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Abstract 

In my degree project I have chosen to write about the social interactions in children’s play. I 

wanted to study their free play and the time when their teachers tell them what to play to see 

what their social interactions look like. The purpose with my research is to study what 

happens in the social interactions in their different playing situations.  

I performed three observations of the free play and three observations of the guided play at a 

preschool to study what social interactions that takes place in the different playing situations. 

What happens and what patterns can I find in their play. 

In my research I had some questions that this project rests upon: 

 What happens in the social interactions in the different playing situations? 

 How do the children’s different social interactions look?  

 

The children that I have observed showed me that when they are interacting they especially 

use their cognitive abilities, because an interaction needs a certain mental development. These 

cognitive abilities give an expression in the body language, to be able to share a common 

attention, the possibility to share a state of mind or affections with one or more friends. When 

I observed from a linguistically point of view, I saw there it was a lot of use for words in the 

different social interactions and there was a lot of body language.  

If there is a group of children then they have to learn in some way to communicate and to 

interact with each other and sometimes it will lead to a fight and sometimes it will go fine. In 

my observations I have seen that the social interactions worked out and that for the most part 

the children were considered of the others feelings. Even if it became different roles in their 

play but no social interaction is alike and the children learn by every situation they are given. 
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Sammanfattning 

I mitt examensarbete har jag valt att skriva om det sociala samspelet leken på förskolan. Jag 

vill få en bild av det sociala samspelet i den fria leken och den pedagogstyrda leken. Mitt 

syfte med arbetet är att  studera vad som sker i barnens samspel i de olika leksituationerna.  

 

I undersökningen valde jag att studera barnen genom att genomföra tre observationer av den 

fria leken och tre observationer av den styrda leken och därifrån se på vilket sätt som de olika 

lekformernas sociala samspel såg ut. Vad som sker i det sociala samspelet och om man kan 

finna mönster i deras lekformer. 

 

I arbetet har jag några frågeställningar som ligger till grund för min forskning: 

 Vad sker i det sociala samspelet i de olika leksituationerna? 

 Hur ser barnens sociala samspel ut?  

 

Barnen som jag har observerat visade mig att när de samspelar så använder de framförallt sina 

kognitiva förmågor, eftersom ett samspel kräver en viss mental utveckling. Dessa kognitiva 

förmågor kommer till uttryck i kroppspråket, att kunna dela en gemensam uppmärksamhet, 

möjligt att dela ett känslotillstånd eller affektioner med en eller flera kamrater. När jag tittade 

utifrån ett språkligt perspektiv så var det ganska mycket användning av ord i de olika 

samspelen och det förekom mycket kroppspråk.  

 

Om det är en grupp med flera barn så måste de på något sätt lära sig att kommunicera och att 

samspela med varandra och ibland blir det bråk och ibland går det bra. I denna observation så 

kan man ju se att det sociala samspelet fungerade och att barnen för det mesta tog hänsyn till 

varandra. Även om det blev i olika roller i leken. Men inget samspel är det andra likt och 

barnen lär sig av alla de tillfällen som de ges. 
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Förord 

Examensarbetet har utförts på Lärarutbildningen med inriktning till Förskollärare vid 

Karlstads Universitet under höstterminen 2012.  

 

Handledare har varit Åsa Olsson som jag vill tacka för alla värdefulla synpunkter och stöd. 

Jag vill också tacka de pedagoger och barn som medverkat i mitt arbete och som hjälpt mig i 

att göra mitt arbete till det som det är idag. 

 

Jag vill även tacka min sambo och min familj som har stöttat mig och gett mig positiv 

vägledning genom hela mitt arbete.  
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1. Inledning 

När jag hör om barns sociala samspel och lek så tänker jag på barn som får göra vad dom vill 

och det finns inga gränser. Men är det så det är? Är det fri lek? Hur ser det sociala samspelet 

ut i leken? 

I läroplanen för förskolan nämns leken inte mindre än tretton gånger. Det står mycket om 

lekens betydelse för det lustfyllda lärandet, man poängterar även vikten av samspel mellan 

barn och vuxna. Ett av pedagogernas uppdrag är att använda leken på ett medvetet sätt för att 

främja varje barns lärande i förskolan (Lärarförbundet, 2005). Enligt Lpfö 98 ska de vuxna i 

verksamheten vägleda och stimulera barnen för att genom egen aktivitet öka sin kompetens 

och utveckla nya kunskaper och insikter. Det är viktigt att barnen får möjlighet och utrymme 

för den egna leken. Läroplanen belyser att verksamheten ska sträva efter att medvetet använda 

lek för barns utveckling. 

Under mina VFU veckor på en förskola så har jag märkt hur mycket som händer i barnens 

lek. Hur mycket de lär sig när de leker med andra barn och hur deras sociala samvaro 

utvecklas. Detta intresse om att lära mer är grunden för mitt examensarbete.  

Jag grundade mina frågeställningar i Lev Vygotskijs teorier. 

1.1 Syfte 

Syftet med arbetet är att undersöka vad som sker i det sociala samspelet mellan barn i olika 

leksituationer på förskolan.  

1.2 Frågeställningar 

 

I mitt arbete har jag några frågeställningar som ligger till grund för min undersökning: 

 Vad sker i det sociala samspelet i de olika leksituationerna? 

 Hur ser barnens sociala samspel ut?  
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2. Litteraturgenomgång 

2.1 Det sociala samspelet 

 

Barns sociala samspel med sin omgivning är viktig för deras utveckling. Genom att barn 

uppfattar och förstår olika sociala relationer, förstår de såväl sina egna som andras tankar, 

känslor, motiv och avsikter (Evenshaug & Hallen, 2001). 

 

Att barn lär av varandra är en viktig del i förskolan. En typisk situation där barn lär av 

varandra är leken, eftersom att den oftast sker i grupp. När det gjorts studier som visar hur 

barn lär av varandra och som beskriver exempel som främjar barns samarbete grundar sig 

dessa på teorier av Lev Vygotskij. När det gäller barns utveckling anser Vygotskij att socialt 

samspel är den viktigaste drivkraften. Han menar att lärande och utveckling går hand i hand 

från barnets första levnadsdag. Vidare utgår Vygotskijs teorier från att barn underförstått ser 

fördelar med att samtala och kommunicera med varandra (Vygotskij, 1978, 1982 se Williams, 

2001). 

 

Enligt Vygotskij handlar barnets socialisation om att det ska få uppfattning om de 

gemensamma regler och normer som gäller i samspelet. Med det menar Vygotskij att genom 

att barnet frivilligt tar till sig dessa regler så socialiserar det sig själv på ett lustfyllt sätt 

(Lillemyr, 2003). Vygotskij ansåg att barns utveckling gynnas bäst genom att de  samspelar 

med andra barn. Det kan vara med barn som som har uppnått större färdigheter, eller med 

vuxna. Mycket av det vi lär oss, lär vi oss av andra människor och förmågan till att imitera är 

nyckeln till ett socialt lärande (Lindahl, 1998). 

 

Michélsen (2005) skriver att socialisationsbegreppet har vidgats från att enbart gälla en social 

normtradering, en reproduktionsprocess av rådande kultur från generation till generation, till 

att också gälla den process där barnen gemensamt skapar sin livsstil och sina normer och 

regler för hur man skall vara mot varandra och förhålla sig till omvärlden. Barn ses som 

viktiga socialisationsagenter för varandra. De lär sig tillsammans och av varandra hur man 

leker och förhandlar och kommer överens (Michélsen, 2005). 

 

Evenshaug och Hallen (2001) och Lindahl (1998) talar om prosocialt beteende, det vill säga 

ett positivt beteende, som man ser redan under det första levnadsåret. Detta positiva beteende 
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kan handla om att man hjälper någon, samarbete med någon annan eller delar något med 

andra (Evenshaug & Hallen, 2001; Lindahl, 1998). När man arbetar i grupp skapar barnen en 

motivation för att lösa något tillsammans. I dessa situationer lär sig barn att samarbeta genom 

att de utvecklar sociala färdigheter genom samarbetet (Pramling Samuelsson & Sheridan, 

1999). 

 

Lillemyr (1990) skriver att samspelet mellan barnet och andra skapar viktiga förutsättningar 

för hur leken artar sig men även att samspelet är det viktiga i leken, något som ger leken 

struktur, innehåll och mening. Samspelet eller kommunikationen i leken får viktiga 

konsekvenser för barnets socialisation och jagutveckling. Det sociala samspelet är centralt i 

leken och ingår både i socialisationsprocessen och personlighetsutvecklingen. Med det menas 

att man först och främst ser lek som ett typiskt exempel på socialt samspel (Lillemyr, 1990). 

 

En del av barns sociala samspel är lek. Därför lyfter Mårtensson (2004) fram att vi människor 

behöver ha en förståelse för att det sociala samspelet skall tolkas som en del av leken 

(Mårtensson, 2004). 

 

2.2 Vad är lek? 

 

Lillemyr (2003) skriver att leken har en central roll i barndomen. Lillemyr beskriver att leken 

är viktig i den pedagogiska verksamheten därför att man kan se hur barn använder sina 

erfarenheter, de utforskar och använder sin fantasi på ett sätt att de lär känna sig själva och 

detta utvecklar även självtillit. Leken är särskilt betydelsefull då de flesta barnen använder en 

stor del av sin vakna tid till att leka. Leken ligger till grund för barns lärande. I leken så 

tillfredsställer barn viktiga behov och deras lärande stimuleras. Leken är naturlig för barn, 

d.v.s. barnen utnyttjar alltid chansen de får att leka, så länge som miljön erbjuder det 

(Lillemyr, 2003). 

