppsspråk med mera, men inte 

barnens upplevelser. Om vi gjort observationer hade vi inte kunnat ta reda på det vi avsåg och 

därmed hade inte heller validiteten blivit hög. Doverborg & Pramling Samuelsson (2000) 

poängterar som tidigare nämnts att det finns viktiga förutsättningar att tänka på då det är barn 

som ska intervjuas och vår strävan var att försöka uppfylla dem i den utsträckning det var 

möjligt. Vår upplevelse är att de barn som deltog faktiskt ville medverka och att det 

påverkade situationen positivt, det kan ha ett samband med att det var frivilligt att bli 

intervjuad.   Det faktum att vi använde en intervjuguide gör, som Bjørndal, (2005) poängterar, 

att intervjuerna i viss mån blev strukturerade.  Det ser vi som positivt då det fanns en 

möjlighet att anpassa frågornas följd efter barnens svar. Det förekom att barnen ibland kom in 

på frågor vi tänkt ställa senare, då fanns en möjlighet för oss att ta vara på detta och ändra 

frågornas följd, vilket vi anser påverkade situationen positivt.  Det är viktigt att reflektera 

över hur den första intervjun genomfördes jämfört med den sista. Varje tillfälle var unikt, men 

då intervjuaren inte hade så stor erfarenhet av att intervjua och det är som Kvale & 

Brinkmann (2009) menar en förmåga som utvecklas desto mer den tränas, har detta en 

betydelse. Att intervjuerna spelades in hade, som Bjørndal (2005) poängterar, vissa fördelar. 

Då vi transkriberade intervjuerna efter hand kan vi se att detta hade positiva effekter på oss 

som genomför studien. Det bidrog t.ex. till att synliggöra vad som kanske kunde förbättras 

från intervjuarens sida till nästa gång. Därmed menar vi att det är viktigt att reflektera över att 

det kan ha påverkat insamlingen av empiriskt material och även i viss mån resultatet. Det 

faktum att vi båda två som gör denna studie närvarade vid intervjutillfällena, en av oss gjorde 

intervjun och den andre observerade, hade kunnat påverka uppmärksamheten hos barnen och 

därmed hela intervjun men så blev dock inte fallet. Vår upplevelse är att det varken påverkade 

barnen, deras svar eller situationen nämnvärt. Den befintliga relationen mellan barnen och den 
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som intervjuade tolkar vi hade en positiv inverkan på intervjuerna. Som vi tidigare nämnt gör 

det att tolkningarna blir subjektiva. Då vi har redogjort för hur tolkningsarbetet har gått till, 

förtydligat resultatet med citat (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000) och eftersom en av 

oss inte kände barnen gör detta att materialet tolkas utifrån två olika synsätt, vilket vi anser 

har en positiv inverkan på studien. Majoriteten av intervjuerna gjordes med ett barn åt 

gången, men vid tre tillfällen var barnen två och två, detta efter önskemål från barnen. Då vår 

strävan var att skapa ett behagligt intervjuklimat som barnen fick en positiv upplevelse av 

(Kvale & Brinkmann, 2009), var det anledningen till att vi gjorde bedömningen att det var 

bästa sättet.  Detta kan ha haft en påverkan på undersökningens resultat och studiens 

reliabilitet, fick alla barn på detta sätt samma förutsättningar att besvara frågorna? Samtidigt 

kanske situationen inte blivit bekväm för vissa barn om de skulle varit ensamma. Det kan vi 

med säkerhet aldrig veta, men det är viktigt att ha i åtanke. Detsamma gäller att alla intervjuer 

inte genomfördes i samma miljö, alla intervjuer utom två skedde i personalrummet, av 

praktiska skäl fick de resterande genomföras i två andra rum, men vår upplevelse är att detta 

inte påverkade barnen som intervjuades nämnvärt. Det var en praktisk situation som vi var 

tvungna att förhålla oss till. Intervjufrågorna utformades som tidigare nämnts med 

