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Förord 
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Abstrakt 
Syftet med vårt examensarbete var att beskriva på vilka sätt leken bidrar till barnets sociala 
utveckling. Vi ville se hur barnet tog initiativ till kontakt och kommunikation i leken, hur 
barnet samspelade med andra i leken, samt hur barnet agerade och kommunicerade i 
situationer som fordrade empati och sympati och som påverkade osämja och vänskap i leken. 
Studien har varit av kvalitativ karaktär där två olika metoder har använts; observationer och 
intervjuer. Vår undersökning gjordes utifrån barnens perspektiv där undersökningsgruppen 
bestod av åtta barn i åldrarna 4-6 år. Vi sammanställde observationerna och intervjuerna i 
tabeller och analyserade dess likheter och skillnader. Resultatet av vår studie visade att leken 
bidrar till barnets sociala utveckling på olika sätt. Utöver vårt syfte kunde vi se att 
barnkonstellationen hade en stor påverkan på barnets sociala utveckling i lek och aktivitet.  
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1. Inledning 
Vi som skriver detta examensarbete heter Josefin och Malin och läser till lärare med 
inriktning mot förskola och förskoleklass. Under den verksamhetsförlagda utbildningen som 
vi har gjort under lärarutbildningen har vi iakttagit leken och dess betydelse för den sociala 
utvecklingen, vilket har givit oss ett intresse att göra en studie och beskriva på vilka sätt leken 
kan bidra till barnets sociala utveckling. Vi tycker att det är ett viktigt område att få mer 
kunskap om och som vi anser att vi kommer att ha nytta av i vår kommande profession som 
förskollärare, eftersom leken är en stor del av verksamheten. Pape (2001) skriver att vi lever i 
ett samhälle med ständig förändring och det ställs hela tiden nya krav på dem som ska fungera 
i detta samhälle. Kraven på barnens kompetens förändras ständigt mot den verklighet de ställs 
inför. Barn föds in i en livssituation, de väljer inte sin egen. Social kompetens handlar 
framförallt om hur vi förhåller oss till andra. Författaren menar att följande frågor är något 
man bör ha i åtanke; 
 

Behandlar vi andra människor med samma respekt som vi själva önskar bemötas med? 
Respekterar vi människor oberoende av ålder: kön: ras och position? Med andra ord: kan 
vi själva efterleva ”den gyllene regeln?” Detta är viktigt att fråga sig: För det är väl inte 
realistiskt att förvänta sig mer av våra barn eller vad vi själv faktiskt kan efterleva? (Pape 
2001:22).   

 
För att få fram barnens synsätt och tankar om lek och samspel anser vi att det är viktigt att 
utgå ifrån barnen. Därför har vi valt att göra vår undersökning utifrån barnens perspektiv. Vi 
anser att leken är ett viktigt verktyg för barnets sociala utveckling och en bidragande faktor 
till ett bättre samspel.  

2. Bakgrund 

2.1 Lekens historia 
Simmons–Christenson (1997) skriver att i takt med den kulturella och samhälleliga 
förändringen har synen på lek och lekens funktion växlat sedan Fröbels tid. Leken blev ett 
tidsfördriv och en onyttig sysselsättning i samma tid som industrialismen och lönearbetet var 
en spridning i vår västerländska kultur. Leken hänvisades till tider utanför arbete och 
inlärning, leken förlorade då den pedagogiska och kulturella betydelsen. Fröbels lära om 
uppfostran har en tradition som bygger på svensk förskoleverksamhet. Barns lek måste tas på 
allvar till skillnad från den tidens sätt att se på barn (omkring 1850). Fröbel menade att 
”Leken är livets hjärtblad”. Det första grundläggande syftet med fostran var att lära barnen att 
tänka. Detta gjorde han genom att uppmuntra barnen att arbeta med saker, konstruera och 
pröva sig fram. Leken sågs som barndomens mest naturliga uttrycksform. Leken var vägen till 
lärande och något som var tvunget att tas på allvar. I leken uttrycker barnet sina känslor, 
tankar och upplevelser samtidigt som de får erfarenhet och kunskap. Fröbel menade att leken 
var barnets livsform och dess sätt att möta sakerna omkring sig, eftersom barnet upplevde 
världen genom leken. 
       Kärrby (1990) skriver att när det psykoanalytiska tänkandet genomsyrade 
utvecklingspsykologin fick leken en psykologisk användning. Leken sågs som ett sätt att 
bearbeta ouppklarade konflikter och smärtsamma upplevelser. Barnets inre känslor och 
omedvetna behov avspeglades i leken, därför kunde pedagogerna lättare förstå barnets motiv 
och känslor genom att iaktta och tolka leken. Barnet kunde även genom lek lära sig nya sätt 
att anpassa sig och leva ut förträngda impulser. Senare fick leken en socialiserande funktion. 
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Barnen lärde sig att vara tillsammans i grupp och samarbeta, att övervinna egocentricitet och 
visa hänsyn och tolerans. 
       Vygotskij (1995) menar att i leken finns grunden för barnets skapande. Barnet tolkar sina 
upplevelser och ger dem liv i leken. Barnet berättar en historia i leken där de estetiska och 
kulturella formerna finns med. I leken återskapar barnen det de redan har sett. Enligt 
författaren är leken inte ett enkelt minne av det upplevda, utan en kreativ bearbetning av 
upplevda känslor. I kombination med detta skapar barnet en ny verklighet som motsvarar 
barnets egna behov och intressen.  

2.2 Vad är lek? 
Edenhammar (1990) skriver att det är svårt att få en definition på lek, det är som liv och 
kärlek. Detta beror främst på att lek är en process som pågår jämt, som ständigt lever, 
utvecklas, förändras och som aldrig blir riktigt färdig. Författaren skriver att vuxnas tal med 
barn är viktigt för att talet ska utvecklas. Det anses vara lika viktigt att vuxna leker med barn 
för lekens utveckling. Barnens lek beskrivs som en dans av samverkande delar, där leken 
bildar ett mönster som binder samman de olika delarna till en helhet. Denna helhet kan göra 
att det är svårt att vara uppmärksam på hur nödvändig leken är. Lek beskrivs som en viktig 
del i barns liv. För att barnens lek och utveckling ska bli omfattande och varierande måste den 
ske i samspel, i dialog med andra.  
       Liksom Edenhammar (1990) skriver Lillemyr (2002) att det är svårt att komma med en 
någorlunda välgrundad förklaring av vad lek är. Att formulera en generell förklaring eller 
definition av lek är inte lätt. En anledning är att leken kan vara olika beroende på var den leks. 
Lek är en allsidig aktivitet som är viktig för alla barn. Vidare skriver Lillemyr (2002) att leken 
fängslar och motiverar barn fullkomligt och har därför en central betydelse för både lärande 
och socialisation. Leken är som en frizon för uppfinningsrikedom där barnet kan ha roligt. De 
behöver inte vara rädda för att bli bedömda efter hur de beter sig. Leken är barnens ”fria” 
arena där de utnyttjar sina potentialer och använder det de kan. Det är dessutom utmärkande 
för lekande barn att de har en viss kontroll över aktiviteten och sina handlingar. I förskola och 
skola är det en viktig målsättning att barnen övar upp självständighet och sin förmåga att ta 
ansvar, vilket de gör i leken.  
       Bateson (i Olofsson 1992) beskriver lek som en mental inställning där leken ska 
förklaras utifrån lekens avsikter och inte tolkas bokstavligt. Genom att signalera lek med 
ögon, mimik, röstläge, sätt att tala och bete sig meddelar man sin omgivning att ”detta är inte 
på riktigt det är på lek”. Om dessa signaler förstås tolkas det som sker efter lekens 
förutsättningar. Med hjälp av leksignalen förstår vi om det som händer är lek eller inte. 
Lekinställningen och leksignalen sätter en ram runt det som sker. Lekens logik råder innanför 
den ramen. Leken blir en del av verkligheten utbrutet ur den sanna verkligheten. Det är lekens 
och inte verklighetens logik och regler som gäller när man är inne i leken. Man går ut i den 
trygga verkligheten när leken blir för farlig.  
       Olofsson (1992) skriver att leka är att kunna omvandla verkligheten till något annat, för 
barn går allt att förvandla. De inre föreställningarna råder över de yttre förutsättningarna i lek, 
det vill säga att omvärlden hanteras efter vad man i tankarna omvandlat den till.  Leken är 
meningsfull och full av betydelser om man uppfattar leksignalen. Barn som fått leka färdigt är 
nöjda och medgörliga. Barn som ofta blir avbrutna i sin lek blir irriterade och aggressiva. För 
att kunna gå in i leken måste man lämna verkligheten och släppa allt runt omkring. Barn 
varken ser eller hör, de är som uppslukade av leken. Lekens medvetandetillstånd 
karakteriseras av fullständig koncentration och entusiasm. Författaren menar att när man ger 
sig in i leken glömmer man sig själv. De inre föreställningarna styr oavsett vad man leker eller 
med vilket material. Det finns olika tolkningssätt att se på det som sker eller sägs i leken. Det 
omedelbara är inte alltid vad det ser ut att vara, det kan ha en annan mening.  
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Vidare skriver Olofsson (1992) att barnen håller reglerna självmant i leken, men ibland blir de 
oense om hur reglerna ska vara. Vid tillfällen kan man höra hur barnen utanför leken 
diskuterar sig fram till samförstånd. Lekens harmoni hotas av obalans i makt och vems idéer 
som godtas.  Om bara ett barn bestämmer tar ofta det andra barnet till det yttersta hotet mot 
leken och säger att det inte längre vill vara med. Författaren menar att leken inte går att 
beskriva i enkla termer, oftast måste den beskrivas i motsatser där båda är sanna. Exempelvis 
att leken är både på riktigt och på låtsas, leken innebär både närhet och distans, lek varar en 
evighet och tiden försvinner i ett nafs, lek är både glädje och djupt allvar. Ett möte mellan den 
yttre världen och den inre sker i leken. Barnets upplevelser och erfarenheter av omvärlden 
bildar ämnen för leken.  
       Kärrby (1990) skriver att leken är ett svårt problem för forskare och psykologer. Ända 
sen psykologin blev vetenskap har lek studerats och trots det är man inte helt överens om vad 
som egentligen är lek. Det är bättre att beskriva än att analysera vad som kännetecknas för lek 
om man vill förstå lek i psykologiska och pedagogiska sammanhang. Om man kopplar leken 
till inlärning blir den mer accepterad, barn lär i lek. Författaren skriver att lek är frivillig och 
spontan. Leken uppstår utan någon orsak och barn har sällan något bestämt mål i leken. 

2.3 Vad bidrar leken till? 
Edenhammar (1990) menar att leken hjälper barnet att förstå och hantera sin omgivning, att ta 
itu med världen omkring sig.  Med hjälp av leken får barnet bland annat tillfälle att utvecklas 
socialt, emotionellt, fysiskt och intellektuellt. Genom leken och tillsammans med andra 
utvecklas barnets sociala färdigheter, de lär sig vad deras uppförande får för effekt på andra 
och vilket sorts uppförande som accepteras i det samhälle vi lever i. Barn tränar inlevelse och 
med känsla i lek blir de medvetna om sina känslor och hur de ska handskas med dem. Öhman 
(1996) skriver att barn använder olika teman i leken: ensamhet och gemenskap, liv och död, 
hat och kärlek, smärta och elände likaväl som lycka och glädje. Det som är hemskt, smärtsamt 
eller förbjudet kan bli mer förståeligt om ett barn får leka det. Edenhammar (1990) menar att 
den fysiska och motoriska utvecklingen ökar i leken. Allt detta som leken bidrar till är en 
förutsättning för barnens vidare kunskapsutveckling. Barnets eget sätt att lära sig på är det 
bästa, de förstår när de själva löser problem. Olofsson (1992) menar att har man en gång lärt 
sig leka bär man lekförmågan med sig genom hela livet. De som har fått leka och utveckla sin 
lek klarar livets prövningar bättre. Vidare skriver hon att det sker en omedveten inlärning i 
leken och skapandet, ett omedvetet klargörande, undersökande och experimenterande. Efteråt 
kan man sällan tala om vad man har lärt sig, man bara vet det. I leken möts impulsivitet och 
ordning det är därför lek är så utvecklingsbefrämjande. I lek fyller barn sina begrepp med 
handlingar, känslor och ord. 
       Lillemyr (2002) skriver att det som är centralt i en barngrupp är att leken är social och 
fungerar som arena för kommunikation. Samspelet i leken utvecklar barn inom alla områden, 
exempelvis både socialt och kognitivt. Dock bör man komma ihåg att barn kan leka ensamma. 
Barnens utveckling stimuleras samtidigt som deras viktiga behov tillfredställs genom att delta 
i leken. Ett barn med socioemotionella svårigheter kan ha nytta av att stärka sina sociala 
färdigheter och sin förmåga att kommunicera med andra i leken. Barnen får möjlighet att 
försöka leva sig in i andras situation och spela ut sina känslor tillsammans med varandra i 
leken. Till följd av det utvecklas förmågan till empati. Enligt Lillemyr (2002) är det bra att 
vara uppmärksam på de olika funktioner leken kan ha för barns utveckling och lärande, från 
både ett vuxet och ett pedagogiskt perspektiv. Lockande och lustbetonad är leken ofta för 
barn, därför är lekprocessen målet med aktiviteten. Leken är viktig i sig själv utan att vara ett 
verktyg för något annat. Det är roligt att leka, därför leker barnet. Barns lek säger oss mycket 
om deras lärande, utveckling och socialisation inom olika områden. Barnens lekupplevelser 
och lekerfarenheter bekräftar samtidigt deras lärande och utveckling. Leken engagerar barn, 
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skapar motivation och styr deras intresse. I leken får barnen lära sig att hantera redskap, 
använda sin fantasi och sitt skaparbehov med verktyg och material. Leken är hämtad från 
barnens erfarenheter i den egna miljön eller från vuxnas värld. Leken ger en viktig grund för 
lärandet, genom att:  
 
● leken stimulerar språket 
● leken stimulerar fantasi och kreativitet 
● leken utvecklar social kompetens 
● leken utvecklar identitet 
● leken ger barnet möjlighet till aktivt inflytande  
● leken motiverar och inspirerar barnet 
(Lillemyr 2002: 115). 
 