 

Lillemyr skriver även att leken stimulerar utveckling och lärandet som intellektuellt, 

emotionellt, socialt och motoriskt och att leken hjälper till att stärka den personliga och 

kulturella identiteten. Barnen kan även få möjlighet att prova olika uppfattningar som t.ex. 

värderingar och normer i leken (Lillemyr, 2003). 

 



4 
 

Lillemyr anser att leken har ett stort egenvärde för barn, och deras lärande och utveckling 

bygger till stor del på leken. Lillemyr menar på att lek innefattar mycket och är en viktig 

aktivitet för alla barn. I leken kan barn leka ”som om”, på låtsas, det är en frizon där de kan 

upptäcka, uppfinna och ha roligt (Lillemyr, 2003). 

 

Lekforskaren Knutsdotter Olofsson (2003) anser att leken har stor betydelse under barns 

uppväxt och att det är ett särskilt kännetecken på barndomen. Knutsdotter menar att leken sker 

mellan den yttre och inre världen d.v.s. att verkligheten menas som den yttre världen och det 

som sker runt om en i vardagen. Den inre världen menas med det som barnen själva skapar 

med hjälp av sin fantasi. Deras tolkning av omgivningen och vardagen. Allt som barnen stöter 

på och som händer dom, ger dom inspiration och det som väcker deras fantasi. Det är detta 

som ligger till grund för deras inre värld, och skapandet i deras lek. 

 

Det är i våra inre tankar som vi styr de yttre villkoren. Knutsdotter Olofsson skiljer på när 

barnen är inne i en lek, då är det deras inre bilder som styr, medan när barnen forskar och tar 

reda på saker, är det den yttre omvärlden som bestämmer. Man kan se på ett barn om den är 

inne i en lek eller om den undersöker och experimenterar med något. Detta kan man se i deras 

ansikte och ögon, ett barn som leker, är inne i sina egna tankar och bilder och har ett lätt 

nedböjt huvud och blicken kan vara inåtvänd. Är barnet intresserad av något nytt, en yttre sak 

kan blicken vara klar och riktad utåt (Olofsson, 2003). 

 

Löfdahl (2007) skriver att barns lekar är den synligaste aktiviteten i deras kamratkulturer och 

troligen även den aktivitet där det gemensamma framträder tydligast på förskolan. Barn leker 

tillsammans, de förhandlar om innehållet, roller och platser med sina kamrater i barngruppen 

och för det mesta uppfattar vuxna detta som positiva och utvecklande aktiviteter. Så länge 

barn leker och är glada tänker vi oss även att leken är något positivt och bra, och för det mesta 

så är det så. Men det finns även en annan sida av leken, den att leken vid sidan av allt de 

positiva även innehåller inslag av makt, positionering och ledsamheter. Leken kan till och 

med vara en obehaglig upplevelse för de barn som kämpar  med att skaffa sig en position i 

leken. Lek är inte bara ”på skoj”, lek innehåller också uteslutningar och relationsskapande 

kulturer (Löfdahl, 2007). 
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Till skillnad från Löfdahl (2007) så skriver Lillemyr (2003) att det är svårt att få en fast 

definition på barns lek eftersom barn och lek är så väl sammanbundna, Lillemyr redogör dock 

lite mer annorlunda punkter på vad han tycker är typiska drag för leken: 

 Lek är en typisk aktivitet bland barn. 

 Lek är något lustbetonat för barn, bereder nöje och ger glädje för deltagaren. 

 Lek är en frivillig aktivitet som barn själva väljer att delta i. 

 För barn är lek ”som om”, den befinner sig utanför den verkliga världen. 

 Lek innebär att det skapas en viss ordning (till exempel ett system med regler). 

 Lek är lokaliserad till en viss plats och en viss tid. 

 Lek rymmer spänning. 

 Lek är ett uttryck för inre drift. 

 Lek är en förberedelse för vuxenlivet   (Lillemyr, 2003. Sid 46). 

 

Lillemyr skrev: ”Leken är väldigt lik en förälskelse, man kan inte förklara vad som händer, 

det bara sker.” (Lillemyr, 2003. Sid. 121). Han menar på att det finns och behövs inget mål 

med leken, den är måluppfyllande i sig självt (Lillemyr, 2003). 

 

Lillemyr skriver att alla dessa försök att beskriva barns lek betonar något som är giltigt i viss 

utsträckning, men det är svårare att använda dom som allmängiltiga drag för leken. För var 

och en av dessa karaktäristiska egenskaper kan man ställa upp motfrågor. Är verkligen barns 

lek alltid lustbetonad? Är leken alltid frivillig för barnen? Lek som företeelse är något alldeles 

för komplicerat för att man ska lyckas fånga det väsentliga i en enkel förklaring.  

En provisorisk slutsats får följaktligen bli, att det är svårt att komma med en exakt definition 

av barns lek. Orsaken kan vara att leken berör hela barnet och dessutom har betydelse för så 

många sidor av människans liv och verksamhet. Med detta som bakgrund ska jag hävda att 

det är typiskt för leken att den så tydligt undflyr våra försök att karaktärisera den (Lillemyr, 

2003). 

 

Den pedagogiska miljön måste inspirera barn till olika typer av aktiviteter, lekar och till att 

pröva och upptäcka sin omvärld. I förskolan ska miljön innefatta både fysiska och psykiska 

aspekter så som material, utrymmen och stämning. Utifrån barnens intressen och erfarenheter 

låter man barnen vara med och utarbeta en trivsam pedagogisk miljö i relation till förskolan 

mål. Lek är till för alla oavsett ålder, det är därför viktigt att man som pedagog kan gå in och 

hjälpa de barn som själva inte kan leka. Pedagogen bör vara en förebild för barnet och stötta 

och utveckla barnens lek. För att barn ska kunna leka tillsammans och få ett djup i leken 

behöver de kunna lekkoderna, vilka är: samförstånd, ömsesidighet och turtagande (Pramling 

Samuelsson & Sheridan, 1999). 
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2.3 Vad är fri lek? 

 

Ofta när det talas om lek i förskolan, menar Pape att det är den tid då barnen leker utan att 

någon vuxen har planerat vad de ska göra eller utan en vuxens inblandning. Det är den tiden 

vi med ett annat ord kallar för ”fri lek”. Vad barnen egentligen gör kan se olika ut. Barn kan 

”segla” omkring i den fria leken en hel dag utan att ha deltagit i en social lek med andra barn. 

Utan att ha pratat med något annat barn kan de istället använt sin tid till att rita, cykla, gunga, 

bygga eller trä pärlor på ett band (Pape, 2001). 

 

Det är också genom den fria leken som barnen får träning i en rad sociala färdigheter. Om vi 

går lite grundligare in i det som händer ser vi snart att den tid på dagen som kallas ‘fri lek’ för 

många barn är en källa till socialt lärande. Barnen får träning i att vara med i olika roller där 

de går in i och ut ur rollerna. De får då träning i att kommunicera med varandra. Träningen 

kan också medföra att de kan lösa konflikter som uppstår genom att försöka kompromissa 

(Pape, 2001). 

 

I förskolan används uttrycket fri lek väldigt mycket. ”Det är i grunden ett samlingsbegrepp för 

alla de olika aktiviteter, ute och inne, i grupp eller för sig själv, som barn kan välja mellan, när 

de själva får bestämma vad de vill göra” (Öhman, 1996. Sid. 105).  

 

Öhman (1996) menar att ett begreppet lätt kan få fel betydelse. Det finns vissa svårigheter vad 

gäller den fria leken och vad den står för, bland annat att: 

 Att all lek är per definition fri, det går inte att tvinga ett barn att leka. Även vid vuxenstyrd 

lek är den fri, barn som inte vill leka visar tydligt att han/hon inte vill vara med. 

 

 Barn måste ha bra förutsättningar för att de ska kunna leka. Lek kräver utrymme, tid och 

engagemang från vuxna. Får inte barnen möjlighet till dessa förutsättningar kan de heller 

inte gå in i den fria leken och heller inte få den så kallade djupa leken. 

 

 Den fria leken kan ses som fri från vuxen. Den vuxne är mest passiv men går in när det 

hela går över styr, vid t.ex. konflikter. Risken när de vuxna inte är med i leken är att leken 

blir kortvarig och har ofta samma innehåll. 

 

 Barn måste vara väl medvetna om sina egna behov och sin självkänsla. ”Starka” 

respektive ”svaga” barn har olika ställning i leken, djungelns lag råder ofta  
                  (Öhman, 1996. Sid. 106-108). 
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Tullgren (2003) använder sig av tre teman; att barn leker, vad barn leker och hur barn leker. 

Samtliga teman utgår från en norm, där en idé räknas som den rätta. Barnen som leker ska 

regleras i riktning från något till något dvs. inom ramen för rätt norm. 

 

 

Figur.1 (Tullgren, 2003. Sid. 62). 

Tabellen ovan visar en översikt över de tre teman som Tullgren använder sig av. Tabellen visar också den norm 

som råder i respektive tema, samt vad styrningen vill åstadkomma. 

T.ex. ”Att barn leker”, normen är att förskolan ska främja det fria, aktiva och utvecklande barnet. Att styra 

barnet från overksamhet och överaktivitet till att istället vara deltagande och med i aktiviteter med andra barn. 