utgångspunkt i Vygotskijs (1999) sociokulturella perspektiv och de begrepp som vi valt att 

fokusera på och som tidigare redogjorts för, dvs. samspel där även språket ingår, fantasi och 

kreativitet som går in under begreppet lek är också utgångspunkt för formulering av 

intervjufrågorna. Att ta det sociokulturella perspektivet som utgångspunkt och att koncentrera 

det till dessa begrepp finner vi var bra med tanke på studiens syfte. Då syftet just var att få 

förståelse för barn i åldrarna fyra – sex års upplevelser av samspel och lek på förskolan. Vi är 

dock medvetna om att valet att begränsa oss och förhålla oss till detta perspektiv kan göra att 

vi går miste om intressanta aspekter som inte blir aktuella i och med valet av teoretisk 

utgångspunkt, som t.ex. genusaspekten.  

 

Vad gäller undersökningens validitet som Eliasson (2010) menar är ett mått på om det som 

önskas mätas verkligen mäts, gör vi bedömningen att frågorna i stor grad uppfyllde det vi 

önskade och mätte det vi hade för avsikt att ta reda på i denna studie. Om barnet inte förstod 

frågan förklarades den på ett annat sätt och endast i enstaka fall uteblev svar. När det gäller 

frågeställningen om barnens kommunikation med pedagogerna, om de upplevde att de blev 

lyssnade på samt om de kände att de fick prata klart, så kan vi se att frågeställningen var för 

bred och det kanske hade blivit mer konkreta och tillförlitliga svar om vi preciserat det och 

gett exempel på olika situationer. I övrigt känner vi att vi fick svar på våra frågor och att 
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validiteten därmed är hög. Vår tanke med att använda legogubbar, som vi tidigare nämnt, var 

för att konkretisera frågorna om barnens upplevelser av pedagogernas närvaro eller icke 

närvaro. Detta upplever vi hade en positiv effekt och uppnådde vår intention. Det faktum att 

vi valde att utöka åldersgruppen under arbetets gång kunde inneburit att det blivit en för stor 

åldersskillnad på de medverkande och kanske inte gett ett så uttömmande och därmed även 

tillförlitligt resultat. Detta blev dock inget problem, barnen var mycket tydliga med sina svar 

och deras ålder spelade alltså ingen roll. Vi har tidigare nämnt FN:s barnkonvention artikel 12 

där det belyses att barnens åsikter är viktiga, men att hänsyn bör tas till bl.a. barnens ålder 

(Barnkonventionen, 1989).  

6.2 Resultatdiskussion 
Vi har fått ta del av några barn i åldrarna fyra – sex års upplevelser och tankar kring det 

samspel som sker på förskolan t.ex. när de leker. Vi har också fått ta del av hur de upplever 

pedagogers närvaro i rummet då de leker. Detta har vi studerat utifrån Vygotskijs (1999) 

sociokulturella perspektiv som teoretisk utgångspunkt, där vi som bekant avgränsat det till 

samspel och lek, där även begreppen språk, fantasi och kreativitet räknas in. Därmed har vi 

fått en fördjupad förståelse och en ny dimension att se begreppen lek och samspel ur. Det är 

viktigt att poängtera att målet med denna studie inte har varit, som tidigare nämnts, att få fram 

ett svar. Det betyder därmed att detta resultat varken går eller ska gå att föra över till en annan 

barngrupp. Vilket heller inte är målet med en hermeneutisk ansats (Molander, 2003). Tack 

vare att vi gjort denna studie har det blivit än mer tydligt för oss att vi står inför en komplex 

uppgift som har många sidor i vårt framtida yrkesutövande, det är en utmaning att ”göra rätt”. 

Att få ta del av barnens tankar och upplevelse och sätta det i relation till styrdokument, 

litteratur som t.ex. Knutsdotter Olofsson (2003, 2009), Johansson (2010) och tidigare 

forskning som t.ex. Löfdahl (2002), Jonsdottir (2007) och Bygdeson – Larsson (2010) har gett 

värdefulla reflektioner och väckt många nya viktiga frågor att förhålla sig till och ha i åtanke. 