Leken ger tillfällen för barn att lära sig språk från varandra och även träna vad de har lärt sig 
någon annanstans. Denna process av att lära påverkar alla nivåer av språket: verslära och ljud, 
ordlista, satslära, verbsystem, sociala mönster, särdrag och organiserade rutiner. Processen av 
att lära genom interaktion med andra barn går till på ett liknande sätt i barnets första och 
andraspråk: Barn imiterar deras mönster, mottar korrigeringar, härmar förutsägbara händelser, 
funderar ut betydelserna från sammanhang och därefter flyttar om och sätter ihop vad de har 
lärt sig. I lek finns möjligheten att ta tillfället att öva på nya användbara mönster därför att 
(som författarna har observerat) barn i kamratliga sammanhang behöver förhandla för vad de 
vill. Barnen behöver argumentera för sina positioner och för att förklara strategier och spel. I 
rollek kan barnen få ett bredare sammanhang av ett språkligt mönster än vad som är möjligt 
för dem i ett barn-vuxensammanhang. I lek har de chans att praktisera det strategiska språket 
som används i sociala förbindelser där vuxna eller mer kraftfulla deltagare inte kontrollerar 
dem (Scales, Almy, Nicolopoulou och Ervin-Tripp 1991). 
       Pramling Samuelsson och Asplund (2003) skriver att det sker ett samlärande i leken som 
innebär att barn både tillämpar sig de demokratiska principerna och utövar makt. Via leken 
och i samvaron med andra lär sig barnet vad det innebär att vara delaktig och vara 
medbestämmande eller vem det är som har makt att bestämma om regler och delaktighet. 
Barnen själva menar att de kan bestämma vad de vill leka och med vem, samtidigt som de är 
medvetna om att de inte kan bestämma för varandra, vad kamraten vill. Det är på detta sätt 
demokratins former tar sig uttryck.   
       Olofsson (1987) skriver att i lek med vuxna lär sig barn grunderna för social samvaro, 
samtycke, ömsesidighet och turtagande. Barn lär känna sina känslor i lek, de får kontroll över 
sin rädsla, aggression och de lär sig att reagera på ett lämpligt sätt. I deras lek med saker och 
material bearbetar barn upptäckter och upplevelser som de har varit med om, det stimulerar 
även den kognitiva utvecklingen. Författaren menar att den form av lek som har störst 
betydelse för barns allsidiga utveckling är låtsasleken. I rollek utvecklar barns olika 
färdigheter inom kommunikation. Barnen lär sig att lyssna, ta en annans perspektiv, göra 
överenskommelser, anpassa sig efter de andras uppträdanden och förslag samt ge utlopp för 
egna infall och idéer. Att barn får lära sig att ta andras perspektiv i leken leder till en ökad 
social kompetens. I rollek övar barnen empati och att använda känslomässigt tonfall. Rubin 
och Everetts (i Olofsson 1987) menar att grunden för att kunna ta andras perspektiv på ett 
känslomässigt sätt är att kunna samarbeta, lyssna, sympatisera och vara omtyckt bland vänner. 
Svårigheter med det decentriska perspektivtagandet1 leder lätt till konflikter, leksvårigheter 
och asocialt beteende. Sammanfattningsvis skriver Olofsson (1987) att rollekens största vinst 
finns på den sociala nivån. Samarbetet tränas, den sociala förståelsen ökar och inlevelse och 
                                                 
1 Decentrering innebär att barnet kan leva sig in i andra människors tankar och förutsättningar .  
(Ne.se, 2008) 
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empati tränas. I rollek lär barnen att kontrollera den sociala världen och får förtrogenhet med 
olika sociala miljöer. Vidare skriver hon att de flesta forskare verkar vara överens om att 
rollek ökar barns sociala kompetens. Scales, Almy, Nicolopoulou och Ervin-Tripp (1991) 
skriver att det syns tydligt att barn ökar sitt ordförråd och talesätt i rollek. Om ett barn 
använder ett uttryck i leken som är hämtat från sin omvärld blir det tillgängligt för de andra 
barnen som deltar i leken. Man vet att denna överföring av ordförråd äger rum eftersom att 
man ser den i barnens rollekar. Barn som leker doktor lär sig medicinska termer av varandra 
på samma sätt som vuxna patienter tar åt sig medicinska termer från läkare vid 
läkarundersökningar. 
       Löfdahls (2002) studie visar att olika positioner i leken medför olika möjligheter till 
kommunikation. För barn med hög status är det relativt enkelt att försätta sig i situationer där 
de kan bestämma hela situationen och därmed förstärka sin egen position. Barnen är aktörer 
och har även möjlighet att förändra sin position i leken med hjälp av innehållet. Det är viktigt 
att uppmärksamma barnens egna teorier om sin lek. Sammanhang och helheter är 
betydelsefulla i samtal med barnen i och om leken. Likaså att barnen förstår lekens 
förutsättningar, både materiellt, socialt och emotionellt. Vidare visar författarens 
undersökning att en förutsättning för att förstå barnens perspektiv är att kommunicera med 
dem. 
       Almqvist (1991) skriver att kognitiva lekar är funktionella, konstruktiva och dramatiska. 
De sociala lekformerna går i en skala från ensamlek och parallellek till samlek och kooperativ 
lek. Den högsta kvalitativa leknivån innefattar en kombination av sociala och kognitiva 
lekformer. Som konstruktiva lekar räknas olika sysselsättningar som att måla och rita, lägga 
pussel och bygga med klossar. Det har visat sig genom undersökningar som gjorts att sådana 
sysselsättningar inte inspirerar till social lek på någon högre nivå. Barnen sitter mest var och 
en för sig och målar eller bygger. Det kräver ofta stark koncentration att lägga pussel och 
tillåter inga störningar. Ensamlek betecknas visserligen som social men förmodas inte ge 
någon träning i sociala relationer. Dock är det fullt möjligt att ett barn fantiserar inombords i 
ensamlekens form. Barnet kanske rent av ”är” någon annan än vad en vuxen åskådare till 
synes tror, vilket också är en slags social träning. Konsekventa lekobservationer har givit 
vissa belägg för att fordonslekar och rollekar som mamma-pappa-barn leder till de högsta 
kognitiva och sociala nivåerna. Mot bakgrund av detta och liknande resultat av 
lekobservationer, hävdar forskare att vissa lekaktiviteter i förskolan kan bidra till att barnens 
lekbeteenden begränsas. Denna begränsning skulle då orsakas av att personalen mer eller 
mindres styr leken genom öppet uttalade förväntningar. Om barnens lek blir för organiserad 
och pedagogisk är risken stor att själva spelrummet minskas så plötsligt att leken förlorar sin 
karaktär av lek. Det är just friheten för barnen att uttrycka sina egna tankar och känslor som 
gör leken till lek. Först när leken är helt spontan kan den fylla sin funktion som ett fritt 
uttrycksmedel. Då kan den bli både social och kognitiv. 
       Lillemyr (2002) menar att barn gör erfarenheter i leken, utforskar, prövar och använder 
fantasin. Detta bidrar till att de lär känna sig själva och utvecklar självtillit. Utmaningar som 
barnen klarar av ger erfarenheter och färdigheter i att kommunicera och förhålla sig till andra. 
Leken utgör en arena för socialisation och förbereder samtidigt barnen för utveckling och 
socialisation.  
       Öhman (1996) menar att barn har lek som ett eget kulturellt uttryckssätt. Med hjälp av 
leken reflekterar och bearbetar barnet sina upplevelser, de leker för att förstå och utveckla sin 
kunskap om sin egen inre värld och den yttre gemensamma världen. Barn leker allt som de 
har varit med om, vet något om eller skulle vilja veta något om. De prövar sina känslor, blir 
lyriska, iscensätter problem i tillvaron och försöker förstå livets mening i sina lekar, det goda 
och det onda. Förskolans verksamhet är den plats där leken får erövra hedersplatsen. I 
förskolan får barnen rika chanser att pröva och utveckla sin empati i möten med andra barn 
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och vuxna. I barnens fria lek sker detta genom social fantasilek, då barnen prövar roller och 
lever sig in i andras situation. Leken förbereder den empatiska utvecklingen.  

2.4 Social utveckling 

2.4.1 Social kompetens 
Olofsson (1996) skriver att om leken får blomstra i en lekglad vuxens närvaro finns 
möjligheten för barnen att lära sig att förstå ansiktsuttryck, behärska det som sägs och skaffa 
sig social kompetens.  En del barn har varit med om mycket och har sett en hel del. Leken ger 
då barnen sammanhang och förståelse för det de har varit med om. Man lär sig att tänka om, 
att komma på nya lösningar och att lösa konflikter i leken. En person som är lekfull blir inte 
låst utan snarare flexibel. Friheten finns i leken och för den som är skicklig på att leka finns 
inga hinder, bara möjligheter.  
       Kvalheim (1981) skriver att om barn har bristande sociala kunskaper kan det skapa 
svårigheter för dem själva. Barn lär sig de sociala färdigheterna genom inlärning och 
utprövande av miljöns kultur. Barnets sociala kunskap påverkas av hur barnet själv upplever 
sig i förhållande till andra barn. Inlärningsprocessen som sker i barns socialisation är som en 
överförning av beteende från andra människor i barnets sociala miljö. I leken provar barnet 
olika beteenden, genom feedback från de andra lär sig barnet vilket beteende som passar bäst 
till situationen beroende på vilka som deltar. 
       Lindstein (1979) skriver att social kompetens kan beskrivas som individens vilja att förstå 
och agera på ett riktigt sätt med sociala relationer. Något som även berör social kompetens är 
individens intresse, behovet av sociala relationer, individens förmåga att utbilda relationer till 
andra och tilltro till vad man kan uträtta tillsammans med andra människor. Om man vill ta 
tillvara och utveckla barnens vilja att förstå och kunna handskas med gemensamma regler och 
normer måste barnen få vara med att pröva och ompröva dessa regler och normer som gäller 
betydelsefulla delar av deras egen verklighet. Genom barnens goda erfarenheter av samarbete 
med jämlika kan barnens tilltro till och trygget med ömsesidigt skapande regler utvecklas. Vid 
situationer där det är möjligt att diskutera och gemensamt besluta om samlevnadsfrågor kan 
barn göra erfarenheter och utveckla sin sociala kompetens.  För vissa barn kan det vara svårt 
att känna att ömsesidigt skapande av regler skulle kunna ge trygghet och bli något att lita på 
och hålla sig till. Oftast utagerar dessa barn för att få besked och struktur från de vuxna. 
Kärrby (1990) skriver att leken främjar social utveckling och fyller sociala behov. Med leken 
lär sig barnet att förstå och tolka innebörden i sociala beteenden. Detta leder till nya metoder i 
det sociala samspelet som vidare kräver att barnet lär sig förstå och tolka nya sociala 
samspelsmönster.  