 

Att barn leker: 

Barn som leker betraktas ofta som kreativa, aktiva och engagerade enligt normen. De 

egenskaper som leken har för att barn ska utvecklas och lära sig något är just den aktivitet 

som barnen genomför. Utifrån den förutsättningen anses aktiv medverkan i leken som en 

styrning till nödvändighet. Därför regleras barn mot ett deltagande i leken, med hjälp av 

pedagogen som uppmuntrar, hjälper och engagerar sig i barnens lekar. Så man försöker rikta 

in barn som inte är delaktiga i verksamheten och som är överaktiva till att leka med andra 

barn. (Se fig.1. Tullgren, 2003). 

 

Barnen regleras mot självständighet och kreativitet genom att pedagogen inspirerar och har ett 

tillåtande förhållningssätt. Pedagogen ser också till att leken överlever, genom att se till att 

leken inte blir störd av andra barn eller de konflikter som uppstår mellan barnen. Leken anses 

viktig att stimulera, inspirera och hålla levande för att ge en grund för barnen som aktiva och 

fria. Denna aktivitet och frihet är dock svår för barn att välja bort. Barnen anses ha ett ansvar 

att använda sin frihet och engagera sig i något som uppfattas meningsfullt av pedagogerna. 

Barnen måste leva upp till den normen som framträder i leken. När barnen leker på ett visst 

sätt då framträder de egenskaper som tillhör den goda leken och det är utveckling, lärande och 

social kompetens (Se fig.1. Tullgren, 2003). 
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Vad barn leker: 

Barnens lekar styrs bort av pedagogen från sådant som anses obehagligt och leds istället mot 

det trevliga och nyttiga. De lekar som styrs bort är de som stör ordningen i förskolan eller 

lekar som har olagliga handlingar som att mörda någon. Man försöker styra bort barnen från 

deet onda och hemska mot det goda och vackra. Inspirera barnen. Familjeleken där barnen 

leker att de lagar mat och äter anses vara ”nyttiga” lekar och är då mer förkommande i olika 

sammanhang som pedagogerna tillåter. Det är därför inte tillåtet att utöva de lekar, som inte 

leder till de speciella kunskaper som anses goda och lärande (Se fig.1. Tullgren, 2003). 

 

Hur barn leker: 

Barnen tränas i leken hur de ska vara mot varandra och där de lär sig att kommunicera och ge 

uttryck för sina känslor. I de samhälliga normerna ingår också att känna sympati för andra 

människor och kunna visa intresse även för andras känslor. Genom styrningen av barns lek 

skapas ett aktivt och kreativt barn som lär sig grundläggande kunskaper inför framtiden, detta 

är normen. Det är endast genom ett aktivt deltagande av pedagogen som ger tillfällen att styra 

leken åt rätt håll. Det ges också tillfällen att observera barnen och lära sig mera om varje 

enskilt barns personlighet, vilket också är användbart i kommande påverkan. Vi som 

pedagoger försöker lära barnen att leka inom ramarna på förskolan och inom de regler och 

rutiner som finns. Så man ska slippa konflikter och störningar i verksamheten och genom att 

motverka detta så barnen lär sig att leka ”lagom”. (Se fig.1. Tullgren, 2003). 

 

2.4 Vad är styrd lek? 

 

Knutsdotter Olofsson skriver att under barns första år är den vuxne en viktig lekkamrat för 

barnen. De behövs för att hjälpa barnen att leka med varandra. En pedagog har i uppgift att 

stimulera, utmana och locka barn till lek. Små barn kan ha svårt att själva fortsätta leken och 

behöver ofta hjälp med detta, men det är viktigt att man som pedagog inte alltid hittar på saker 

till barnen att göra, eftersom det kan göra att fantasin och leken stannar upp. Leken är till för 

barnen, men det är däremot inte sagt att den vuxne inte ska vara med i barns lek. De vuxna 

ska inte styra barns lek utan hjälpa dem att utveckla sina tankar och idéer (Olofsson, 2003). 

 

Hangaard Rasmussen (1992) skriver i sin bok om att det ofta anses som ”dålig lek” då leken 

blir alltför högljudd. Dessa lekar har inte fått någon uppmärksamhet förut inom forskningen, 

det är mest rollekarna som har varit intressanta. Enligt författaren har det också varit den 
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enklaste vägen att undersöka lekar då man inom forskningen anser att goda lekar är mer 

utvecklande. Författaren vill här bryta detta med hjälp av att påstå att barnen lär känna världen 

genom sin kropp. Barnen utforskar genom leken vad som är fysiskt möjligt. (Hangaard 

Rasmussen, 1992). 

 

Hangaard Rasmussen menar att lite större barn kan tycka om lekar som inte alltid slutar 

lyckligt. De vill konkurrera med varandra om vem som är modigast. Vem vågar klättra högst i 

ett träd? Vem vågar hoppa över ån? Vem vågar gå på isen? Eller vem vågar simma längst ut i 

sjön? De här lekarna sker när inga vuxna finns i närheten för att kontrollera. Många gånger 

gör vuxna allt för att förhindra de ”dåliga lekarna” (Hangaard Rasmussen, 1992). 

 

Enligt Pape är det viktigt att låta barnen leka ifred, när de leker bra och koncentrerat. 

Pedagogen måste avgöra vilken roll hon bör inta i förhållande till barnen i en viss situation. 

Är det barn som fungerar tillsammans eller är det barn som har mest negativa erfarenheter av 

samspel med andra barn, bör pedagogen skapa trygghet i gruppen. ”En del situationer påkallar 

att man aktivt går in och deltar i leken, andra situationer påkallar att man håller avstånd. Man 

bör kunna förvänta sig att vi som vuxna människor klarar att bedöma detta mot bakgrund av 

varje enskild situation.” (Pape, 2001. Sid. 154). 

 

Knutsdotter Olofsson (2003) menar att om man ska kunna gå in i leken behöver man kunna 

lämna eller strunta i verkligheten för en stund. Det krävs trygghet och tillit till andra för att 

både vuxna och barn ska kunna fokusera sig i leken. Knutsdotter Olofsson skriver vidare att: 

”Vuxna, som känner sig dumma inför andra vuxna, vågar inte gå in i barnens lek. Eller de 

spelar att de leker och gör sig till” (Olofsson, 2003. Sid. 24). Det är de vuxnas ansvar att se till 

så att alla barn känner sig så pass trygga att de kan gå in i en lek. Den vuxne har ett stort 

ansvar vad det gäller barns lek, vilka barn leker/leker inte, vad och hur leker barnen, detta är 

sådant vuxna måste veta (Olofsson, 2003). 

 

Det är viktigt att de vuxna också kan, och använder lekreglerna när de är med och leker, 

annars kan de förstöra leken. Det är de vuxnas ansvar att se till att barnen inte förstör eller stör 

varandras lekar. Oftast är det dock så att det är de vuxna som stör och avbryter barnens lek, 

genom vardagsrutiner och aktiviteter. Det är viktigt att pedagoger har respekt för leken och 

dess ramar, att inte störa och avbryta, detta tar lång tid, barnen lär sig snabbt att värna om sin 
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lek. ”Det tar längre tid för oss vuxna, det sitter i ryggraden att lek är ‘bara lek” (Olofsson, 

2003. Sid. 116). 

 

Vuxna som är med när barn leker får reda på mycket om barnet. Barn tycker om när vuxna är 

med i deras lek, när barnen är små är den vuxne den bästa lekkamraten, senare blir det 

jämnåriga kamrater som mer och mer tar över den rollen. Barn uppskattar verkligen när vuxna 

är med i leken, men samtidigt är det viktigt att man som vuxen accepterar när de inte vill ha 

med en i leken. Något som har uppmärksammats i studier kring barns fria lek är att de vuxna 

inte går in i barns lek så mycket. Detta kan dels bero på att det finns så mycket planerat med 

rutiner och aktiviteter samt att: ”När personalen sätter sig ned och är med i dockvrån eller 

kuddrummet verkar de få dåligt samvete för att de inte gör något” (Olofsson, 2003. Sid. 114). 

Detta anser Knutsdotter Olofsson är helt fel, man måste vara totalt närvarande när man är med 

i barns lek, de kräver tid och total uppmärksamhet men ger så oerhört mycket. Det finns en 

allmän syn på att vuxna inte ska lägga sig i barns lek. Författaren tycker att det är väldigt 

konstigt att så många vuxna struntar i om, och i så fall hur barns lek utvecklas (Olofsson, 

2003. Sid. 80,116). 

 

2.5 Lev Vygotskij (1896-1934) 

 

Vygotskij lanserade idén om att barns utveckling sker i samspel med deras omgivning i högre 

grad än att det är en oberoende individuell process. Särskilt intresserade han sig för skillnaden 

mellan vad barn kan lära sig på egen hand och vad som kräver en vuxens hjälp eller ett äldre 

barn. Denna nivåskillnad kallas för "den proximala utvecklingszonen" (Jerlang, 2008). 