Några tankar är t.ex: Hur ska pedagoger både bjuda in sig i barnens lekar och delta i dem så 

att det inte blir konstigt?  Vad beror det på att barnen uppskattade att leka ensamma? Kan det 

vara en fråga om maktstrukturer i barngruppen eller mer känsla av att inte vilja bli iakttagen? 

Det kanske helt enkelt handlar om en känsla av självständighet? Jonsdottir (2007) menar i sin 

avhandling att pedagoger har en viktig roll för samspelet på förskolan det har vi också kunnat 

se exempel på i vår undersökning, som t.ex. vid konfliktlösning. Inom det sociokulturella 

perspektivet lyfts samspelet och pedagogernas betydelse för att skapa miljöer för lärande 

(Vygotskij, 1999). Många av barnen kunde återge en konkret bild av samspelet de ingick i 
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med exempel på situationer, det menar vi tyder på att de hade en bra förståelse om vad det 

innebär och även sin egen roll i samspelet. Barnen har berättat om samspelssituationer som 

t.ex. hur de går tillväga för att bestämma lek eller när de hade olika åsikter och hur de gjorde 

för att lösa dessa situationer. Detta menar även bl.a. Granberg (2004), Knutsdotter Olofsson 

(2003, 2009) och Sandberg (2002) som betonar att leken bidrar till utveckling inte minst av 

samspelsförmågor. Vygotskij hävdade som bekant att ”leken är barnets livs- skola” 

(Vygotskij, 1995, s.83). Lekens betydelse för lärande ur ett sociokulturellt perspektiv är inte 

minst fantasins och den kreativa delen som Lindqvist i Vygotskij (1995) betonar.  

 

Tidigare har vi många gånger tänkt att det är positivt att finnas med när barnen leker, med det 

menar vi närvara i rummet och se vad de leker för något och ingå i barnens samspel, vilket det 

många gånger är och det är även något som läroplanen för förskolan belyser. I vår 

undersökning berättade även några barn att de uppskattade detta och vi tolkar utifrån deras 

svar att det gav dem en form av trygghet, något som Knutsdotter Olofsson (2003,2009) också 

menar. Hon uttrycker även att leken kan vara en väg för att lära känna barnen. En intressant 

aspekt av vår undersökning visar också att pedagogers närvaro inte innebar att barnen 

upplevde det som annorlunda att leka, men att det fanns en majoritet som uppskattade att leka 

ensamma. Detta visar även Pramling Samuelsson & Johanssons (2009) studie, att barnen löste 

många situationer på egen hand som t.ex. konflikter. Det sätter vår tidigare förståelse i ett nytt 

ljus allt i enighet med hermeneutiska cirkeln där ny förståelse tar form utifrån den befintliga 

förförståelsen (Hartman, 2004). Variationen i barnens åsikter och upplevelser från vår studie 

visar på, menar vi, att det är viktigt att man som pedagog är lyhörd och uppmärksam på 

barnens funderingar och tankar. Det belyser även vikten av att reflektera över hur man bör 

förhålla sig, samt ta reda på vad barnens upplevelser och åsikter kan bero på.  

 

Bygdeson – Larsson (2010) hade utarbetat en modell för pedagoger att använda för att de 

skulle uppmärksammas på och bli medvetna om det samspel som skedde i verksamheten. 