2.4.2 Samspel 
Edenhammar (1990) menar för att barns lek och utveckling ska bli omfattande och varierande 
måste den ske i samspel och i dialog med andra. Jonsdottir (2007) skriver att barns lek, 
kunskapssökande, utveckling och identitetskapande ligger till grund för dagens förskolor. 
Förskolorna ses som barnens sociala arena där barnen i samspel med andra skapar en kulturell 
värld. Det författaren menar med kulturbegreppet är att både uttalade och outtalade 
handlingar, attityder, regler, normer, förväntningar och krav finns inom förskolan. Vidare 
skriver hon om en studie som visar att socialt samspel, kamratskap och vänskapsrelationer 
utspelar sig under en stor del av barnens vakna tid. Barns sociala relationer är lönsamma för 
barns allsidiga utveckling. Finns stöd för ett nära samarbete och samspel mellan barnen 
främjas deras sociala, emotionella och kognitiva utveckling. Olofsson (1987) skriver att barn 
som inte behärskar språket så väl använder sig av saker som hjälpmedel för kommunikation i 
leken. Även saker leder till ett socialt samspel mellan barn.  Intressanta saker för barn leder 
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inte bara till samarbete, utan det kan även leda till att barnet vill ha saken för sig själv, vilket 
innebär att leksaken blir ett föremål för slagsmål.  
       Lek med material och saker leder ofta till en form av parallellek i grupp. Stora kuddar, 
brädbitar, kartonger eller omkullvälta stolar ger värdefulla möjligheter till samspel och 
erfarenheter som stimulerar social utveckling. Genom observation, kopiering och deltagande 
lär sig barnen socialt beteende. Leken blir en social aktivitet då barnen gemensamt klarar av 
att samordna sig under en gemensam idé. Öhman (1996) skriver att det krävs 
samarbetsförmåga för att kunna lyssna på andra och framföra sin egen åsikt. I lek och i arbete 
samarbetar barn. Tolerans för olikheter kräver samarbetsförmåga. Barnen tränas att förhandla 
och göra kompromisser så leken kan fortgå när olikheter i synsätt, önskningar eller viljor leder 
till konflikter. All utveckling sker genom samspel och det är i det tidiga samspelet som barnet 
utvecklar sin kommunikativa kompetens. En oskriven lag för social samvaro mellan 
människor är samförstånd, ömsesidighet och turtagande. Genom att sätta ord på sina 
upplevelser, åsikter och känslor samt att lyssna på andra är värdefullt i empatiutvecklingen. 
Det krävs att kommunikationen bygger på ömsesidighet och turtagande, på samma sätt som 
leken. Barn som tillåts utesluta andra ur leken ett flertal gånger får ingen uppfattning om vad 
solidaritet och ansvar är. Ett barn som har koncentrationssvårigheter och springer runt åt alla 
håll lär sig inte att rikta sin uppmärksamhet och på så sätt blir barnets rörliga världsbild 
ytterligare bekräftad.  
       Öhman (1996) skriver att barn som tar kontakt genom att sabotera för andra lär sig inte 
hur man tar kontakt på ett konstruktivt sätt. Istället lär sig barnet att det inte får vara med i 
leken och det bidrar till att barnet utvecklar en självbild som innebär att vara dum, elak och en 
sabotör. Barn som alltid bestämmer lär sig inget om samspel och turtagande, utan de lär sig 
istället att manipulera genom hot och mutor. Dessa barn lär sig inte att förstå begreppen 
gemenskap, tolerans och ansvar. Accepterande och belönande är något som kännetecknar ett 
samspel mellan barn. Barnen uttrycker sina känslor och visar sin uppskattning när vännerna 
gör bra saker. Barn i samspel kan ofta hantera konflikter och visa hänsyn till andra barn. 
Förmågan till vänskap kräver en hög social kompetens. Barns sällskap med andra barn bygger 
på kroppslig närhet, ögonkontakt och imitation. På detta sätt utvecklas samspel, lek och 
förmåga till vänskap. Barn med vänner i förskolan får trygghet och upplevelser av gemenskap 
samt att de vågar vara självavslöjande. Barn utvecklar sin kognitiva kompetens genom aktiva 
samtal, det vill säga att barn utvecklar sitt tänkande och sin reflektionsförmåga. I lek 
utvecklas barn verbalt och ord är ett viktigt redskap till gemenskap och delade upplevelser. På 
så sätt kan barn kommunicera genom att sätta ord på upplevelser, känslor och tankar. 

2.4.3 Empati 
Öhman (1996) skriver att det som gör människan mänsklig är empati. Med empati menas att 
man känner med någon. Empatisk förmåga innebär att man kan leva sig in en annans situation 
och förstå hur den andre har det. Det är ett beteende som är medfött, man agerar och handlar 
utifrån sin inre känsla. Föräldrarna har störst betydelse för sina barns empatiska utveckling 
men det är alla vuxnas ansvar i barnets omgivning om empatin utvecklas eller bromsas. Allt 
vuxna gör och säger påverkar barnet, men även det vuxna inte gör eller säger. Öhmans (1996) 
erfarenheter med barn har visat att vuxnas förhållningssätt och attityder har en avgörande 
betydelse för hur barn utvecklar sin lek, sitt språk och sin empatiska förmåga. Lekutveckling 
och språkutveckling är nära sammanflätade med empatiförmågans utveckling. I lek stimuleras 
barnets språk. Det är en förutsättning för empati, samtidigt som lek och skapande är 
nödvändiga inslag för empatins utveckling. Tillsammans i grupp med andra barn ges 
möjlighet för alla att utforska vilka förutsättningar som gäller för att vara tillsammans. En 
fördel i förskolans vardagliga verksamhet som bidrar till varje barns socialiseringsprocess är 
den dagliga omsorgen om varandra, tolerans för olikheter och skilda behov. Tillsammans med 
de andra barnen får de möjlighet att identifiera sig och utveckla vänskap. Öhman (1996) 
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skriver att leken har stor betydelse för barnets allsidiga utveckling och därför kan lek också 
ses som empatifrämjande. Genom att ha leken i fokus har vi barnet i fokus. Att förändra 
miljön och ge positivt bemötande skapar ett klimat där barnets självvalda verksamhet får ett 
större värde. På så sätt växer barnets självkänsla och via leken ökar barnets självkännedom 
och förmåga att ta ansvar.  

2.4.4 Sympati 
Piaget (1978) skriver att barn från två till sju år börjar socialisera. På den känslomässiga nivån 
sker en del omvandlingar. Barnet utvecklar sina känslor, empati, sympati och respekt för 
andra. Omedvetet reagerar det lilla barnet egocentriskt inför de sociala relationerna och de 
nya tankesätten. Detta på grund av att barnet står i relation till två intima världar. Förutom den 
fysiska är det den sociala och den inre föreställningsvärlden som står i fokus. Enligt Piaget 
(1978) vet de flesta vuxna att barn ständigt påstår olika saker men bryr sig sällan om att 
bevisa dem. Han menar att det är en naturlig följd av barnets egocentriska beteende, då det 
inte gör någon skillnad mellan sin egen synpunkt och andras. När barnet kan kommunicera 
med omgivningen utvecklas ett känsligt spel av sympatier och motviljor. Sympati uppstår för 
de människor som besvarar barnets intresse och det får individen att känna sig värdefull. 
Utbyte av ömsesidig uppskattning och gemensamma värdegrunder är det som förutsätter 
sympati.        

2.5 Läroplanen 
Verksamheten i förskolan ska präglas av lek för att främja varje barns utveckling och lärande. 
Barnens sociala och kommunikativa kompetens ska stimuleras av förskolan som ska vara en 
levande social och kulturell miljö. Miljön ska även vara trygg och samtidigt utmana och locka 
till lek och aktivitet. Att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att 
hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma 
regler är något förskolan ska sträva efter. 
       Barnen i förskolan ska möta vuxna som ser deras möjligheter och som engagerar sig i 
samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen.  Pedagogerna ska hjälpa barnen 
med att bearbeta konflikter och reda ut missförstånd, att kompromissa och respektera 
varandra, men ska även stimulera till samspel.  Barnen ska få stöd och stimulans i sin sociala 
utveckling. 
       Förskolans verksamhet ska sträva efter att barnens förmåga till empati och omtanke om 
andra utvecklas, samt respekt för skillnader i människors uppfattningar om levnadssätt.  

3. Syfte 
Syftet är att beskriva på vilka sätt leken kan bidra till barnets sociala utveckling. 

 
1. Hur tar barnet initiativ till kontakt och kommunikation i leken?  
2. Hur samspelar barnet med andra i leken? 
3. Hur agerar och kommunicerar barnet i situationer som fordrar empati och sympati 

och som påverkar osämja och vänskap i leken?  
 
Mot bakgrund av tidigare nämnd forskning och dess syn på social utveckling har vi 
sammanfattat en definition av social utveckling: Att kunna samspela med andra, känna empati 
och sympati, ta kontakt, leka, kunna kommunicera verbalt och via kroppsspråk. 
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4. Metod  
Enligt Patel och Davidson (2003) kan flera insamlingskällor ge undersökningen en större 
tillförlitlighet eftersom det kan förtydliga verklighetsbilden. Detta var en av anledningarna till 
varför vi valde att använda oss av två undersökningsmetoder, intervjuer och observationer. 
Denscombe (2000) menar att när man använder flera metoder erhåller man olika typer av data 
om samma ämne, vilket benämns som triangulering. Enligt Denscombe (2000) innebär 
triangulering att forskaren bestämmer en exakt position genom att hänvisa till två eller fler 
koordinationer. Detta bygger på trianglarnas egenskaper som kännetecknas av vinklar, 
sidornas längd och proportioner. Med triangulering är resultatet inte beroende av en speciell 
metod för datainsamlingen, vilket ger ett starkt stöd åt analysen. Vidare skriver författaren att 
om en forskare vill veta ”sanningen” om ett specifikt område kan forskaren använda olika 
metoder för datainsamlingen för att på så vis ”triangelmäta” området. Forskaren kan då 
bestämma var ”sanningen” ligger med två eller tre sådana referenspunkter. Denscombe (2000) 
menar att forskaren bör uppmuntras att använda mer än en metod vid utforskandet av ett 
ämne, när det är möjligt eftersom det ökar validiteten i forskningen. Dock kan inte forskaren 
vara säker på att metodtriangulering kan bevisa att data eller analyser är absolut riktiga. 
       Enkäter var inte aktuellt eftersom undersökningsgruppen bestod av barn som var 4-6 år 
som inte hade utvecklat ett läs- och skrivspråk. Vi gjorde strukturerade observationer i leken 
utifrån barnens perspektiv. Detta gjordes med hjälp av videoinspelningar och deltagande 
observationer där vi utgick ifrån ett observationsschema (bilaga 2) med förutbestämda 
kategorier. Eftersom vi är två personer som skriver detta examensarbete har observationerna 
skett på varsitt håll men med samma premisser, det vill säga att vi båda har använt 
observationsschemat som underlag.  
       Intervjufrågorna (bilaga 1) som vi använde oss av rör sig mellan hög och låg grad av 
standardisering. Patel och Davidsson (2003) skriver att hög grad av standardisering innebär att 
samma fråga ställs i samma ordning till samtliga intervjuade. Vidare skriver författarna att när 
vi själva formulerar frågorna under en intervju och ställer frågorna i den ordning som är 
passande för en viss intervjuperson, använder vi antingen låg grad av standardisering eller helt 
ostandardiserade intervjuer. Detta överensstämmer med det Trost (2005) skriver om låg grad 
av standardisering. Han menar att intervjuaren formulerar frågorna efter den intervjuades 
språkförutsättningar. Ordningsföljden på frågorna anpassas och följdfrågor formuleras 
beroende på tidigare svar. Barnens svarsutrymme på våra intervjuer hade låg grad av 
strukturering. Det vill säga att frågorna som ställdes gav utrymme för barnen att svara med 
egna ord (Trost 2005). 
       Intervjuerna delade vi upp genom att vi intervjuade fyra barn var. Barnen på förskolan 
intervjuades eftersom vi anser att det är den bästa metoden för att få fram deras synsätt och 
tankar kring lek och samspel. En annan anledning till varför vi valde att intervjua barnen var 
för att vi som observatörer inte alltid hinner observera hela händelseförloppet. Vi ser 
exempelvis kanske att barnen leker men inte vad de leker. Information som denna kunde vi få 
fram via intervjuerna. Observationerna och intervjuerna synkroniserade vi för att metodernas 
syfte skulle överensstämma med varandra, det vill säga att vi ville kunna intervjua barnen om 
det vi observerade. Vi valde att göra observationer för att kunna jämföra likheter och 
skillnader mellan intervjuerna och det vi sett i verksamheten. Doverborg och Pramling 
Samuelsson (2004) menar att barn ofta anstränger sig för att vara vuxna till lags, ge de svar de 
tror att vi förväntar oss. Därför är det viktigt att man som intervjuare är lyhörd för hur lätt 
barn kan bli påverkade i en intervjusituation med en vuxen. Detta var ytterligare en anledning 
till varför vi valde att jämföra intervjuerna med observationerna, för att kunna se om det fanns 
en koppling mellan barnets svar på intervjufrågorna och hur de agerade i verksamheten.  
       Backman (1998) betonar att det mest komprimerande och informationsrika sättet att 
redovisa resultatet i en vetenskaplig rapport är via tabeller och figurer. Vi valde att använda 
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oss av tabeller för att minska ner på textmängden och för att tydligare kunna se skillnader och 
likheter i observationerna och intervjuerna. 