 

För Vygotskij är lek något som finns för att uppfylla barns motiv, och för att tillfredställa 

deras behov. Leken finns till för att barnen ska kunna skapa en påhittad situation och 

drivkraften är att leken uppfyller just barnens egna önskningar och behov. Vygotskij menar att 

barnen själva inte är medvetna om varför de leker, och därför skiljer sig leken från andra 

aktiviteter som barnen gör. Det är viktigt att vi ser barnen i deras utvecklingszon och att 

pedagogerna ser framåt angående vad barnen kan lära sig och inte se bakåt. Det eleven ännu 

inte kan självständigt som hon/han kan lära sig tillsammans med andra. För att verkligen 

lyckas som pedagog krävs det en noggrann kartläggning av elevens tänkande, inte enbart 

hans/hennes prestation (Jerlang, 2008). 
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Vygotskij ansåg att barnet börjar leka när det har förmågan att skilja det visuella fältet från 

betydelsefältet. Att låta sig styras av ordets betydelse, det vill säga av föreställningar och idéer 

och inte av det omedelbart närvarande föremålet menade han, var det första steget mot 

abstrakt tänkande (Smidt, 2010). 

 

Vygotskij ansåg att barns utveckling gynnas bäst genom att de  samspelar med andra barn. 

Det kan vara med barn som som har uppnått större färdigheter, eller med vuxna. Mycket av 

det vi lär oss, lär vi oss av andra människor och förmågan till att imitera är nyckeln till ett 

socialt lärande (Lindahl, 1998). 

 

Vygotskij menar att när barn kommer till världen har de bara ett fåtal grundläggande mentala 

funktioner, dessa är uppmärksamhet, varseblivning och minne. Dessa omformas sedan till nya 

och mer avancerade funktioner med hjälp av samhället. Samhället utgör en stor del av vilka 

sorts redskap barnen får för att anpassa till sina miljöer. Vygotskij menar att samhället kan 

överföra vissa värderingar som omgivningen vill att barn ska tänka (Evenshaug & Hallen, 

2001). 

 

Den kulturella förståelsen och den kognitiva utvecklingen kallar Vygotskij internalisation. 

För att ett barn ska internalisera begrepp och kunskaper krävs att det undervisas och har goda 

relationer med äldre (föräldrar, lärare, förebilder etc). Enligt Vygotskij påverkar alltså de 

sociala faktorerna intelligensen, som inte enbart beror av biologiska förutsättningar. Hans 

åsikt att språket är ett krav för tänkandet är viktig inom kognitiv psykologi. Alltså har det 

sociala samspelet stor betydelse för barns utveckling (Smidt, 2010). 

 

Glädje och regler är viktiga inom leken menar Vygotskij. Utifrån kan leken se fri och 

impulsiv ut, men i leken skapar barnen kontroll och regler över sin egen lek. Vygotskij menar 

att det är viktigt att barnet handlar mot sina omedelbara impulser och behov. Med detta menas 

att barnet kan låta bli att t.ex. äta godis när leksituationen kräver det, även om de tycker om 

det i verkligheten. Barnen lär sig då gradvis att gå efter lekens regler, även om det är fri lek. 

Barnen får olika positioner i leken och det innebär även att vissa barn får lägre positioner än 

andra. Barnen sätter krav på varandra och oftast så är det ett eller flera barn som bestämmer. 

Det innebär att kanske inte alla barn som vill får vara med i leken och om de får det så 
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kanske de får en mindre betydande roll. Vygotskij menar att leken alltid har en högre 

betydelse än sig själv, man kan säga att barn skaffar sig en utvecklingszon som gör att de kan 

utforska världen. Han ansåg att förhållandet mellan lek, utveckling och lärande är indirekt. 

Leken kan vara en mycket verkningsfull utvecklings- och inlärningsprocess (Evenshaug & 

Hallen, 2001). 

 

Fantasin är ett viktigt medel för att förstå verkligheten, enligt Vygotskij. De 

upplevelsemässiga sidorna av erfarenheterna fördjupar barns verklighet. Detta blir särskilt 

viktigt som grundval för leken, bl.a. för att upplevelserna väcker fantasin. Det är först och 

främst känslorna som påverkar den fantasi vi ofta ser i barns lek. Det är detta som utvecklar 

kreativitet. Fantasin innebär en motiverande kraft, denna får sitt uttryck i leken. Det är viktigt 

att ge tid och utrymme för leken, d.v.s. att man måste vara medveten om att barn får 

kompletterande erfarenheter och upplevelser som både är verklighetsbaserade, nyanserade 

och varierade (Lillemyr, 2003). 

 

Vad som kan hämma barnens sociala utveckling enligt Vygotskij, är att i den styrda leken 

kanske inte alla barn får möjlighet att komma till tals. Att tiden inte finns för att alla barn ska 

få säga sitt, om dom har något att säga. Det finns även de barn som har svårt att prata inför 

andra och då får dom svårt att få sin röst hörd. Att pedagogen inte ser de tysta barnen 

(Evenshaug & Hallen, 2001). 

 

2.6 Sammanfattning av Vygotskij 

  

Utifrån Vygotskij och hans teorier så kan man sammanfatta det såhär: 

Leken är till för att tillfredsställa barns behov och önskningar. Barnen ska kunna skapa en 

påhittad situation som hjälper de att stärka sin utvecklingszon. Med utvecklingszon menas det 

som barnet ännu inte lärt sig självständigt men som han eller hon kan lära sig med hjälp av 

andra. När äldre barn lär yngre barn. Allt barn lär sig och utforskar formas med hjälp av 

samhället. Barn som leker ihop hjälper varandra att stärka det sociala samspelet och därmed 

hjälper varann genom den sociala utvecklingen (Jerlang, 2008). 

 

Inom lek är glädje och regler viktiga. Utifrån kan leken se fri och impulsiv ut men i leken så 

skapar barnen kontroll och regler över sin lek. Trots att leken ser fri ut så finns det roller i 
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leken. När barnen leker så använder de sin fantasi och med det så skapar barnen ett sätt att 

bättre förstå verkligheten. Det är först och främst känslor som påverkar den fantasi vi ser i 

barns lek och det är viktigt att vi ger barn tid och utrymme till att leka och att utforska allt 

som leken har att erbjuda (Jerlang, 2008). 

 

Det som kan hämma barnen i deras lek utifrån Vygotskijs teorier är att barnen inte ges nog 

med tid eller utrymme till lek. Det kan handla om de vanliga vardagsrutinerna på förskolan 

som sätter stopp eller om barnen känner att de inte får utrymme i något rum på förskolan för 

sin lek. Även om leken är fri så är barnen berättigade att visa hänsyn, till exempel, till andra 

barn, pedagoger och till saker som tillhör förskolan. Barnen måste visa hänsyn till sina 

kompisar, för alla barn kan inte leka i samma rum. Även om leken är fri så finns det aspekter 

som begränsar barnen i deras lek (Lillemyr, 2003). 

 

Enligt Vygotskij påverkar alltså de sociala faktorerna intelligensen, som inte enbart beror av 

biologiska förutsättningar. Hans åsikt att språket är ett krav för tänkandet är viktig inom 

kognitiv psykologi. Alltså har det sociala samspelet stor betydelse för barns utveckling 

(Smidt, 2010). 

 

Vygotskij tankar är att man får som pedagog komma ihåg att inte störa leken om en konflikt 

uppstår i första taget. Om man bara hoppar in så låter man inte barnen reda ut konflikterna på 

egen hand, och konflikten kanske bara finns barnen emellan i lekens värld så därför måste 

man vara säker innan man stör barnen i deras lek. Självklart så tillför även lek känslan av 

samhörighet, närhet och trygghet barnen emellan.Vad som främjar i den fria leken utifrån 

Vygotskijs teorier är att barnen får använda sin fantasi och kreativitet. De får träna på sin 

sociala kompetens och ta för sig i leken. De får träna på att använda språket och att samsas 

med andra. De får lära sig om regler och rätt och fel samt att de får träna på turordning. Allt 

detta tränar deras sociala utveckling (Evenshaug & Hallen, 2001). 
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2.7 Sammanfattning av litteratur 

 

Lek är svårt att definiera för vi har alla våra egna erfarenheter av lek. Lek är ett uttryckssätt 

för barn där de kan bearbeta sina känslor och det är i leken de lär och utvecklas (Öhman, 

1996). 

 

Något som enligt Löfdahl kan hämma barnen i deras sociala utveckling är att när en lek 

har regler och kontroll så innebär det även att den har makt. Barnen får olika positioner i 

leken och det innebär även att vissa barn får lägre positioner än andra. Barnen sätter krav på 

varandra och oftast så är det ett eller flera barn som bestämmer. Barnen i detta sociala samspel 

så lär sig att kommunicera och att resonera fram till en lösning som alla i leken är nöjda med. 

Annars så vill inte det barnet vara med och leka längre. Detta innebär att kanske inte alla barn 

som vill får vara med i leken och om dom får det så kanske dom får en mindre betydande roll. 

Även om leken är fri så märker man att makt och regler har en betydande roll (Löfdahl, 2007). 

 

För att barn ska kunna leka tillsammans och få ett djup i leken behöver de kunna lekkoderna, 

vilka är: samförstånd, ömsesidighet och turtagande (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999). 

 

Fri lek är när barnen själva får välja vad de vill göra. Den kan också vara fri från vuxna, de är 

passiva och går bara in vid behov (Öhman, 1996). 

 

Lek är till för alla oavsett ålder, det är därför viktigt att man som pedagog kan gå in och hjälpa 

de barn som själva inte kan leka. Pedagogen bör vara en förebild för barnet och stötta och 

utveckla barnens lek (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999).  