Modellen kan ses som ett verktyg för utveckling av verksamheten. Denna metod riktar sig 

som sagt till pedagogerna. Ytterligare ett sätt för att arbeta med att utveckla verksamheten där 

även barnen får bidra med sitt perspektiv, och därmed få ännu en dimension på 

verksamhetens utveckling anser vi kan vara den metod vi använt i denna studie, att intervjua 

barn, något som också Doverborg & Pramling Samuelsson (2000) betonar.  
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Det blev också tydligt för oss i och med denna undersökning, att det är en fråga med många 

sidor - om och hur pedagoger bör delta i barnens lekar. Barnen hade delade meningar om 

vuxnas roll i leken, det fanns de som var bekväma med det men även de som upplevde de 

obekvämt. Detta betonar bl.a. Knutsdotter Olofsson (2009)  då hon menar att vuxna både kan 

ha negativ och positiv inverkan på barnens lek. Löfdahl (2002) betonar vikten av att vuxna 

skapar sig en förståelse och en inblick i vad barnen leker och poängterar också att vuxna kan 

ha en negativ effekt på leken.  

 

 När vi fått ta del av dessa barns upplevelser och även sett ur ett sociokulturellt perspektiv, 

som belyser pedagogens roll (Vygotskij, 1999) kan vi känna att det ställer ett större ”krav” på 

oss som pedagoger, att vi verkligen är med i leken, tillför något och är närvarande. Det var 

trots allt några barn som ville att pedagogerna skulle vara med oftare i deras lekar.  Det fanns 

samtidigt en förståelse hos några barn varför pedagogerna inte alltid hade möjlighet att vara 

med i deras lekar och kanske behövde gå ifrån.  Frågan är också hur man som vuxen ska delta 

i leken, det är viktigt att barnen får känna att det är ”deras” lek vilket också Brodin & 

Lindstrand (2008) belyser. Vi tänker också att detta är en praktisk situation som många 

pedagoger säkerligen redan brottas med. Det är en utmaning att få tiden att räcka till, detta har 

t.ex. Bygdeson – Larsson (2010) och Pramling Samuelsson & Johansson (2009) betonat i sina 

studier.  

 

Sammanfattningsvis är vår upplevelse att vi fått en större förståelse för barnens tankar om hur 

de upplever samspelet på förskolan. Detsamma gäller vår andra frågeställning om barnens 

upplevelse av pedagogers närvaro. Vi har fått en bättre förståelse för vilken roll vi som 

blivande pedagoger har i verksamheten, både vad det gäller leken och interaktionen med 

barnen. Samtidigt har det väckt många nya frågor och funderingar som är viktiga att förhålla 

sig till. Det finns som bekant inte ett svar och ett sätt att arbeta efter, det visar inte minst vår 

studie.  

6.3 Pedagogiska implikationer 
 Vi kan se att vår studie skulle kunna bidra på flera sätt. Det ena skulle kunna vara till 

pedagogerna på den förskolan där studien genomfördes. Om de får ta del av det slutliga 

resultatet som finns att tillgå för allmänheten, skulle därmed denna studie kunna tillföra ännu 

en aspekt av hur samspelet i deras verksamhet upplevs av barnen. Detta i sin tur kan leda till 

en utveckling av verksamheten.  Det andra är att det har blivit än mer tydligt för oss att dessa 
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frågor är av stor vikt att ta reda på. I vårt fall har denna studie väckt många nya viktiga och 

intressanta funderingar och insikter. Det menar vi visar att metoden intervju, som även t.ex. 

Doverborg & Pramling Samuelsson (2000) poängterar, kan vara ett mycket bra verktyg för att 

t.ex. upptäcka situationer i den egna verksamheten och hur dessa skulle kunna förbättras och 

utvecklas. Det är också ett sätt att kunna ta barns perspektiv som Johansson (2003) resonerar 

kring. Det blir även ett sätt att uppmärksamma varje enskild individ och inte se barngruppen 

som en enhetlig grupp, utan enskilda individer och därmed många perspektiv som Ritala – 

Koskinen (1994, refererad i Davis, 1998) betonar. Vad gäller t.ex. vår frågeställning om 

pedagogers närvaro visar barnens upplevelse att detta, som vi tidigare nämnt, är en fråga med 

många sidor. Tack vare att vi fått ta del av barnens tankar förhåller vi oss mer reflekterande 

till detta. Förhoppningsvis kan vårt synliggörande av denna frågeställning om pedagogers 

närvaro, göra att verksamma pedagoger uppmärksammar och reflekterar över detta fenomen. 