4.1 Hermeneutik 
Kvale (1997) skriver att hermeneutik är en inriktning inom forskningsprocessen som handlar 
om att tolka texter. Hermeneutiken har präglat vårt examensarbete eftersom vi har gjort en 
tolkning av barnens intervjuer. Innan studierna påbörjades hade vi en uppfattning om det som 
vi hade för avsikt att studera vilket Svenning (2003) styrker. Han skriver att förståelse inom 
hermeneutik innebär att forskaren har en uppfattning om det som avses studeras redan innan 
studierna påbörjats. Vidare skriver Svenning (2003) att för varje analys forskaren gör blir 
förståelsen mer omfattande. Kvale (1997) skriver att syftet med den hermeneutiska tolkningen 
är att vinna en godtagbar och gemensam förståelse av en texts mening. Hermeneutiken är 
särskilt relevant för intervjuforskning eftersom man först fokuserar på den dialog som skapar 
de intervjutexter som ska tolkas och sedan klarläggs den process där intervjutexterna tolkas. 
Detta kan återigen uppfattas som en dialog eller ett samtal med texten.  
 

Förståelsen av en text sker genom en process i vilken de enskilda delarnas mening bestäms av 
textens helhetliga mening, sådan den föregrips. Den närmare bestämningen av de enskilda 
delarnas mening kan så småningom förändra den ursprungligen föregripna meningen hos 
helheten, som återigen kan komma att förändra meningen hos de enskilda delarna och så vidare. 
En sådan hermeneutikens texttolkning är i princip en oändlig process, men upphör i praktiken 
när man har kommit fram till en rimlig mening, en gilltig enhetlig mening, fri från inre 
motsägelser (Kvale 1997:50). 

4.2 Observation 
Patel och Davidsson (2003) skriver att observationer är en vetenskaplig teknik för att samla in 
information. Det är framförallt användbart när man samlar in information inom områden som 
berör beteenden och händelseförlopp i vardagliga situationer. Observationer används även för 
att komplettera information som har samlats in med andra tekniker. Till skillnad från intervju 
och enkät är observatören inte beroende av att individerna har en klar minnesbild, som de 
dessutom ska kunna förmedla vidare så det uppfattas rätt. Observationsmetoden är dyr och 
tidsödande vilket är en nackdel. Det positiva är att observationsmetoden är relativt oberoende 
av individernas villighet att lämna information.  
       Patel och Davidsson (2003) skriver att det finns fyra olika sätt att förhålla sig till som 
observatör: deltagande observatör - känd/okänd och icke deltagande observatör - känd/okänd. 
I observationerna har vi varit kända deltagande observatörer, vilket innebär att vi var kända i 
den grupp vi observerade och förhöll oss opartiska gentemot barnen. Denna metod anser 
författarna att det finns en nackdel med på grund av att när observatören deltar i gruppen kan 
gruppens naturliga beteende störas. Utifrån våra egna erfarenheter har vi har fått lärdom av att 
förskolebarn är vana vid att ständigt ha pedagoger omkring sig i verksamheten och påverkas 
därför inte av deltagande observatörer. Pedagogisk dokumentation är ett vanligt verktyg i 
förskolans verksamhet, vilket bidrar till att barnen är vana vid pedagogernas observationer 
och iakttagelser. Att vara icke deltagande observatör (känd eller okänd) kan medföra att 
observatören inte kan observera allt i vissa situationer som behövs. Detta är anledningen till 
varför vi valde att inte vara icke deltagande observatörer. Eftersom leken i en förskola kan 
förflytta sig från rum till rum på några minuter innebär det att vi skulle gå miste om en hel del 
information (samtal mellan barnen och kroppsspråk etcetera) genom att ha en videokamera 
uppställd på ett och samma ställe. Strukturerade observationer handlar om att i förväg 
bestämma vilka beteenden och skeenden som ska observeras och sedan arbeta fram ett 
observationsschema. Detta förutsätter att problemet är så väl preciserat att man vet vilka 
situationer och beteenden som ska ingå i observationen. Utifrån detta kan man sedan ställa 
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upp ett antal kategorier där det framkommer vad som ska undersökas, vilket utformas i ett 
observationsschema.  
       En observationskategori (gruppsammansättningens påverkan i leken) valde vi att studera 
enbart för att få högre tillförlitlighet i undersökningen. Den kommer dock inte att redovisas i 
resultatanalysen på grund av att den inte är synkroniserad med någon intervjufråga. 
Gruppsammansättningen kan påverka barnets beteende och agerande vilket leder till att 
resultatet kan bli annorlunda beroende på när och hur barnet har blivit observerat. Det vill 
säga: barnets humör, handlingar, kroppsspråk, nedvärderingar och komplimanger påverkas av 
gruppen som barnet befinner sig i under observationerna. 

4.3 Intervju 
Kvale (1997) skriver att syftet med den kvalitativa forskningsintervjun är att beskriva och 
tolka teman som förekommer i den intervjuades livsvärld. Det vill säga att frågorna som 
ställdes gav utrymme för barnen att svara med egna ord. Trost (2005) skriver att raka frågor 
som ställs och ger svar som är komplexa och innehållsrika är ett kännetecken för en kvalitativ 
intervju. Det innebär att när alla intervjuer är utförda har intervjuaren ett rikt material med 
många åsikter, mönster och mycket andra intressanta händelser. En förenkling är att om 
siffror används i undersökningen är den kvantitativ. Det kan handla om siffror i sig eller om 
ord som längre, fler och mer. Om sådana jämförelser undviks är det ett kvalitativt tänkande. 
Med en kvalitativ undersökning är det ett mönster man är ute efter att se, inte ålder och kön. 
Backman (1998) skriver att i kvalitativa metoder används inte siffror och tal. Istället används 
verbala formuleringar, skrivna eller talade. Patel och Davidsson (2003) beskriver intervjuaren 
och den intervjuade som medskapare i ett samtal vid en kvalitativ intervju. Under en kvalitativ 
intervju kan personen som intervjuar och den som blir intervjuad förändra sin uppfattning 
under samtalet, på grund av att intervjun leder till nya insikter.  

4.4 Undersökningsgrupp 
Vår undersökningsgrupp bestod av åtta barn. Detta urval gjordes utifrån barnens åldrar (4-6 
år). Det hade blivit en för liten undersökningsgrupp med enbart 5-6 åringar, därför valde vi 
även att ha med fyraåringarna. Förskolan valde vi eftersom vi gjorde den verksamhetsförlagda 
utbildning där.  Det blev på så vis lättare för oss att göra den empiriska undersökningen 
eftersom barnen lärde känna oss och byggde upp ett förtroende för oss. Vi valde denna 
målgrupp eftersom barn generellt i den åldern har utvecklat ett förståeligt talspråk. Vi ser 
barnen som individer och inte som kön, därför var det inte aktuellt för oss att göra en 
undersökning utifrån ett genusperspektiv. Därmed har vi valt att inte nämna antal pojkar och 
flickor i vår undersökning. En annan orsak är att det blir för brett att studera vårt syfte utifrån 
ett genusperspektiv.  

4.5 Bortfall 
Vi fick inget bortfall på de intervjuer och observationer som vi utförde. Däremot blev inte alla 
barn i undersökningsgruppen lika mycket observerade på grund av att de var deltidsbarn, 
sjuka eller lediga.  

4.6 Material 
Till intervjuerna använde vi oss av bandinspelningar och skrev anteckningar vid sidan om.  
Kvale (1997) skriver att det vanligaste sättet att registrera intervjuer är genom en bandspelare, 
då intervjuaren kan koncentrera sig på intervjuns ämne och dynamik. Till observationerna 
använde vi oss av en digital videokamera samt av ett observationsschema som vi utgick ifrån 
både i videoobservationerna och i de deltagande observationerna. Svenning (2003) skriver att 
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en motsvarighet till intervjuformuläret som används vid intervjuundersökningar är 
observationsschemat som används vid observationer. För att observationerna ska fungera i 
stressade lägen krävs en strukturerad layout och att det enbart är forskaren eller någon anställd 
observatör som kommer att ta del av det. Kategorierna ska vara väldefinierade så det blir lätt 
för observatören att göra sina registreringar. Antalet kategorier bör inte vara för många då det 
kan vara svårt att hålla reda på allt i huvudet. Det bör heller inte vara för få kategorier, då alla 
situationer inte täcks in. Därför valde vi att endast ha fem observationskategorier som täckte 
in det vi hade för avsikt att studera. 

4.7 Genomförande 
Vi var i verksamheten med barnen under en femveckorsperiod. Undersökningen gjordes 
under de fyra sista veckorna. Detta val gjorde vi dels för att barnen skulle få förtroende för oss 
eftersom vi var kända deltagande observatörer. En annan orsak var att föräldrarna skulle få 
tid på sig att läsa det brev (se bilaga 3) vi hängt upp till dem angående vår undersökning. 
Innan vi började observera och intervjua barnen hade föräldrarna fått tid på sig att läsa brevet 
och bestämma om deras barn fick vara med eller inte i undersökningen. Intervjufrågorna och 
observationsschemat godkände vår handledare innan vi påbörjade vår undersökning. Under de 
fyra veckor som undersökningen genomfördes observerade vi barnen och antecknade allt som 
berörde vårt syfte inom ramen av observationsschemat. Parallellt med detta intervjuades 
barnen i undersökningsgruppen under de två sista veckorna. Den sista veckan genomförde vi 
våra videoobservationer.  
 
Tidsplan 
Vecka 1 
Föräldrabrev hängs upp.  
Urvalet av undersökningsgrupp görs.  
 
Vecka 2 
Deltagande observationer påbörjas. 
 
Vecka 3 
Deltagande observationer pågår. 
 
Vecka 4 
Deltagande observationer pågår. 
Intervjuer påbörjas. 
 
Vecka 55 
Deltagande observationer pågår. 
Intervjuer pågår. 
Videoobservationer genomförs. 
 
Doverborg och Pramling Samuelsson (2004) beskriver hur viktigt det är att ge barn tid att 
tänka och att intervjuerna blir spontana så att barnen inte känner någon press. Utifrån 
individen och situationen valde vi en lämplig intervjumiljö som barnen kunde känna sig 
trygga i. Intervjuerna skedde i den fria leken med vissa barn eftersom de barnen blev osäkra 
och hämmade i en ny miljö. De andra barnen blev intervjuade i ett enskilt rum då de hade 
lättare att koncentrera och fokusera sig på intervjun. Vi sammanställde intervjuerna genom att 
skriva ut all text varje barn för sig. Sedan reviderade vi texten för att lättare kunna förstå 
sammanhanget och språket i intervjuerna utan att förändra dess innehåll, detta med stöd av 
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Kvales (1997) analyssteg och metoder för intervjuanalys. Vi studerade barnens svar i 
intervjuerna för att se ord och teman som återkom. Detta sammanfattade vi för att kunna se 
likheter och skillnader i barnens svar. 
       Den totala inspelningstiden för videoobservationerna blev 95 minuter och utav det 
bedömde vi att 39 minuter var användbart material. Vi tittade på videomaterialet parallellt 
med observationsschemat. Utifrån de olika kategorierna i schemat förde vi in det vi såg på 
videofrekvenserna för varje barn. Det vi observerade som deltagande observatörer i 
verksamheten studerade vi även utifrån de olika kategorierna i schemat. Vi sammanfattade 
varje kategori för sig i observationerna med varje barn för att kunna se återkommande 
händelser och beteenden i form av teman. På samma sätt som med intervjuerna studerade vi 
och skrev ut teman som var återkommande. Vi formulerade fem övergripande rubriker som 
innefattar de observationer och intervjuer som var synkroniserade med varandra. Dessa 
rubriker används i resultat- och diskussionsdelen. Detta gjordes för att lättare kunna överskåda 
och följa arbetets röda tråd.  
       Under varje övergripande rubrik sammanställde vi likheter och skillnader utifrån 
observationerna och barnens intervjuer. Eftersom de olika temana skulle besvara och spegla 
vårt syfte minskade vi ner och kristalliserade dem. Detta gjorde vi för att de teman vi tidigare 
fått fram gick in i varandra och besvarade samma sak eller beskrev ett sammanhang, istället 
för att besvara frågan. Vi gjorde en analystabell där vi förde in observationerna och 
intervjuernas teman. Detta sammanfattades i en analys där det framkom om observationerna 
och intervjuerna överensstämde, överrensstämde delvis eller inte alls.  