 

Pedagoger styr ofta barnen till den goda leken som skapar det ”goda” barnet. Barnen får välja 

”fritt” men då inom den norm som pedagogen anser passar för barnets framtida behov och 

vuxenliv. Tullgren menar att pedagoger inte kan delta i leken för att de är fångna i sin 

pedagogroll dvs. att de har andra syften med leken än vad barnen har. (Tullgren, 2003)  

 

Knutsdotter Olofsson anser däremot att man kan som vuxen gå in i leken, men som vuxen 

måste man känna till lekreglerna likväl som barnen. Pedagoger bör själva kunna gå in i leken 

på barnens villkor samt vara lyhörda för barnen så de inte avbryter eller förstör deras lek 

(Knutsdotter Olofsson 2003). 
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”En del situationer påkallar att man aktivt går in och deltar i leken, andra situationer påkallar 

att man håller avstånd. Man bör kunna förvänta sig att vi som vuxna människor klarar att 

bedöma detta mot bakgrund av varje enskild situation.” (Pape, 2001. Sid. 154). 

 

Barns sociala samspel med sin omgivning är viktig för deras utveckling. Genom att barn 

uppfattar och förstår olika sociala relationer, förstår de såväl sina egna som andras tankar, 

känslor, motiv och avsikter (Evenshaug & Hallen, 2001). 
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3. Metod 

 

I detta kapitel kommer jag att beskriva vilken metod jag har använt mig av i min 

undersökning. Jag kommer förklara min observationsmetod samt en beskrivning av 

genomförandet. Jag har valt att använda strukturerade och ostrukturerade observationer på en 

förskola för att få en fördjupad bild av det sociala samspelet i leken på förskolan. 

 

3.1 Observation 

 

Observationer är ett vetenskapligt sätt att samla information i vardagliga situationer. Det är 

användbart när man skall samla information inom ett område som berör beteende och 

händelser. Innan en observation måste man ta ställning till en del frågor, Vad ska observeras? 

Hur ska observationerna registreras? Och hur observatören ska förhålla sig? Detta gör att man 

kan se ett skeende och beteende i samma stund som det inträffar. När man observerar små 

barn, t.ex. ettåringar, är observationsmetoden den lättast möjliga tekniken, då barnen saknar 

det verbala språket (Patel & Davidson, 2003). 

 

Det finns två typer av observationer, strukturerad och ostrukturerad. Den strukturerade 

observationen innebär att man utgår från ett observationsschema, vilket betyder att man i 

förväg bestämmer vilket beteende och skeende som ska observeras. Den ostrukturerade 

observationen syftar till att få ut så mycket information som möjligt, vilket utesluter ett i 

förväg färdigställt observationsschema. Båda observationstyper kräver förberedelser och att 

man är tränad och väl förtrogen med det som ska observeras, man måste även ha klart för sig 

vilken information som är viktig att registrera. Ostrukturerad observation används oftast i 

utforskande syfte, då meningen är att man ska kunna inhämta så mycket information som 

möjligt. Vid denna typ av observation är det meningen att man ska registrera ”allting” (Patel 

& Davidson, 2003). 

 

Observationsmetoden har inte enbart fördelar. Nackdelarna med denna metod är att det 

egentligen kan vara omöjligt att fånga ett spontant beteende, man vet egentligen aldrig vad 

som är spontant. En annan nackdel kan vara att det kan hända något oförutsägbart som kan 

påverka resultatet eller att man tvingas avbryta observationen (Patel & Davidson, 2003). 
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3.2 Planering 

 

 Jag valde att observera barnen i deras fria lek och i deras styrda lek så att jag lättare kunde få 

se kontrasterna i de olika leksituationerna. Jag genomförde ostrukturerade observationer för 

att lättare få en bild av vad som hände i barns sociala samspel i förskolans lek. 

 

Jag ringde förskolan och frågade när jag kunde komma och göra mina observationer och 

berättade att jag skulle observera barn i lek men jag sa inte vad i leken jag skulle studera för 

att jag ville inte att pedagogerna skulle påverkas när jag observerade den styrda leken, utan att 

de skulle leda barnen som vanligt.  

 

Jag skrev ihop ett informationsbrev (se bilaga) att lämna ut till föräldrarna så att de visste vem 

jag var och syftet med mina observationer. Samt att medverkandet var frivilligt och anonymt. 

Pedagogerna och föräldrarna informerade barnen så att de hade chansen att välja om de ville 

bli observerade eller inte. Det är viktigt att barnen får vara med i planeringen och känna att de 

får säga till och vara med och bestämma över vad som sker. 

 

Jag utförde mina observationer på en förskola i min kommun. På avdelningen som jag 

observerade så fanns det sjutton stycken barn och tre stycken pedagoger. Barnen på 

avdelningen var i åldrarna tre till fem år. Jag har gett förskolan och barnen fingerade namn för 

att skydda deras identiteter i min undersökning. 

 

3.3 Urval 

 

Jag valde en förskola som jag inte varit på förut, så barnen inte skulle känna igen mig och så 

att de inte skulle tänka på att jag var där utan fortsätta sin dag som vanligt. Visst är man 

spännande som ny människa, på ett nytt ställe men efter cirka en halvtimme så började barnen 

glömma bort mig och fortsätta med sina lekar. 

 

Förskolan hade fyra avdelningar, två med barn i yngre åldrar och två med barn i äldre åldrar. 

Jag valde en avdelning som hade äldre barn så att jag lättare kunde dokumentera det samspel 

som sker mellan barnen. Jag observerade mindre grupper av barn för att om jag skulle ha 

observerat hela barngruppen så skulle jag ha missat mer av vad som hände under aktiviteten. 

Jag frågade vilken pedagog som kände sig bekväm med att leda barngruppen i en lek medan 
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jag observerade. Jag förklarade för pedagogen att jag skulle sitta vid sidan av och anteckna 

vad jag såg medan han/hon engagerade sig i den styrda leken.  

 

Jag genomförde sex stycken observationer, tre stycken av den fria leken och tre stycken av 

den styrda leken. Med fri lek så menar jag lek där en mindre grupp av barn sitter och leker 

själv utan en pedagog. Där de låter sin fantasi bestämma vad som händer och vilka roller som 

finns i leken. Utan en pedagogs påverkan. Med styrd lek så menar jag en lek som en pedagog 

har inlett eller som en pedagog leder tillsammans med barnen.  

 

3.4 Etiska hänsynstaganden 

 

Jag har förhålligt mig till Vetenskapsrådets (2002) etiska principer i min process med 

datainsamlingen. De fyra grundprinciperna är: 

 Samtyckeskravet – Deltagarna har själva rätt att bestämma över sin medverkan. 

 Konfidentialitetskravet – Uppgifter om alla i undersökningen ska ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras så inte obehöriga kan ta del av 

den. 

 Informationskravet – Att informera de berörda om arbetets syfte. 

 Nyttjandekravet – Insamlade uppgifter får endast användas för forskningsändamål och 

ska efter användning förstöras (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Jag informerade både pedagogerna samt föräldrarna om att deltagandet helt var frivilligt och 

att de hade rätt att avbryta sin medverkan när som helst. Alla medverkande ska även veta att 

alla uppgifter i undersökningen kommer skötas med största konfidentialitet och 

personuppgifterna kommer förvaras så att de inte obehöriga kan ta del av den. Insamlade 

uppgifter kommer endast användas för mitt examensarbete. Informationsbrevet (se bilaga) 

kopierade jag upp och lade i alla barns fack på förskolan ca 1½ vecka inna jag skulle komma 

tillbaka och genomföra mina observationer. Så föräldrarna fick god tid att tänka över och 

informera sina barn om mitt syfte. Pedagogerna var även de informerade om detta så de 

diskuterade detta med barnen även på förskolan. Längst ner på informationsbrevet så fanns 

det två valmöjligheter, de kunde antingen godkänna att deras barn observerades eller inte. 

Samt en underskrift. Detta informationsbrev skulle sedan lämnas tillbaka till pedagogerna på 

förskolan. Jag samlade in blanketterna samma morgon som jag skulle genomföra 
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observationerna. Jag gick igenom blanketterna grundligt och fann till min glädje att alla 

föräldrar hade gett mig sitt godkännande till observationerna.  

 

3.5 Genomförande 

 

Jag utförde mina observationer genom att jag gick runt på avdelningen och observerade 

barnen. När jag såg en mindre grupp av barn sitta och leka och det kändes som att de lekte 

koncentrerat och att de var inne i leken så tog jag mitt skrivblock och satte mig i skymundan. 

Nog nära så att jag kunde höra vad de sa och se vad de gjorde. Jag förde ett protokoll där jag 

skrev ner vad jag såg hände mellan barnen. Jag skrev ner var observationen tog plats, hur 

många barn det var och hur länge observationen pågick. Jag skrev rent observationerna och 

varje observations utskrift blev mellan tre och fem sidor långt. Observationerna varade mellan 

fem till femton minuter.    

En viktig fråga vid alla slags observationer gäller ju observatörens roll. Min roll som 

observatör var att jag satt vid sidan av händelsen. På så sätt så fick jag möjlighet att 

koncentrera mig på det som hände i de olika aktiviteterna mellan barnen. Man ska vara som 

en ”tapet”. Med det menar jag att man får bilder som man inte kan få när man själv är 

involverad i händelserna. På förskolor så arbetar man bredvid varandra dagligen, och därför så 

tror man att man väldigt väl vet vad de andra gör. Men den information man får när man sitter 

bredvid och iakttar och sedan skriver ner vad man ser blir annorlunda. Det blir mer detaljrikt 

och mer ”objektivt”, det vill säga att det bygger på vad man faktiskt sett och inte på 

upplevelser (John & Sabljar, 2005). 