6.4 Fortsatt forskning  
Då vi hade begränsat med tid hade vi inte möjlighet att göra en större studie, men en 

intressant vidareutveckling av vår undersökning hade varit att komplettera intervjuerna med 

barnen med att göra observationer av samspelssituationer.  Därmed hade det gett en 

flerdimensionell bild.  En annan utveckling av studien kunde varit att även intervjua 

pedagogerna på den aktuella förskolan, och gjort en jämförelse mellan barnens och 

pedagogernas upplevelser. Ett tredje sätt att utveckla studien hade varit att utveckla syftet till 

att göra en undersökning och jämförelse mellan olika förskolor och sett skillnader i 

verksamheterna. Ytterligare ett sätt att vidareutveckla detta område kan vara att studera 

närmare hur rummen påverkar samspelet som sker mellan barnen. 
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Bilaga 1 
	  

Hej! 
Vi heter Matilda Larsson och Lena Elmdahl. Vi läser till förskollärare på Högskolan i 
Halmstad och läser nu vår sista termin och håller på att skriva vårt examensarbete. Vårt fokus 
ligger på samspelet i barngruppen, och vårt syfte är att försöka ta reda på barnens upplevelse 
av samspelet som sker bl.a. i leken på förskolan. Vår tanke är att intervjua barnen kring deras 
tankar och upplevelser. Vår fråga till er är därför om ni tillåter att vi intervjuar era barn och då 
spelar in det hela via ljudinspelning. Anledningen till att vi vill spela in är för att få en så bra 
uppfattning om barnens tankar som möjligt. Det är endast vi som kommer lyssna på 
materialet och det som kommer lyftas in i vårt arbete kommer vara helt avidentifierat, (det är 
inte intressant för oss vem som säger, utan vad de säger).  När vårt arbete är slutfört kommer 
inspelningarna att raderas. 
Om barnet på något sätt visar att han/hon känner obehag av situationen eller av någon 
anledning inte vill medverka kommer vi naturligtvis att respektera detta.  
 
 
Om ni har några frågor får ni gärna höra av er till oss eller våra handledare: 
 
Matilda Larsson  
larmat10@student.hh.se 
 
Lena Elmdahl  
elmlen10@student.hh.se 
 
Handledare: 
Ewa Wictor  
ewa.wictor@hh.se 
 
Ingrid Nilsson  
ingrid.nilsson@hh.se 
 
Tack på förhand/ Lena & Matilda  
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Jag godkänner att mitt barn intervjuas och spelas in 
 
 
 
 
 
Målsmans namnteckning  Datum  
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Bilaga 2 
	  

Intervjuguide 
Uppvärmningsfrågor 
Hur gammal är du? 
Vad har du för favoritfärg? 
 

Samspel & Lek 
1. Vad tycker du om att leka när du är här på förskolan? 

- Varför 
2. Vem brukar du leka med? 

 
3. Vem brukar bestämma i leken?  

 
4. Om ni inte tycker likadant hur gör ni då? 

 
5.  Om de vuxna behöver hjälpa till, hur gör de då? 
    - Hur tycker du att de ska göra? 

 
6. Vad är inte roligt att leka? 

- Varför? 
 

 
 

Pedagoger & lek  
	  

1. Vem bestämmer vad ni/ du ska leka? 
 

2. Hur känns det att leka när en vuxen är med i leken? 
 

3. Hur känns det att leka när en vuxen är i rummet (inte med i leken)? 
 

4. Hur känns det att leka när det inte finns någon vuxen i rummet? (när det bara är barn 
som leker) 
 

5. Skulle du önska att de vuxna var med i leken oftare? Eller inte? Varför? 
 

6. När du pratar med fröknarna känner du att de lyssnar på det du säger? Får du prata 
färdigt? 
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