4.8 Bearbetning och analys 
Kvale (1997) beskriver sex möjliga steg vid bearbetnings- och analysarbete vid kvalitativa 
studier. I det första steget beskriver den intervjuade sin livsvärld, personen berättar vad som 
upplevs, känns och görs i förhållande till ett ämne. Ingen omfattande tolkning eller förklaring 
görs vare sig från intervjuare eller intervjuperson. 
       I det andra steget upptäcker intervjupersonen själv nya förhållanden under intervjun, den 
intervjuade ser nya betydelser och samband i vad som upplevs och görs. 
       I det tredje steget koncentrerar och tolkar intervjuaren, under intervjun. Intervjuaren 
beskriver och upprepar meningen som den intervjuade har sagt. Personen som blir intervjuad 
har då möjlighet att bekräfta eller ändra meningen så den tolkas rätt. En tolkning sker i denna 
form av intervju med möjlighet till direkt bekräftelse eller bemötande av intervjuarens 
tolkning. Vilket kan resultera i en ”självkorrigerande” intervju.  
       I det fjärde steget tolkas den utskrivna intervjun av intervjuaren. Först struktureras det 
sammansatta intervjumaterialet inför analysen. Sedan görs en kartläggning av materialet så 
det blir tillgängligt för analys, till exempel genom att minska överflödigt material som 
avvikelser och upprepningar. Det görs en skillnad mellan det väsentliga och oväsentliga, 
vilket beror på undersökningens syfte.  Nästa del är själva analysarbetet. Då utvecklas 
innebörder i intervjun, den intervjuades egna uppfattningar kartläggs och forskaren får nya 
perspektiv på företeelserna.   
       Det femte steget kunde vara att göra en ny intervju. När en analys och tolkning har gjorts 
av den avslutade intervjun kan intervjuaren framföra sin tolkning till den intervjuade 
personen. På så sätt får den intervjuade möjlighet att kommentera tolkningarna och utveckla 
sitt egna ursprungliga uttalande.   
       Ett möjligt sjätte steg skulle kunna vara att utvidga beskrivningens och tolkningens 
mängd till att även omfatta handlandet. Intervjupersonen börjar handla utifrån de nya insikter 
personen har fått under intervjun. 
       I vårt bearbetnings- och analysarbete har vi använt oss av de tre första analysstegen och 
en del av det fjärde steget. I intervjuerna har barnen fått svara fritt på frågorna och när svaren 
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har gått utanför ramen av frågan har vi som intervjuare inte avbrutit utan lett in dem på 
intervjufrågan igen. I en intervju ändrade ett barn sitt svar på en fråga efter att nästa fråga 
hade ställts.  Vid en del oklara svar, där svaren kunde ha olika innebörd upprepades meningen 
för att få en bekräftelse eller korrigering. Vi sammanställde intervjuerna och rensade bort 
överflödigt material. Det återstående materialet användes för att redovisa resultatet av 
undersökningen för att sedan kunna besvara vårt syfte. 

4.9 Metoder för intervjuanalys och observationsanalys 
I redovisningen av de kvalitativa intervjuerna har vi använt två av Kvales (1997) metoder för 
intervjuanalys. Den metod som vi framförallt har använt oss av är meningskoncentrering som 
enligt Kvale (1997) innebär att meningarna som den intervjuade har uttryckt formuleras mer 
koncist. Den betydelsefulla innebörden av det som sagts omformuleras i några få ord. På 
liknande sätt har vi gjort med våra observationer där vi har bearbetat och plockat ut det som 
har varit relevant för vårt syfte. Den andra metoden som vi delvis har använt oss av är 
meningskategorisering där vi kategoriserat och plockat ut olika teman utifrån barnens svar i 
intervjuerna. På samma sätt har vi gjort med observationerna, där vi plockat ut olika teman av 
det som framkom i observationerna. I resultatanalysen används de olika temana för att lyfta 
fram likheter och skillnader mellan intervjuerna och observationerna.  Kvale (1997) skriver att 
meningskategorisering innebär att intervjun kodas i kategorier. En stor text kan reduceras och 
struktureras till några få tabeller och figurer. 
       Vi har gjort analytiska jämförelser vilket enligt Svenning (2003) innebär att man söker 
efter regelbundenheter, sociala mönster. Författaren menar att det finns två sätt att arbeta med 
analytiska jämförelser, den ena är samstämmighetsmetoden och den andra är 
olikhetsmetoden. Med samstämmighetsmetoden letar forskaren efter likheter i annars olika 
fall. Olikhetsmetoden innebär motsatsen, forskaren letar efter olikheter i annars likartade 
material. I vår analys har vi studerat likheter och skillnader mellan barnens observationer och 
intervjuer vilket motsvarar samstämmighetsmetoden och olikhetsmetoden.  

4.10 Etiska aspekter  
Eftersom vår undersökning har utförts med barn har de etiska frågorna varit centrala. 
Vårdnadshavarens medgivande var en viktig aspekt att ta hänsyn till innan vi påbörjade vår 
undersökning.  
       Forsman (1997) skriver att när forskaren inte vet vems data hon eller han rör sig med och 
inte kan ta redan på det handlar det om anonymitet. Däremot när forskaren har eller kan få 
kännedom om informationen men behåller den för sig själv handlar det om konfidentialitet. 
Utifrån de etiska aspekterna är konfidentialitet det som har varit aktuellt för oss eftersom vi 
har använt oss av metoderna intervju och observation. Genom att vi har avidentifierat barnens 
namn och valt att inte nämna deras kön behåller vi på så vis informationen för oss själva.  

 
Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant 
sätt att enskilda människor ej kan identifieras av utomstående. I synnerhet gäller detta uppgifter 
som kan uppfattas vara etiskt känsliga. Detta innebär att det skall vara praktiskt omöjligt för 
utomstående att komma åt uppgifterna (Vetenskapsrådet 2007:12).  

5. Resultat  
Syftet är att beskriva på vilka sätt leken kan bidra till barnets sociala utveckling. Nedan 
redovisas vårt reslutat av undersökningen på följande sätt. Övergripande rubriker finns för 
både observationerna och intervjuerna för att kunna se vilka observationskategorier och 
intervjufrågor som är synkroniserande med varandra. De övergripande rubrikerna är Barnets 
initiativtagande till kontakt och kommunikation i leken, Barnets samspel med andra i leken, 
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Barnets kommunikation som påverkar osämja och vänskap i leken och 
Gruppsammansättningens påverkan i leken. De övergripande rubrikerna finns även med i 
analysdelen. Observationskategorin Gruppsammansättningens påverkan i leken kommer inte 
att redovisas i analysdelen på grund av att den inte är synkroniserad med någon intervjufråga. 
Vi har valt att börja med att lyfta fram våra observationer som innefattar videoobservationerna 
samt de deltagande observationerna. Varje barn redovisas utifrån varje kategori. Barnens 
namn kommer att vara avidentifierade och ersatta med Barn A – H. Pronomen som hon och 
han kommer att vara ersatta med A, B, C och så vidare. Detta för att vi inte vill nämna könen 
på barnen. Barnen har samma bokstav i observationerna som i intervjuerna för att läsaren lätt 
ska kunna jämföra resultaten med varandra. I intervjuerna redovisas varje barn utifrån varje 
intervjufråga. I en intervjufråga som handlar om samspel har vi valt att använda ”jobbar 
tillsammans” om barnet inte har förstått ordet samspel. De mest förekommande teman i 
observationerna och intervjuerna lyfts fram i den sammanfattande delen i slutet av varje 
kategori och används slutligen i analystabellerna.      
       Nedan redovisas resultatet efter vår bearbetning med hjälp av meningskoncentrering 
(analyssteg 1), vilket innebär att observationernas betydelsefulla innebörd har sammanfattats 
och svaren från intervjuerna har formulerats mer koncist. Därefter redovisas resultatet efter 
meningskategorisering (analyssteg 2), det vill säga att vi har kategoriserat och plockat ut olika 
teman utifrån barnens svar i intervjuerna och observationerna. Detta redovisas i tabellform 
med en analys (analyssteg 3) som presenterar om observationerna och intervjuerna 
överensstämmer, överensstämmer delvis eller inte alls.  Samma teman som vi plockat ut i 
resultatet används i tabellerna.  

5.1 Observationer av barngrupp  

5.1.1 Barnets initiativtagande till kontakt och kommunikation i leken 
 
Kategori 1. Tar barnet själv kontakt med andra för att leka? Hur? 
 
Barn A 
Ja. 
A frågar, Får jag leka med er? I en annan situation säger A Jag ska bara lära dig. Vid ett 
flertal situationer leker A själv och kommunicerar med sina låtsaskompisar. 
 
Barn B 
Ja. 
B blir ofta tillfrågad och indragen av andra barn och behöver därför inte ta kontakt själv så 
ofta. Vid behov frågar B om B får vara med att leka.  
 
Barn C 
Ja. 
I en situation går C in i en roll och på så vis lockar C till sig andra barn i leken. 
 
Barn D 
Ja. 
I situationer där D vill vara med att leka eller starta en egen lek tar D kontakt med andra barn 
genom att tydligt berätta vad som ska ske. I en situation där barnen lyssnar på musik tar D 
kontakt genom dans. 
 
Barn E 
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Ja. 
Oftast är E ivrig och tar för sig och bara kliver in i en lek utan att tänka på konsekvenserna 
eller fråga först. I en situation leker E med en raket av lego som ett barn har byggt och vill ha 
tillbaka.  
E  – Nej det får du inte! 
Barn  – jag har byggt den! 
E plockar isär raketen och bygger om den. 
E – Nu har jag byggt den! 
I vissa situationer söker E kontakt genom att retas och ta det någon annan leker med. Ett barn 
leker med en leksakslarv och lägger ifrån sig den. E går direkt och tar den på ett retfullt sätt, 
 LALALAL nanananan här är en liten larv!  I ett fåtal situationer frågade E om E fick vara 
med och leka innan E gick in i leken.  
 
Barn F 
Ja. 
F frågar och visar intresse, bjuder även in andra i leken. 
 
Barn G 
Sällan. 
G startar ofta en lek från början och behöver då inte själv ta den första kontakten för att få 
vara med i leken.  
 
Barn H 
Ja. 
H är drivande och lockar lätt in andra barn i leken. När H är intresserad av de andra barnens 
lek ställer H frågor och visar intresse. I en situation har H en retsam baktanke med det 
inbjudandet som görs. I ateljén där H och ett barn experimenterar kommer H på att man kan 
göra egna klistermärken. Ett barn går förbi och när barnet visar intresse för experimentet 
snäser H åt barnet. 
 
H – Titta, vi gör klistermärken! 
Barn – Ååå, hur gör ni? 
H – Det behöver inte du bry dig om! 
 
Resultat efter analyssteg 2  
I kategori 1 finns ett Ja- och Nej- perspektiv. Utifrån Ja- perspektivet förkommer teman som 
frågande (barnet frågar), erbjudande (barnet erbjuder/lockar) och framfusigt (barnet kliver in i 
en lek utan att fråga). Det temat som förkommer mest är frågande. Utifrån Nej- perspektivet 
förkommer endast ett tema, tillfrågande (barnet blir tillfrågad).  

5.1.2 Barnets samspel med andra i leken 
 
Kategori 2. Sker ett samspel mellan barnen i leken? Hur? 
 
Barn A 
Ja. 
A leker mycket individuellt men har inga svårigheter att samspela med andra barn. I en 
situation lockar A ett flertal barn till samlingsmattan för att tillsammans leka en påhittad 
ringlek med sång och rörelser. Ibland leker A mamma- pappa- barn. 
 
Barn B 
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Ja. 
Vi har sett ett flertal leksituationer där B samspelar med sina kompisar genom att lyssna och 
hjälpa dem. Bland annat när B leker mamma- pappa- barn och följa John. Vid ett tillfälle 
hjälpte B ett barn som inte klarade av en gymnastikövning. 
 
 
Barn C 
Ja. 
Beroende på leksituation avvaktar C och tar inga egna beslut. C anpassar sig till de andra i 
leken och samspelar på deras villkor. 
 
Barn D 
Ja. 
D hjälper sina kompisar och frågar hur de vill ha det. D samarbetar med sina kompisar i 
uteaktiviteter, bland annat när de bygger snökojor. D leker ofta för sig själv. 
 
Barn E 
Ja. 
I ett flertal situationer hjälper E sina kompisar. I en lek utomhus knuffar E och ett barn ner en 
stor snöklimp.  
E - Vi hjälps åt.  
E - Vi hjälptes åt! 
Barn – Va? 
E - Jo, jag grävde loss och X knuffade ner. 
Samspelen där E varit deltagande har till stor del utspelat sig utomhus när de har byggt 
snögrottor och spelat bandy. 
 
Barn F 
Ja. 
F samspelar ofta med de andra barnen i leken. Samspel sker framförallt i situationer som 
snöbygge, bandy, kastning med pappersflygplan och bygge med kapplastavar.   
 
Barn G 
Ja. 
G samspelar i de flesta leksituationer. I snöbygge, dans, styrda lekar och i bygge med 
kapplastavar sker framförallt ett samarbete.  
 
Barn H 
Ja.  
H samarbetar framförallt i styrda lekar, men även i skapande aktiviteter. I ett flertal situationer 
jobbar H tillsammans med andra barn i ateljén. I en situation gör H och två andra barn ett litet 
hus, de målar och tejpar.  
 
Resultat efter analyssteg 2  
Utifrån ett Ja- perspektiv förekommer teman som: hjälpande (hjälpsam och hänsynstagande) 
och lagspelande (bollsport, interaktion, snöbygge och styrda lekar). Det temat som 
förekommer mest är lagspelande. 