När man sitter som jag gjorde, tyst och i skymundan som en passiv iakttagare så brukar det 

oftast bli så att man glöms bort efter en kort tid så att man kan koncentrera sig helt på att 

dokumentera medan barnen inte störs av ens närhet.  

I observationerna så iakttog jag barnens sociala samspel och vad som skedde mellan barnen i 

den fria leken och i den styrda leken. I de olika leksituationerna så kollade jag efter hur deras 

sociala samspel såg ut. Vad i de olika leksituationerna som främjade eller hämmade barn i 

deras sociala samspel med andra barn. 
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4. Resultat 

4.1 Olika sorters samspel 

I min undersökning förekommer det många samspel i leken som kan kategoriseras utifrån 

deras olika karaktär. Jag kommer här att visa utdrag av de mest typiska samspelen som har 

framkommit ur mina observationer. Jag har sett många olika sekvenser och kategoriserat dem 

efter samspelets speciella karaktär. Därefter så har jag valt ut några sekvenser och analyserat 

dessa utifrån begrepp från tidigare forskning och teorier om barns samspel. 

 

4.1.1 Bejakande eller avvisande 

samspel 

Denna observationen är gjord strax innan lunch i det stora lekrummet och där är många 

barn som leker lite varstans. Den andra observationen är efter mellanmålet i dockrummet. 

Alex (2 år) hoppar från madrassen till golvet och utropar ett glädjetjut. Martin (2 år) som 

sitter en bit ifrån på golvet, hör tjutet och tittar dit, han går dit till madrassen och gör också ett 

första hopp, Martin skrattar. Alex hoppar och skrattar och Martin hoppar och skrattar. Båda 

pojkarna tittar på varandra och skrattar. De fortsätter att hoppa en stund tills ett tredje barn 

Ahmed (4 år) kastar en kudde som nuddar Martins rygg, leken övergår från hopplek till att 

kasta kuddar. Ahmed tycker detta är jättekul, skrattar och tar i när han svingar iväg kuddarna 

efter både Alex och Martin, men Martin tycker ganska snart att det inte är kul längre och ger 

sig på Ahmed och ska både bita och knipa honom – pedagogen avbryter innan han hinner 

göra något. Denna observation av den fria leken varade i fyra minuter. 

Fem barn i åldrarna två till fyra år är i dockrummet och leker ”mamma pappa barn”. Där är 

två pappor, en mamma, ett barn och en katt. Robert (4 år) som är katt får bara vara med om 

han är katt. Pojken finner sig i att vara katt. I leken får mamman ett nytt barn som är en docka 

som de döper till Törnrosa. En av papporna lagar mat och sedan sätter de sig ner och äter. 

Barnet hoppar upp på bordet och sitter där och äter då säger mamman att man får inte sitta på 

bordet. Men barnen vill inte lyda utan sitter kvar. Då blir mamman arg och säger nu får du gå 

till ditt rum och lägga dig. En av papporna låtsas bära in barnet till rummet. Sen kallar han på 

mamman och säger, kom hjärtat så går vi och lägger oss med. Mamman säger att hon måste 

diska men att hon kommer sedan. Denna observation av den fria leken varade i femton 

minuter.  
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Jag såg i mina observationer med liknande händelser och som jag väljer att kalla bejakande 

samspel efter ett begrepp lånat av Elin Michélsen. ”När stämningen präglas av ett 

välkomnande, ett intresse och/eller glädje mot varandra tolkar jag det som bejakande” 

(Michélsen, 2005 sid.77). Ett samspel mellan människor kan ju innebära både positiva och 

negativa erfarenheter och utmaningar. Vad som anses vara positivt eller negativt är beroende 

av från vems perspektiv som man väljer att betrakta samspelet från (Michélsen, 2005 sid.77). 

 

När jag tittade på observationerna av samspel i leken, så verkar barnen få ett utbyte av 

varandra. Det är både bejakande och välkomnande från båda barnen och de håller hela tiden 

ögonkontakt. Genom att behålla ögonkontakten emellan sig så ser de hur leken ska fortsätta. 

Deras leksignal verkar vara det tjutande skrattet, för när någon av dem skrattar så vet den 

andra att det är okej och drar sig närmre och börjar härma kamraten. Barnen känner då i denna 

fria lek att det finns samhörighet och ett dolt samarbete emellan de. Med ett så litet medel som 

ett leende så kan det vara en välkomnande. Mycket av det vi lär oss, lär vi oss av andra 

människor och förmågan till att imitera är nyckeln till ett socialt lärande (Lindahl, 1998). 

 

I observationen med de fem barnen så har jag tre barn som är relativt gamla i barngruppen 

men det fjärde barnet, Robert, är ny i gruppen. Jag valde att lyfta ut Robert eftersom han visar 

missnöje i fördelningen av roller. Här fick jag då titta på hans kroppsspråk och även hans 

ansiktsuttryck som tydligt visar missnöje (Löfdahl, 2007). Han får vara med och leka men 

endast om han är katt, valet mellan att få vara med eller att leka själv väger tungt. Ett samspel 

av ett avvisat slag som innehåller kamraters negativa känslouttryck kan anses ge sociala 

erfarenheter, men kan påverka barnens självbild och hela identiteten negativt på kort och på 

lång sikt. Michélsen (2005) hävdar att, ”därför är det viktigt att vi som pedagoger är 

uppmärksam på de avvisande  samspelen med negativa känslouttryck så att inte dessa blir 

dominerade erfarenheter av samspel för vissa barn” (Michélsen, 2005. Sid.81). Här såg jag ett 

tydligt sätt hur den fria leken hämmade barns utveckling. Jag såg ett tydligt tecken på makt, 

barnen emellan, och rangordning. Allt detta sätter krav på barnen och kan bidra till 

utanförskap och kanske eventuell mobbning i framtiden. 

I de här två observationerna så såg jag tydligt hur deras sociala samspel såg ut och de olika 

roller som fanns i leken. Jag fick chans att se hur barnen pratade med varandra och hur de 

fördelade de olika uppdragen ibland sig.  
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4.1.2 Samspel med kroppsspråk och 

andra tydliga signaler 

 

Albin (3 år) sitter och leker med duplo och rör högljutt i lådan, Disa (3 år) sitter i soffan en 

lite bit bort och tittar på. Albin tittar upp, Disa möter hans blick och går då fram till honom 

och börjar också gräva i lådan. De börjar skratta och gräva ännu högre och vildare. Disa tar 

upp en kloss ur lådan då Albin protesterar med att ta tag i klossen och dra den till sig, då Disa 

reser på sig och går i väg. Denna observation varade i en minut och fyrtio sekunder. Här 

observerade jag styrd lek där pedagogen hade gett Albin duplo att leka med. Detta var en 

ostrukturerad observation.  

 

Anton (4 år) var på ett ivrigt humör. Frans (4 år) och Didrik (5 år) satt på golvet. Anton satte 

sig ner och lekte med Frans och Didrik. Pojkarna hade varsitt rymdskepp och deras uppdrag 

var att skydda sjukhuset mot onda troll. Anton tog en ledarroll och var den som oftast 

berättade vad som hände i leken. Frans och Didrik verkade inte ha nåt emot det för de lekte 

bra tillsammans utan att bli osams. Frans krashade sitt skepp ner i golvet så att det gick 

sönder. Varpå Anton frågar: ”Varför förstörde du skeppet Frans? Jag kan laga det.” 

Frans blir lite nedstämd och berättar att nu gråter hans spindel. För tydligen så var det spindlar 

som styrde skeppen. Anton och Didrik försöker trösta Frans genom att klappa honom på 

kinden och hjälpa honom att laga hans skepp. När skeppet var lagat så fortsatte leken där den 

var och Frans utbrister: ”Okej. Nu kör vi! Du Anton, du kan va trollet!”. 

Anton protesterade: ”Inte alls! Dom försvinner upp i himlen för dom är döda.”. 

Efter att alla trollen hade dött så verkade pojkarna få en ny handling i leken och där valde jag 

att avsluta min observation. Den varade i tio minuter. Vad jag observerade här var fri lek i en 

ostrukturerad observation. 

Enligt Vygotskij så är det först och främst känslor som påverkar den fantasi som finns i barns 

lek och det är viktigt att vi ger barn tid och utrymme till att leka och att utforska allt som 

leken har att erbjuda. I och med att barnen fick leka ut sina känslor i leken så blev det inget 

bråk. Barnen kommunicerade på en harmonisk nivå och diskuterade med varandra på en lugn 

och ibland entusiastisk nivå beroende på vad som skedde i leken. Barn är oftast väldigt tydliga 

med att visa känslor och det gör det lättare för de att läsa av och ta in andras känslor. Det var 

så det var i denna lek med legot. Anton lekte med legot först och sen gick Didrik och Frans 
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förbi rummet och tyckte att det såg roligt ut och ville vara med. Något så enkelt som att se vad 

någon annan gör med en leksak kan vara nog för att väcka en lust hos något annat barn 

(Evenshaug & Hallen, 2001). 

Vygotskij menar att när barnen får leka så använder de sin fantasi och med det så skapar 

barnen ett sätt att bättre förstå verkligheten. Genom att Anton får leka med Didrik och Frans 

så får han bättre förståelse för sin verklighet. På förskolan så ska det finnas utrymme och 

stämning för barnen. Och det är detta som ska forma den pedagogiska miljön (Evenshaug & 

Hallen, 2001). 