5.1.3 Barnets agerande i situationer som fordrar empati och sympati  
 
Kategori 3. I vilka situationer visar barnet empati och sympati för andra? 
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Barn A 
I en situation där ett barn är ledset för att mamman ska gå till jobbet tröstar A med att lägga 
armen på barnets axel och säger: 
– När min mamma har lämnat mig på morgonen så saknar jag henne inte. 
I en annan situation erbjuder A en kompis att sitta på madrassen som A använder, så att inte 
kompisen ska bli blöt när de leker med vatten. 
I en situation där A sitter och samtalar tillsammans med en pedagog försöker ett litet barn att 
komma in i rummet. När barnet inte får det börjar barnet att gråta. A går då fram till det 
gråtande barnet och säger: 
-X du behöver inte vara ledsen, vi arbetar här inne… du kan komma sen! 
 
Barn B 
I en situation visar B sympati för ett barn som har ont i sin hand. 
 
Barn C 
I situationer där barn är ledsna och gråter tröstar C eller hämtar en pedagog. 
 
Barn D 
Under vår observationstid har vi inte sett D visa empati eller sympati. 
Barn E 
I en situation får E inte vara med att leka eftersom E har varit elak. E klipper ett mönster 
eftersom E känner sig ångerfull mot de berörda. Tycker ni att jag ska klippa ut den här åt er 
när jag var så dum? I ett flertal situationer där bråk har förekommit har E blivit inställsam 
och överöst sina kompisar med komplimanger. Exempel 1. Går du balansgång? Vad bra, vad 
bra! Exempel 2. Målar du nu? Vilken fin, vilken fin!  
 
Barn F 
I vissa fall när leken går överstyr ingriper F och säger ifrån för att skydda den berörda 
personen. 
 
Barn G 
I ett flertal situationer sätter G sig in i andra människors situation. Exempel: I lekhallen 
springer ett barn runt i en ring, G ser inte barnet och råkar fälla det. 
G – Förlåt, gick det bra!? 
 
Barn H 
H stöttar och tröstar ledsna barn. 
 
Resultat efter analyssteg 2  
De teman som förekommer i situationer där barnen visar empati och sympati för andra är: 
hjälpande (att erbjuda, skydda och stötta sina vänner) och tröstande (visa medkänsla eller 
tillverkar presenter på grund av att barnet är ångerfullt). Det temat som förekommer mest är 
tröstande.  

5.1.4 Barnets kommunikation som påverkar osämja och vänskap i leken 
 
Kategori 4. Hur kommunicerar barnet med andra i leken? 
 
Barn A 
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A pratar och argumenterar mycket i ett flertal situationer. A styr en del för egen vinning. 
A – X och jag bråkar för att jag skulle ha den här (X hade en docka som A kom och tog). 
 
Barn B 
I lek med äldre barn blir B hämmad och pratar inte så mycket. I lek med yngre barn och 
mindre grupper tar B större plats, för en djupare dialog med de andra barnen och bestämmer 
desto mer. B:s kommunikation med andra barn leder sällan till konflikter. I situationer där B 
tar illa vid sig visar B det genom att bli tystlåten och drar sig undan. I en situation där B leker 
med yngre barn kommer ett till barn och vill vara med i leken.   
B – Fröken säg till X att X inte får vara med att leka! 
Pedagog – Varför får han inte det? 
B – Omen X är ju så liten, X förstår ju inte. 
Pedagog – Men Y är ju liten och Y får ju vara med er och leka… 
B – Ja men X kan inte engelska. 
Pedagog – Men kan alla ni prata engelska då? 
B – Ja. 
Pedagog – Säg… jag bor i Sverige. 
B – blaga dra fi. 
 
Barn C 
C kommunicerar mycket med hjälp av sitt kroppsspråk (nickar, gör rörelse och ansiktsuttryck) 
och det verbala. C använder ett vårdat språk och höjer aldrig rösten. 
 
Barn D 
D visar framförallt tydligt med sitt kroppsspråk vad D känner och vill, men även verbalt. I 
situationer där samspelet inte fungerar förekommer detta ofta. 
 
Barn E 
I en situation springer E runt med en pensel med färg på och ropar Vem vill ha lite färg på 
sig!? Barnen försöker skydda sig men E målar på det ena barnets byxa. Ofta är E 
provocerande och hotar med exempelvis, Du har bara två chanser kvar att få komma på mitt 
kalas. 
 
Barn F 
Genom att vara högljudd, uppmärksamhetskrävande och framhäver sig själv. 
F - Kolla här X!  Jag ska … X kolla här kolla vad coolt jag har gjort. Kolla! När X tittar upp 
men inget säger vänder F sig till nästa barn 
Kolla här vad jag har gjort (barnet svarar: jättesnyggt). 
 
I ett flertal situationer kommunicerar F genom att hånskratta och nedvärdera de andra barnen.  
Ett barn har byggt en helikopter med lego. 
F – HAHA titta på X helikopter!  
 
Barn G 
G kommunicerar mycket via det verbala och rättar ofta till de andra barnens talspråk. G ger 
komplimanger till både barn och vuxna. G försvarar de barn som är i underläge och tar även 
med de barn som inte får vara med att leka med andra. Ett exempel: Några barn leker ute i en 
snögrotta. Barnen samspelar genom att tillsammans organisera bygget. X kommer och frågar 
om X får vara med att leka. 
Barn – Nä du får inte vara med, nu är det vi som leker här. 
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G – X får visst vara med. 
I ett flertal provocerande situationer kommunicerar och agerar G med negativa handlingar 
innan G hinner tänka efter. I en situation leker G och ett annat barn med lego. Barnet gör en 
bomb av lego och flyger in med den i nacken på G. G blir arg och tar sönder barnets bomb 
vilket leder till att barnet springer iväg och gråter.  
 
Barn H 
H pratar och provocerar ofta med negativa handlingar. Exempel: H målar avsiktligt på ett 
barns förkläde och hånflinar och säger det gör ingenting, visst inte? I flera leksituationer har 
H verbalt lyckats manipulera flera barn att göra negativa handlingar och sedan skvallra på 
dem. I en situation sitter H tillsammans med ett annat barn i ateljén och experimenterar med 
vatten och färg. De har använt färg de inte får ha till vattenlek. 
Barn – nu måste jag ha mer färg! 
H – jaa men ta den där! H pekar upp på bänken där färgflaskan står som de inte får använda 
till det ändamålet. Barnet ställer sig på en stol och tar färgen från bänken.  
H – fröken!!! Se X tar från färgen vi inte får använda! 
H tar oftast konsekvenserna av sitt handlande och ber om ursäkt. 
H – förlåt för det jag gjorde… kommer du inte ihåg hur kul vi hade nyss? 
 
Resultat efter analyssteg 2  
Teman som förekommer i kategori 4 är verbal kommunikation (exempel nedvärderande, 
omtänksamhet, manipulerande, hotande och bestämmande) och kroppsspråk (provocerande 
handlingar och omtänksamhet). Det temat som förekommer mest är verbal kommunikation. 
 
5.1.5 Gruppsammansättningens påverkan i leken 
 
Kategori 5. Påverkas barnet av gruppsammansättningen i leken? Hur? 
Barn A 
Ja. 
Beroende på barnkonstellationen och leksituation varierar A sin roll i hierarkin, från att vara 
den dominanta och styrande till att anpassa sig och samspela med de andra barnen. 
 
Barn B 
Ja. 
När B leker med vissa barn lyssnar B in dem men bestämmer och tar beslut eftersom B har 
den ledande rollen. Med andra barn blir B hämmad och låter de andra bestämma. 
 
Barn C 
Ja. 
Med jämngamla barn blir C hämmad och håller en låg profil och anpassar sig. I situationer där 
yngre barn deltar visar C en trygghet och bestämmer. 
 
Barn D 
Ja. 
D störs av lek med vissa barn där höga ljud och våldsam lek förekommer och drar sig undan. 
Med barn som är likasinnade kan D vara sig själv och hitta sin roll i leken.  I en situation där 
D leker med två barn blir inte leken som D har tänkt sig (ljudnivå och förstörelse). Detta visar 
D tydligt genom att sätta sig med armarna i kors och säga Snart går jag härifrån! D ställer sig 
och tittar på reglerna som gäller för rummet. 
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Barn E 
Ja. 
I lek med yngre barn ger E ofta komplimanger och visar omtänksamhet. I en situation 
utomhus går ett barn balansgång. E går fram och berömmer barnet. Med de äldre barnen där E 
deltar uppstår ofta konflikter i leken som bidrar till negativa handlingar (slagsmål, knuffar, 
verbala påhopp och kränkningar). 
 
Barn F 
Ja. 
F kan leka med alla barn men beroende på barnkonstellationen har F olika roller. F har respekt 
för ett barn i barngruppen och söker bekräftelse och intyg hos det barnet. 
 
Barn G 
Ja. 
Är dominant och bestämmande i de flesta situationer förutom när G leker med barn av det 
motsatta könet. 
 
Barn H 
H påverkas inte av gruppsammansättningen. H ändrar inte beteende och agerande beroende på 
grupp.  
 
Resultat efter analyssteg 2  
Utifrån ett Ja- perspektiv förekommer teman som hierarkin (status och auktoritet), 
genusperspektiv och åldersgrupp.  Det temat som förekommer mest är hierarkin. Utifrån ett 
Nej- perspektiv förekommer teman som ändrar inte sitt beteende/agerande. 

5.2 Intervjuer med barn i förskolan 

5.2.1 Barnets initiativtagande till kontakt och kommunikation i leken 
 
Fråga 1. Hur gör du och dina kompisar för att förstå varandra när ni leker? 
 
Barn A – Vi leker med varandra, då säger vi vilka namn vi heter. Då säger jag A, sen säger 
X: Jag heter X, vi pratar för att förstå varandra.  
 
Barn B - Nu vet jag, jag har hittat på något vi kan gömma oss för, något jag inte vet. 
 
Barn C – Vi brukar prata med varandra, man kan göra volter. Jag kan typ göra olika volter 
snurra på knäna och snurra på rumpan. 
 
Barn D – Vet inte.  
 
Barn E – Jag frågar dem.  
 
Barn F – Vet inte. Vi brukar leka.  
 
Barn G – Vi pratar. 
 
Barn H - Vi brukar prata och så brukar vi leka ibland att vi är hundar och så gör vi inget 
mer. 

21 
 



 
Resultat efter analyssteg 2  
På fråga 1 svarade tre barn att de pratade med varandra. Två barn svarade att de inte visste hur 
de gör för att förstå sina kompisar i leken. Ett barn berättade hur en dialog kan gå till. Ett 
annat barn brukade fråga sina kompisar för att förstå och ett barn besvarade inte frågan. 
Samtalande och frågande är de teman som framkommer i intervjusvaren. Det mest 
förekommande temat är samtalande.  
 
Fråga 2. Hur gör du när du vill leka med någon? 
 
Barn A – Då frågar jag någon om den vill leka och då säger den Ja.  
 
Barn B – Jag säger: hej, vill du leka? Och då säger den Ja! 
 
Barn C – Brukar leka. Jag frågar om jag får leka med den.  
 
Barn D - Går fram till den och frågar ska vi leka?  
 
Barn E – Jag frågar. De svarar ja eller nej.  
 
Barn F - Jag brukar inte göra något, jag bara leker. 
 
Barn G - Frågar, vill du leka med mig. Då svarar de Ja. 
 
Barn H - Jag går och frågar: får jag vara med, och den här vill jag vara! 
 
Resultat efter analyssteg 2  
I fråga 2 svarade sju barn att de frågar när de vill leka. Ett barn gör inte något speciellt utan 
bara leker. Det enda temat som förekommer är frågande.  

5.2.2 Barnets samspel med andra i leken 
 
Fråga 3. Samarbetar du med dina kompisar när du leker, vad brukar ni leka?  
 
Barn A – Ja, jag brukar spela basket på sommaren, jag spelar fotboll, jag spelar hockey på 
vintern, studsar boll, leker mamma- pappa- barn och leker i skogen och inte stöta golv.  
 
Barn B - Ja det gör jag.  
 
Barn C - Ja, vi brukar leka mamma- pappa- barn. Vi brukar spotta utomhus. 
 
Barn D – Inte så mycket men ibland. Jobbar tillsammans. 
 
Barn E – Ja. På vilket sätt? Olika sätt och så. Exempel, göra sandslott och sandtorn på 
sommaren. Samarbetar tillsammans? Ja. 
 
Barn F – Mm ibland. Idag har vi skottat.  
 
Barn G – Nej.  
 
Barn H - Ja. Man gör det som andra vill. Vi brukar leka lite lekar, följa John. 
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Resultat efter analyssteg 2  
I fråga 3 svarade fem av barnen att de samarbetade med sina kompisar, två svarade ibland och 
ett annat barn svarade att det inte samarbetade i leken. Temat som förekommer utifrån ett Ja- 
perspektiv är lagspel (bollsport, interaktion och snöbygge/snöskottning). Utifrån ett Nej- 
perspektiv finns inga teman att lyfta fram. 
 
Fråga 4. Hur samarbetar du med dina kompisar? 
 
Barn A – Jag samarbetar. Jag frågar, hur jag ska flyga på låtsas. Man leker med sina 
kompisar. Man kan leka mamma- pappa- barn, man kan leka inte stöta golv och man kan leka 
lilla fågel kvist.  
 
Barn B - Jag brukar leka mamma- pappa- barn. Jag sträcker handen och ber någon att rita. 
 
Barn C – Jag brukar hjälpa när vi leker mamma- pappa- barn. Jag brukar duka och sånt.  
 
Barn D – Jag jobbar tillsammans.  
 
Barn E – Ja, vi gräver. 
 
Barn F – Skottar. 
 
Barn G - Inget svar. 
 
Barn H - Leker kurragömma och följa John. 
 
Resultat efter analyssteg 2  
I fråga 4 svarade fyra barn att de leker tillsammans medan tre barn svarade att de jobbar 
tillsammans med någon. Ett barn gav inget svar. De teman som förekommer utifrån ett Ja-
perspektiv är frågande, hjälpande och lagspelande (interaktion och lekar). Det temat som 
förekommer mest är lagspelande.  

5.2.3 Barnets agerande i situationer som fordrar empati och sympati  
 
Fråga 5. Brukar du hjälpa dina kompisar, på vilket/vilka sätt, när? 
 
Barn A – Jag hjälper mina kompisar på det här sättet (står och håller upp ett ben), eller 
snurrar på en matta och dansar ballerina. Jag leker med dem. Jag hjälper dem när dem är 
dumma. När X säger dumma hjälper jag X att säga snälla.  
 
Barn B - Mm, går med kompisen till fröknarna och jag tröstar om någon blir ledsen. 
 
Barn C – När de ramlat brukar jag hjälpa dem, jag tar dem i handen. När jag klättrar i berg 
med mina kompisar och de ramlar då går jag till fröken.  
 
Barn D – Hjälpa? Ibland, jag kommer inte ihåg. När vi hade dragkamp, då kom X och ville 
vara med och då drog X sönder hela snöret, man måste fråga först.  
 
Barn E – Jo, jag hjälper dem att rita ibland och bygga kojor som vi gjorde ute igår.   
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Barn F – Jag ska tänka… ja. 
 
Barn G - Ja ibland, när de behöver hjälp. 
 
Barn H - Yes, ibland när de gjort illa sig brukar jag trösta dem. 
 
Resultat efter analyssteg 2  
I fråga 5 svarade alla barn att de hjälpte sina kompisar. Teman som förekommer utifrån ett Ja- 
perspektiv är hjälpande och tröstande. Det mest förekommande temat är tröstande. Inga svar 
utifrån ett Nej- perspektiv framkom.   
 
Fråga 6. Vad gör du om du ser en kompis som är ledsen, arg? 
 
Barn A – Jag ser det med mina ögon. Jag går fram och säger, du får inte vara dum du måste 
vara snäll.  
 
Barn B – Då tröstar jag kompisen och går till fröken. 
 
Barn C – Då springer jag till fröken och säger att det hänt något.  
 
Barn D – Jag springer fram till den och säger att du behöver inte vara ledsen.  
 
Barn E – Jag tröstar dem, exempel jag gör något åt dem, en teckning eller så.  
 
Barn F – Vet inte. 
 
Barn G – Hm… tröstar. 
 
Barn H - Tröstar. Om någon är arg går jag och pratar med den, jag vet inte hur man gör när 
folk är arga. Man kan säga ”sluta att vara arg.” 
 
Resultat efter analyssteg 2  
I fråga 6 framkom det att fem barn tröstade om de såg en kompis som var ledsen. Ett barn 
kallade på fröken och ett annat barn svarade att det inte visste. Teman som förekommer är 
hjälpande och tröstande och det mest förekommande temat är tröstande.  

5.2.4 Barnets kommunikation som påverkar osämja och vänskap i leken 
 
Fråga 7. Blir du någon gång osams med dina kompisar? 
 
Barn A - Nej. (Intervjuaren ställer fråga 4 och då svarar A) Man kan vara snäll igen och leka. 
Eller jag brukar faktiskt vara osams med mina kompisar när jag leker, när jag slåss.  
 
Barn B – Ja, när de puttas. 
 
Barn C – Nej. 
 
Barn D – Nej, men ibland brukar X hålla fast hårt runt min mage.  
 
Barn E – Ja ibland, när det inte är så kul. (Intervjuaren frågar, vad är det som inte är kul?) 
Det kan jag inte tala om.  
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Barn F – Ibland. 
 
Barn G – Bara ibland.  
 
Barn H – Nja, nej.  
 
Resultat efter analyssteg 2  
I fråga 7 lyfte fyra barn fram situationer där de hade blivit osams med sina kompisar. Två 
barn svarade nej och två svarade ibland. Vi fick varierande och några osäkra svar, det vill 
säga att dessa barn tvekade och kunde inte motivera sitt svar. De teman som förekommer 
utifrån ett Ja- perspektiv är utsatt (när någon är elak), fördärvande (personen i fråga är elak) 
och osämja (när vi inte vet orsaken). Utifrån ett Nej- perspektiv har vi inte fått fram något 
tema.   
 
Fråga 8. Hur gör man för att bli vänner igen?  
 
Barn A – Säger förlåt. För att man är snäll igen..mm..så är det.  
 
Barn B – Man säger snälla, och då säger kompisen ja. 
 
Barn C – Säger förlåt. 
 
Barn D – Ska vi gå och leka och bli vänner igen, så säger jag ibland. 
 
Barn E – Det är bara att fröknarna fixar det. Det kan du fråga dem om.  
Barn F – Är snäll. 
 
Barn G – Pratar, säger förlåt. 
 
Barn H – Man pratar. 
 
Resultat efter analyssteg 2  
På fråga 8 svarar alla barn utom ett att de ber om ursäkt eller pratar för att bli vänner igen. 
Teman som förekommer i fråga 4 är ber om förlåtelse och samtalande (pratar med varandra). 
Återkommande teman är ber om förlåtelse och samtalande.  
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5.3 Resultat efter analys 
Nedan redovisas vårt resultat efter meningskoncentrering och meningskategorisering. Detta 
redovisas i tabellform med en analys (analyssteg 3) som presenterar om observationerna och 
intervjuerna överensstämmer, överensstämmer delvis eller inte alls.  Samma teman som vi 
plockat ut i resultatet används i tabellerna.  
 
 
Tabell 1. Tabellen visar en analys över barnets initiativtagande till kontakt och kommunikation i leken 
 

Observations- 
tema 

Intervjutema Analys 

A- Frågande 
 

A - Frågande och 
samtalande 

A - Överensstämmer 
 

B - Tillfrågande 
och frågande 

B - Frågande 
 

B - Överensstämmer 
delvis 

C - Erbjudande 
 

C - Samtalande 
och frågande  

C - Överensstämmer 
delvis 

D - Erbjudande 
 

D - Frågande 
 

D - Överensstämmer 
delvis  

E - Framfusigt 
och frågande 
 

E - Frågande 
 
 

E - Överensstämmer 
delvis 
 

F - Frågande och 
erbjudande 

F - (Inget tema) 
 

F - Överensstämmer 
inte 

G - Erbjudande 
 

G - Samtalande 
och frågande  

G - Överensstämmer 
inte 

 
 
 
 

 
 
Barnets 
initiativtagande 
till kontakt och 
kommunikation 
i leken 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

H – Erbjudande 
och frågande 

H - Samtalande 
och frågande   

H - Överensstämmer 

 
 
 
 

Analysen i tabell 1 visar att i två fall överensstämmer observationerna och intervjuerna med 
varandra. I fyra fall visar analysen att metodernas resultat överensstämmer delvis med 
varandra och två inte alls. 
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 Tabell 2. Tabellen visar en analys över barnets samspel med andra i leken. 
 
                Observations- 

tema 
Intervjutema Analys 

A - Lagspelande  
 

A - Lagspel och 
frågande 

A - Överensstämmer 
 

B - Lagspelande 
och hjälpande  

B – Hjälpande och 
lagspelande 
 

B - Överensstämmer 
 

C - Lagspelande 
 

C – Hjälpande och 
lagspelande 
 

C - Överensstämmer 
 

D- Hjälpande och 
Lagspelande 

D - Lagspel 
 

D - Överensstämmer 
 

E - Hjälpande och 
lagspelande 

E - Lagspel 
 

E - Överensstämmer 
 

F - Lagspelande 
 

F - Lagspel 
 

F - Överensstämmer 
delvis 

G - Lagspelande 
 

G - (Inget tema) 
 

G - Överensstämmer 
inte 

  
 
Barnets 
samspel 
med 
andra i 
leken 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

H – Lagspelande H – Lagspel 
 

H - Överensstämmer 

 
 

Analysen i tabell 2 visar att i sex fall överensstämmer observationerna och intervjuerna med  
 varandra. I ett fall visar analysen att metodernas resultat överensstämmer delvis med 
varandra och ett inte alls.  
 
 
Tabell 3. Tabellen visar en analys över barnets agerande i situationer som fordrar empati och sympati. 
 Observations- 

tema 
Intervjutema Analys 

A – Tröstande 
och hjälpande 

A - Hjälpande 
 

A - Överensstämmer 
 

B - Tröstande 
 

B - Tröstande  
 

B - Överensstämmer 
 

C – Tröstande 
och hjälpande 

C - Hjälpande  
 

C - Överrensstämmer 
 

D - (inget tema) 
 

D - Tröstande 
 

D - Överensstämmer 
inte 

E- Tröstande 
 

E – Hjälpande 
och tröstande 

E - Överensstämmer 
 

F - Hjälpande 
 

F – (inget tema) 
 

F - Överensstämmer 
inte 

G - Tröstande  
 

G – Hjälpande 
och tröstande 

G - Överensstämmer  
 

 
  

 
Barnets 
agerande i 
situationer 
som 
fordrar 
empati 
och 
sympati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

H – Hjälpande 
och tröstande  
 

H - Tröstande 
  

 
 

H - Överensstämmer  
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Analysen i tabell 3 visar att i sex fall överensstämmer observationerna och intervjuerna med 
varandra och i två fall överensstämmer inte metodernas resultat med varandra. 
 
 
Tabell 4. Tabellen visar en analys över barnets kommunikation som påverkar osämja och vänskap i leken. 
 Observations- 

tema 
Intervjutema Analys  

 A - Verbal 
kommunikation 
 

A - Ber om 
förlåtelse och 
fördärvande 

A- Överensstämmer 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analysen i tabell 4 visar att i två fall överensstämmer observationerna och intervjuerna med 
varandra. I sex fall visar analysen att metodernas resultat överensstämmer delvis med 
varandra. 

6. Diskussion   

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Reliabilitet 
Trost (1997) menar att vare sig det är en kvantitativ eller kvalitativ forskning ska all 
datainsamling utföras så att materialet blir trovärdigt och relevant. Ett av de största problemen 
med en kvalitativ studie är trovärdigheten. Som forskare måste man kunna visa att den 
information man samlat in och de analyser man gjort är trovärdiga. Vidare skriver författaren 
att materialet ska vara insamlat på ett seriöst och relevant sätt för den aktuella 
problemställningen. Detta för att de som läser eller på annat sätt använder sig av resultatet ska 
kunna se att det är väsentligt för syftet.  
       Svenning (2003) skriver att med reliabilitet menas att resultaten ska vara tillförlitliga och 
två undersökningar med samma syfte och samma metoder ska ge samma resultat, det vill säga 
om inget förändras i urvalsunderlaget. Patel och Davidson (2003) skriver att en god reliabilitet 

 
B - Verbal 
kommunikation 
 

B - Utsatt och 
ber om 
förlåtelse 

B - Överensstämmer 
delvis 
 

 
 
 
 

C - Kroppsspråk 
och verbal 
kommunikation  

C - Ber om 
förlåtelse 
 

C - Överensstämmer 
delvis  
 

D - Kroppsspråk 
och verbal 
kommunikation 

D - Utsatt och 
samtalande 
 

D - Överensstämmer 
delvis  
 

Barnets 
kommunikation 
som påverkar 
osämja och 
vänskap i leken 
 

E - Verbal 
kommunikation 
och kroppsspråk 

E- Osämja 
 
 

E- Överensstämmer 
delvis 
 

F - Verbal 
kommunikation 

F - Osämja 
 

F - Överensstämmer 
 

G - Verbal 
kommunikation 
 

G - Osämja och 
ber om 
förlåtelse 

G - Överensstämmer 
delvis 
 

 
  

H - Verbal 
kommunikation 
 

H – Osämja och 
samtalande 

H - Överensstämmer 
delvis 
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innebär att undersökningen utförts med tillförlitlighet. För att öka reliabiliteten kan 
bandspelare användas vid intervjuer, eftersom verkligheten då blir lagrad och man kan lyssna 
i repris och bekräfta att informationen har uppfattats korrekt. För att få en god reliabilitet 
videofilmade vi en del av våra observationer. Detta tittade vi på vid ett flertal gånger för att se  
om vi uppfattat allt rätt. Även bandinspelningen som vi genomförde under intervjuerna 
medförde att vi fick en god reliabilitet.  
       Nu i efterhand anser vi att vi hade kunnat synkronisera några intervjufrågor med 
observationskategorierna bättre för att lättare kunna göra analysen. En nackdel med 
observationerna var att vi stundtals kom rakt in i leken och missade viktiga delar av det vi 
hade som avsikt att studera utifrån kategorierna i observationsschemat. Dock känner vi att 
observationerna i övrigt har givit oss mycket rikt material och att barnen inte påverkades i 
leken av vår närvaro.  