Dessa observationer visade på att barn visar med hela sin kropp vad de vill uttrycka. Vi 

använder inte alltid ord som uttryckssätt utan våra tankar kan visas med vårt kroppsspråk. 

Barnen väljer att visa sitt misstycke i den första observationen med en kroppslig handling, 

genom att resa sig och gå ifrån aktiviteten (Lökken, 2006). 

 

Lökken skriver att, om vi skulle accepterar och betraktar en kroppslig handling lika 

meningsfullt som andra gester, då skulle vi likställa oss som mänskliga kroppssubjekt som 

vare sig liten eller stor, strävar mot att söka varandra på många olika betydelsefulla sätt. Med 

en gemensam referensram som rymmer mening kan man kommunicera med hjälp av 

exempelvis gester, kroppsställning och ansiktsuttryck (Lökken, 2006). 

 

I den andra observationen med pojkarna så kan vi se att känslor spelade roll i denna lek. De 

kommunicerade bra med ord men var även uppmärksamma på varandras känslor. När Frans 

började gråta så var Didrik och Anton där och villiga att hjälpa till och trösta. Och som 

Vygotskij skrev, barn som leker ihop hjälper varandra att stärka det sociala samspelet och 

därmed hjälper varann genom den sociala utvecklingen (Jerlang, 2008). Så här fick jag även 

se främjande mellan barnen i den fria leken. 

 

I denna observation så var aktiviteten styrd av en pedagog. Som innan hade valde ut en 

mindre grupp av barn ur hela barngruppen på avdelningen. Pedagogen hade valt 3 flickor: 

Lisa, Anna och Jana, samt 3 pojkar: Sebastian, David och Lukas. Alla barn hade fyllt 4 år. De 

satte sig i ett av de mindre rummen på förskolan för att lättare få lugn och ro. 

Leken som pedagogen hade valt var ”Kims lek”. Det är en lek när pedagogen har en antal 

olika saker på golvet framför barnen och sen lägger hon en duk över sakerna och tar bort en 
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eller flera saker, så får barnen gissa vad det är som är borta. Hon började med att lägga fram 

fem olika saker. Det var en kotte, en legobit, en bil, en liten docka och en klocka. Barnen fick 

lite tid att studera de olika sakerna innan hon lade över duken. Barnen var alla entusiastiska 

och ville börja leken. Sebastian och David hade svårt att sitta still och kunde inte sluta peta på 

varandra så pedagogen satte David bredvid sig själv istället. Jana satt på pedagogens andra 

sida och lutade sig nästan mot henne.  

Pedagogen la över duken över sakerna. Sen så lyfte hon på duken och en sak var borta. 

Barnen tog sin tid och funderade över vad som var borta. De hängde över sakerna en lång 

stund i tystnad och man kunde verkligen se att barnen tänkte så det knakade för deras blickar 

var fokuserade på golvet och sakerna som var kvar. Lisa räckte upp handen ivrigt och kollade 

på pedagogen. Hon vevade med armen och ville få chansen att svara. 

”Jag tror det är kotten som är borta.” säger Lisa.  

Lisa hade rätt och direkt som hon fick det konfirmerat så såg man hur hela hennes ansikte 

lystes upp med glädje och man kunde se att hon kände sig stolt.  

Pedagogen la på duken ytterligare en gång och när hon tog bort den så var det två saker som 

saknades. Denna gången så sträckte Lukas, David och Anna upp händerna nästan direkt och 

lika ivrigt som Lisa gjorde förra gången. Alla ville svara och få sin röst hörd. Pedagogen 

pekade på Lukas att svara och han svarade: 

”Jag tror det är bilen!” utbrister Lukas.  

Han hade också rätt och pedagogen plockade fram bilen som hon gömt bakom sin rygg under 

tiden barnen tänkte. Men det var en sak till som saknades. Anna och David fortsatte att räcka 

upp händerna för de ville svara på vilken den sista saken var som saknades. Medan de var 

ivriga och räckte upp handen så iakttog jag hur Jana studerade sakerna på golvet och försiktigt 

räckte upp handen men hon satt så tätt bredvid pedagogen så jag tror inte att pedagogen såg 

henne. Medan de andra ivrigt räckte upp händerna och försökte fånga pedagogens 

uppmärksamhet så satt Jana kvar där bredvid snällt och väntade.  Pedagogen pekade på att 

Anna skulle få svara och hon sa: 

”Jag tror det är legobiten som saknas.” säger Anna. 

Hon hade rätt. Detta var sista omgången. Efter att leken avslutades så fick barnen gå och leka 

på annat håll eller fortsätta leka Kims lek på egen hand.  
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Detta var en ostrukturerad observation av den styrda leken som varade i femton minuter. I 

denna observation så kunde man se att barnen visste att de skulle räcka upp handen och att de 

skulle vänta på sin tur även om det var svårare ibland när man verkligen ville svara för att 

man kunde svaret. Då satt barnen och nästan skuttade på knäna för att pedagogen skulle se de. 

Barnen som medverkade i leken kunde man se hade olika kroppspråk. Vissa skuttade runt 

som jag skrev, vissa var blyga men glada, och en tjej visade tecken på att hon var blyg. 

Genom att sitta tätt intill pedagogen och inte säga så mycket. För Jana så blev denna aktivitet 

annorlunda då hennes första blick hamnade på mig medan de andra barnen var fokuserade på 

pedagogen. Barnens sociala samspel var olika. Vissa barn var duktiga på att prata och hantera 

språket medan några hade lite svårt att uttala vissa bokstäver. 

Jag märkte även att Sebastian oftast räckte upp handen när han såg att någon annan gjorde det. 

han tittade inte så mycket på sakerna på golvet utan runt i rummet. Men så fort något annat 

barn räckte upp handen så imiterade han barnet och räckte upp sin egen hand. 

Lek ska inbringa känslan av samhörighet, närhet och trygghet barnen emellan enligt 

Vygotskij. Vissa av barnen kände sig säkert i samhörighet med varandra med sen glömde bort 

de övriga barnen som var med i aktiviteten och det var pedagogens roll att lyfta fram alla barn 

som medverkade. Jag såg i denna observation att inte alla barn kom till tals och att det 

mestadels berodde på tidsbrist för aktiviteten. Sedan att alla kanske inte har så lätt för att prata 

inför andra gör ju att inte alla barn kan säga nåt även om de hade velat. Det kan även berott på 

att det fanns andra barn som ville ha pedagogens uppmärksamhet som resulterade i att 

pedagogen inte såg de tysta barnen (Lillemyr, 2003). Detta är många orsaker till vad som kan 

hämma barnen i deras styrda lek.  

4.2 Sammanfattning 

I de olika leksituationerna på förskolan så sker det mycket i barns sociala samspel. Barnen får 

använda sina kognitiva förmågor eftersom samspel kräver en viss mental utveckling. Dessa 

kognitiva förmågor kommer till uttryck i deras kroppspråk. Att kunna dela en gemensam 

uppmärksamhet, möjligheten att dela ett känslotillstånd eller affektioner med en eller flera 

kamrater. 

Barnen som jag observerade i leken kunde man se hade olika kroppspråk i deras sociala 

samspel. Vissa skuttade runt, vissa var blyga men glada, och en tjej visade tecken på att hon 

var blyg. Genom att sitta tätt intill pedagogen och inte säga så mycket. Barnens sociala 
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samspel är olika. Vissa barn var duktiga på att prata och hantera språket medan några hade lite 

svårt att uttala vissa bokstäver. Barnen få ett utbyte av varandra i leken. Samspelet är både 

bejakande och välkomnande från båda barnen och de håller hela tiden ögonkontakt. Genom 

något så enkelt som ögonkontakt emellan sig så ser de hur leken och samspelet ska fortsätta. 

Detta visar att ett socialt samspel kan se ut nästan hur som helst.  

 

4.3 Diskussion 

När jag tittade utifrån ett språkligt perspektiv så var det ganska mycket användning av ord i de 

olika samspelen och det förekom mycket kroppspråk. Det var en blandning oftast av 

kroppspråk och språk i de olika observationerna (Lökken, 2006). I observationen med Anton, 

Didrik och Frans så förekom det mycket kommunikation och känslor emellan de och det var 

härligt att se. De använde kroppspråk, språk och känslor i sin lek för att få den som de ville. 

Som jag skrev innan så är det många faktorer i en fri lek.  

Samspelet är viktigt för barnets sociala utveckling, samspelet lär barnen hur de ska hantera 

sociala situationer senare i livet. Pedagogerna påpekar att om man vill fungera i en grupp med 

andra individer så måste man lära sig att kommunicera med varandra. Att samspela är att 

kommunicera. Vill man leka måste man kunna samspela och ska det till ett samspel så måste 

barnen ha kommit så långt i sin utveckling så att förmågan finns till att handla utifrån samma 

referensram av att du och jag delar samma känsla, tanke och förmåga. I leken lär sig barn att 

samarbeta, strukturera och lägga upp strategier (Lökken, 2006). Detta såg jag i den fria leken 

med pojken Robert som fick spela katt i deras familjelek. Om det är en grupp med flera barn 

så måste de på något sätt lära sig att kommunicera och att samspela med varandra och ibland 

blir det bråk och ibland går det bra. I denna observation så kan man ju se att det sociala 

samspelet fungerade och att barnen tog hänsyn till varandra. Även om det blev i olika roller i 

leken. Men Robert fick i alla fall en roll och blev inte tillsagd att han inte fick vara med. Men 

inget samspel är det andra likt och barnen lär sig av alla de tillfällen som de ges.  

Utifrån resultatet kan jag se att barnen kan samspela tidigt och detta är helt naturligt eftersom 

vi börjar samspela med vår omvärld stunden efter vi föds. Detta ger barnen massor av 

samspelserfarenheter som de kan använda när de samspelar med andra barn i förskolan 

(Lökken, 2006). 



27 
 

Vygotskijs anser att om inte alla barn får möjlighet att komma till tal så kan barnens 

självkänsla bli mindre stark och det kan göra så barnen känner sig osynliga. Det finns även de 

barn som har svårt att prata inför andra och då får de svårt att få sin röst hörd. När pedagogen 

endast ser de barn som söker pedagogens uppmärksamhet så faller de tysta barnen åt sidan. 

Ett annat faktum är att den styrda aktiviteten inte ges nog med tid för att alla barn ska få prova 

på och få ställa frågor för att bättre förstå aktiviteten och vad den innebär (Evenshaug & 

Hallen, 2001). Detta såg vi tydliga tecken på i min observation av den styrda leken, ”Kims 

lek”. Jana var det tysta och osynliga barnet i min observation. Det fanns barn som sökte 

pedagogens uppmärksamhet och som bidrog till att inte alla barn kom till tals. Pedagogernas 

roll är ju att stärka barnen och ge de en spännande och lärorik tid på förskolan. Pedagogen har 

ett lärande syfte med aktiviteten och att barnen får lära sig något viktigt samtidigt som de gör 

något roligt. Samt att de får träna på en rad olika sociala aspekter, så som att vänta på sin tur, 

samsas med andra, att hålla sig till aktivitetens regler (Evenshaug & Hallen, 2001). Självklart 

så gör inte pedagoger på förskolan lekar med barnen utan en orsak. Genom att leka med 

barnen så tränar man en rad olika färdigheter så som motorik, siffror och språk. I Kims lek så 

fick ju barnen träna på att räcka upp handen, visa hänsyn men även på att räkna och 

uteslutningsmetoden. Så även om barnen ser lek endast som något roligt så lär de sig nya 

saker hela tiden, omedvetet. 

Vygotskij ansåg att inom lek är glädje och regler viktiga. Utifrån kan leken se fri och impulsiv 

ut men i leken skapar barn kontroll och regler över sin egen lek. Men glädje och regler är även 

viktiga roller i den styrda leken. Om man ska försöka lära barn något via en lek så är det 

viktigt att vi gör den rolig för de (Jerlang, 2008). 

Vygotskijs menar att det är viktigt att barn får använda sin fantasi och kreativitet i leken. De 

får träna på sin sociala kompetens och ta för sig i leken. De får träna på att använda språket 

och att samsas med andra. De får lära sig om regler, rätt och fel samt att de får träna på 

turordning. Allt detta tränar deras sociala utveckling (Evenshaug & Hallen, 2001). Detta såg 

jag med i mina observationer. Till exempel i leken med Anton, Didrik och Frans. De hade 

byggt sina egna rymdskepp med hjälp av lego som de lekte med och de hittade på en helt egen 

handling i sin lek. De blev lite osams men genom kommunikation och att de tog hänsyn till 

varandra så löste de sina egna problem. Utan hjälp av en pedagog.  

Vygotskijs teorier när det kommer till lek och vad som kan begränsa den är att barnen inte ges 

nog med tid eller utrymme till lek. Det kan handla om de vanliga vardagsrutinerna på 
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förskolan som sätter stopp eller om barnen känner att de inte får utrymme i något rum på 

förskolan till lek. Även om leken är fri så är barnen berättigade att visa hänsyn, till exempel, 

till andra barn, pedagoger och till saker som tillhör förskolan. Barnen måste visa hänsyn 

eftersom alla barn inte kan leka i samma rum. Även om leken är fri så finns det aspekter som 

begränsar barnen i deras lek (Lillemyr, 2003).  Detta kunde jag se i observationen med 

Martin, Alex och Ahmed. Även om de är av yngre ålder så måste de med lära sig att ta hänsyn 

till andra, barn som vuxna. Men även förskolan och det som den innehåller. Men i denna 

observationen så var det härligt att kunna se hur mycket ett leende kunde smitta av sig och 

bjuda in till lek. 
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5. Avslutande reflektion 

Att observera är framför allt användbart när man ska samla information i områden som rör det 

mänskliga beteendet och händelser i naturliga situationer. Detta skulle få mig att bättre förstå 

och ge mig en ökad kunskap om just samspelets utveckling. Observationerna gav mig ett 

underlag till förståelse för hur och vad, samspelen i leken utvecklar och skapar i barnens 

kognitiva och språkliga utveckling. Från början var tanken att jag skulle genomföra både 

strukturerade och ostrukturerade observationer. Men när jag väl var på förskolan och skulle 

observera så märkte jag att den ostrukturerade observationsmetoden passade mig bättre. Jag 

föredrog att sitta och skriva allt som jag såg hände och vad som sades i ett löpande protokoll 

istället för att göra strukturerade observationer. 

Efter att ha gjort mina observationer så känner jag att jag har fått en lite klarare bild över det 

sociala samspelet bland barnen på förskolan. Innan jag genomförde min undersökning så 

trodde jag att det sociala samspelet endawst var hur man pratade med andra människor men 

efter att jag läst litteratur och gjort observationer så vet jag nu att det är så mycket mer, det är 

kroppspråk, imitation, språk och känslor (Evenshaug & Hallen, 2001). 

När vi ser två barn som samspelar så är det mer ett konstaterande av att de leker med 

varandra, det blir gärna så att vi inte skiljer ut samspelet från leken. Efter detta arbete så har 

jag förstått att det är viktigt att skilja på dessa två för att kunna se, och ibland hjälpa, barnen 

att bli en god samspelspartner som går vidare till att bli en god lekkamrat och medmänniska. 

Men vi får då inte glömma att barnet själv är kunnig och har förmågan till att själv se och 

välja hur de vill samspela. Oftast så har vi inte tid att uppmärksamma och ser inte alltid hela 

händelseförloppet vilket gör att vi vuxna oftast går in och bryter och stör i kommunikationen. 

Eller om ett bråk uppstår så går vuxna in och bryter utan att veta hela historien bakom bråket. 

Om man baraa står i bakgrunden och observerar barnen innan man springer in och avbryter så 

kanske barnen hade kunnat lösa sina bråk på egen hand. Vi måste ge barn tid att själva 

försöka och utvecklas till självständiga medborgare (Löfdahl, 2007). 

Jag känner att jag har uppnått syftet med min undersökning som var att ta reda på vad som 

sker i det sociala samspelet i leken. Denna forskning har gett mig en tydligare bild av de olika 

leksituationerna och en större inblick i hur lek fungerar. Jag har fått bred kunskap om lekens 

betydelse för barns utveckling, samt hur stor betydelse den pedagogiska rollen har för den fria 

leken. Denna kunskap är betydelsefull för mig att ta med i framtiden. 
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Jag genomförde flera observationer av de olika leksituationerna och känner att de har gett mig 

en djupare bild av barns lek och det sociala samspelet. Jag har uppnått mitt syfte och känner 

att jag har fått svar på mina frågeställningar, men det föds hela tiden nya tankar om hur man 

kan forska vidare inom detta ämne. 

 

5.1 Framtida forskning 

I fortsatta studier skulle det vara intressant att studera utelek. Påverkas det sociala samspelet 

när miljön ändras? Att undersöka i hur pedagogerna arbetar med uteleken, är den enbart ”fri”, 

eller har pedagogerna någon struktur i den fria uteleken? 
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Bilaga 

Detta brev jag lämnades ut till föräldrarna: 

Hej! 

Jag heter Malyn Zegolsson och läser sjunde och sista terminen på lärarutbildningen. Min 

inriktning är ”Barn i förskola och förskoleklass- utveckling och rättigheter”.  

Jag håller på och skriver mitt examensarbete och det kommer att handla om den fria och 

styrda leken på förskolan. Jag har pratat med pedagogerna på avdelning xxx om mina 

önskemål att få komma och observera barnen i deras lek för mitt examensarbete.  

Varje observation kommer pågå mellan fem till tio minuter och jag kommer observera mindre 

barngrupper åt gången.  

Barnen som medverkar i mina observationer kommer att få fingerade namn och jag kommer 

inte skriva ut mer än det fingerade namnet och ålder om barnen i mitt  examensarbete.  

Jag kommer skriva löpande protokoll under mina observationer för att sedan renskriva det 

efter observationens slut.  

Deltagandet är frivilligt och deltagaren har rätt att avbryta sin medverkan när den vill. Jag 

kommer att ge barn och förskola fingerade namn. Allt insamlat material kommer att förvaras 

på säker plats och kommer att förstöras när studien är genomförd. Om ni önskar läsa 

uppsatsen när den är klar är det bara att meddela mig så mejlar jag den. 

Har ni några frågor kan ni nå mig på tel.nr.xxx   

E-post: xxx 

Hälsningar//  Malyn Zegolsson 

 

o Härmed godkänner vi att vårt/våra barn ……….…….. observeras i studiesyfte. 

o Härmed så meddelar vi att vårt/våra barn ……….…….. ej får observeras i studiesyfte.  

 

 

(underskrift och datum) 