6.1.2 Validitet 
Svenning (2003) skriver att med undersökningens validitet menas dess förmåga att mäta det 
som avses att mäta. Det är många faktorer som ska stämma överens, observationer, 
frågekonstruktioner, intervjuer och respondenternas öppenhet. Vi anser att om barnen hade 
varit mer förtrogna med att bli intervjuade hade svaren förmodligen blivit mer innehållsrika 
och validiteten hade troligtvis ökat. Vi upplevde att vissa barn kände sig hämmade av att bli 
intervjuade och osäkra på vad de skulle svara. Eftersom vi inte hade några bortfall i 
undersökningsgruppen anser vi att resultatet av undersökningen har god validitet, dock blev 
inte alla barn i undersökningsgruppen lika mycket observerade på grund av att de var 
deltidsbarn, sjuka eller lediga. Ett barn i undersökningsgruppen var sjuk en stor del av 
observationstiden, men detta påverkade inte vårt resultat eftersom vi lyckades observera det 
barnet utifrån kategorierna som vi hade för avsikt att studera. Anledningen till varför vi 
använde oss av två metoder var för att få fram barnens synsätt och tankar. Vi ville även kunna 
jämföra observationerna med intervjuerna och på så sätt få en högre tillförlitlighet. 
Denscombe (2000) skriver att man kan använda olika metoder för att samla in data om en och 
samma sak. Varje metod kan ge ett särskilt perspektiv vilket forskaren kan utnyttja som ett 
redskap för att jämföra och konstatera. Enligt författaren finns det flera fördelar med att 
använda olika metoder, bland annat får man förståelse för ämnet på ett bredare och 
fullständigare sätt. Att använda triangulering ökar troligen kvaliteten och validiteten i 
undersökningen, detta för att man ser saker ur olika perspektiv och har möjligheten att 
bekräfta resultat.   
       En sak som påverkade undersökningens validitet är en observationskategori som vi 
tidigare har nämnt, gruppsammansättningens påverkan i leken. Utifrån den fick vi fram att 
barnen ofta påverkades negativt beroende på barnkonstellationen och den hierarki de befann 
sig i. Detta påverkade resultatet eftersom de barnen blev väldigt utåtagerande och använde sig 
av nedvärderande kommunikation som vi exempelvis fick med på våra videoobservationer. 
Dessa negativa beteenden hade förmodligen inte uppstått i så stor utsträckning som de gjorde 
om barnen hade varit tillfreds med barngruppen.  
       I denna studie ville vi utgå ifrån barnens perspektiv. I efterhand har vi sett att vi till stor 
del har använt oss av det material som vi själva har fått fram utifrån våra observationer. Detta 
beror främst på att vi inte har fått så innehållsrika svar från barnen som vi hade önskat. Men 
även att barnens intervjusvar inte har överensstämt med det vi själva har sett. Eftersom vi har 
fått med dessa händelser på video eller via de deltagande observationerna väger det tyngre än 
barnens ord.  Dock kan vi inte veta med säkerhet om det var slumpen som avgjorde att vi fick 
med dessa beteenden och ageranden eller om det var barnets sanna beteendemönster. Om vi 
hade observerat barnen under en längre tid i verksamheten hade vi kanske kunnat urskilja 
detta och öka trovärdigheten och överensstämmelsen med verkligheten. 
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6.2 Resultatdiskussion 
Syftet med vår studie var att beskriva på vilka sätt leken kan bidra till barnets sociala 
utveckling. Vi ville se hur barnet tog initiativ till kontakt och kommunikation i leken, hur 
barnet samspelade med andra i leken, samt hur barnet agerade och kommunicerade i 
situationer som fordrade empati och sympati och som påverkade osämja och vänskap i leken. 
Vi utgick ifrån barnens perspektiv i våra undersökningsmetoder. Där barnen intervjuades för 
att få fram deras synvinkel på lek och samspel. Vi observerade barnen för att kunna jämföra 
det vi sett i verksamheten med barnens intervjuer. På så sätt fick vi fram på vilka sätt leken 
bidrog till barnets sociala utveckling.   
       Utifrån barnens initiativtagande till kontakt och kommunikation i leken kan vi utläsa att 
barnen tar kontakt genom att fråga, visa intresse, genom att erbjuda andra barn att delta i 
leken och på ett framfusigt sätt. Hierarkin i barngruppen anser vi har spelat en stor roll för hur 
barnen har kommunicerat och tagit kontakt med varandra. Detta stämmer överens med 
Löfdahls (2002) studie som visar att olika positioner i leken medför olika möjligheter till 
kommunikation och status. Det blir enkelt för ett barn med hög status att försätta sig i en 
situation där de kan bestämma och förstärka sin egen position. I våra observationer har vi sett 
att barn med hög status gärna har styrt och bestämt över de andra barnen i leken vilket har 
resulterat i att de utsatta barnen har blivit hämmade, något som i sin tur har påverkat 
kommunikationen mellan barnen. Scales, Almy, Nicolopoulou och Ervin-Tripp (1991) skriver 
att det finns tillfällen i leken att öva på nya användbara mönster därför att barn i kamratliga 
sammanhang behöver förhandla om vad de vill. Enligt författarna behöver barnen 
argumentera för sina positioner och för att förklara strategier och spel. Detta stämmer överens 
med det vi har sett med de barn som styr och bestämmer, att de regelbundet argumenterar och 
förhandlar. Däremot har vi sett att de hämmade barnen inte fått chansen att öva på att 
förhandla eftersom de oftast anpassar sig efter de andra barnens villkor och inte gör sina röster 
hörda. 
       Enligt Pramling Samuelsson och Asplund (2003) lär sig barnet vad det innebär att vara 
delaktig och medbestämmande i samvaron med andra i leken. Barnen lär sig även vem det är 
som har makt att bestämma om regler och delaktighet. Vidare skriver författarna att barnen 
själva menar att de kan bestämma vad de vill leka och med vem, samtidigt som de är 
medvetna om att de inte kan bestämma för varandra, vad kamraten vill. Det är på detta sätt 
demokratins former tar sig uttryck. I observationerna har vi tydligt kunnat se vilka barn som 
har makt och vilka barn som har blivit påverkade av makten genom att bli hämmade. 
Demokratin som Pramling Samuelsson och Asplund (2003) skriver om har vi endast kunnat 
se i en liten omfattning, då manipulation, styrande och makttagande har varit en central del i 
verksamheten. En av intervjufrågorna tror vi var för komplicerad eftersom vi inte fick svar 
från alla barn och ett flertal svar var inte relevanta för frågan.  
       Almqvist (1991) skriver att ensamlek betecknas som social men förmodas inte ge någon 
träning i sociala relationer. Dock är det fullt möjligt att ett barn fantiserar inombords i 
ensamlekens form. Barnet kanske rent av ”är” någon annan än vad en vuxen åskådare till 
synes tror, vilket också är en slags social träning. Detta har framkommit i undersökningen där 
ett barn har lekt en hel del själv och tydligt kommunicerat med sina låtsaskompisar. Dock 
tycker vi inte att ensamleken har hejdat barnet i sociala relationer då barnet leker med andra 
barn vid ett flertal observerande tillfällen. Vi anser att det är viktigt att pedagogerna stödjer 
och stimulerar barnets sociala relationer. Detta styrker läroplanen för förskolan (1998) där det 
står att barnens sociala och kommunikativa kompetens ska stimuleras av förskolan som ska 
vara en levande social och kulturell miljö.  
       Barnens samspel med andra i leken sker genom att de hjälper varandra samt när de 
lagspelar, det vill säga genom interaktion, i bollsporter, vid snöbygge och styrda lekar. 
Barnens uppfattningar om samspel med andra barn överensstämmer med det vi har 
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observerat. I förskolan tar leken stor plats, därför tror vi att vi fick en hel del innehållsrika och 
bra svar eftersom de kunde relatera frågan till sin verklighet. Öhman (1996) skriver att det 
krävs samarbetsförmåga i lek och i arbete för att kunna lyssna på andra och framföra sin egen 
åsikt. Detta överensstämmer delvis med vår undersökning eftersom vi har sett att vissa barn 
samspelar i situationer där de inte uttrycker eller framför sina åsikter. Samspelet sker på de 
andras villkor, det vill säga barnet agerar som det blir tillsagt. Vi anser att pedagogerna har en 
viktig roll att vägleda och hjälpa barnen att samspela och att våga ta för sig. Detta styrker 
läroplanen för förskolan (1998)  där det står att pedagogerna ska stimulera barnens samspel. 
       Barnens agerande i situationer som fordrar empati och sympati visar att barn hjälper och 
tröstar andra barn som behöver hjälp, är ledsna eller är arga. Lillemyr (2002) skriver att i 
leken får barnen möjlighet att försöka leva sig in i andras situation och spela ut sina känslor 
tillsammans med varandra och till följd av det utvecklas förmågan till empati. Det vi har sett 
överensstämmer med barnens tankar om hur de bemöter andra i situationer som fordrar 
exempelvis medkänsla. Att barnen hade så pass lika tankar och svar på den ena intervjufrågan 
tror vi beror på att frågan var tydlig och att barnen kunde relatera frågan till verkligheten, till 
sin vardag. Öhman (1996) menar att barnen i förskolan får rika chanser att pröva och utveckla 
sin empati i möten med andra barn och vuxna. Detta överensstämmer med vår undersökning 
där det framkommer att barnen är omtänksamma och hjälpsamma gentemot varandra i 
situationer där en kompis är ledsen eller har skadat sig. Läroplanen för förskolan (1998) 
menar att verksamheten ska sträva efter att barnens förmåga till empati och omtanke om andra 
utvecklas, samt respekt för skillnader i människors uppfattningar om levnadssätt. Vi anser att 
detta är något som bör ligga till grund i verksamheten och att man inte bara arbetar med det 
som ett kortvarigt temaarbete, eftersom allt värdegrundarbete är betydelsefullt för barnens 
livslånga lärande och sociala utveckling.  
       Barnets kommunikation som påverkar osämja och vänskap i leken var svår att göra en 
slutsats på då observationsfrågan och intervjufrågorna inte riktigt var synkroniserade med 
varandra. I flera fall kunde vi se att barnen inte agerade som de hade sagt. Observationerna 
visade att barnen ofta kommunicerade med verbal kommunikation som var nedvärderande, 
kränkande och retfull. Öhman (1996) skriver att barn som tar kontakt genom att sabotera för 
andra lär sig inte hur man tar kontakt på ett konstruktivt sätt. Vi såg att detta beteende som 
författaren beskriver upprepades flera gånger, framförallt när barnen skulle ta kontakt för att 
få vara med i leken. Öhman (1996) menar att detta beteende bidrar till att barnet lär sig att det 
inte får vara med i leken och utvecklar då en självbild som innebär att vara dum, elak och en 
sabotör. Resultatet som vi har fått fram tycker vi går att koppla till det Öhman (1996) 
beskriver ovan. I vår undersökning kunde vi se att barnens kroppsspråk användes för att 
förtydliga känslor och ställningstaganden. Barnens kommunikation bidrog till osämja i stor 
utsträckning vilket vi upplever att barnen själva inte uppfattade. Olofsson (1992) skriver att 
om ett barn bestämmer tar ofta det andra barnet till det yttersta hotet mot leken och säger att 
det inte längre vill vara med. Vilket även har framkommit tydligt i våra observationer. I 
läroplanen för förskolan (1998) står det att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar 
sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och 
skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler. Vi anser att om pedagogerna arbetar 
kontinuerligt med läroplanens strävansmål underlättar och hjälper man barnen att fungera i 
grupp och att hantera konflikter.   
       Kvalheim (1980) skriver att om barn har bristande sociala kunskaper kan det skapa 
svårigheter för dem själva. I leken provar barnet olika beteenden, genom feedback från de 
andra lär sig barnet vilket beteende som passar bäst till situationen och beroende på vilka som 
deltar. Vi kunde se att en del av barnen i undersökningsgruppen hade bristande sociala 
kunskaper när det handlade om att ta kontakt, det vill säga barnen saboterade, retades, var 
nedvärderande, kränkande eller tog kontakt på ett framfusigt sätt. Vilket ofta resulterade i 
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bråk. Den osämja som har uppstått med barn från undersökningsgruppen anser vi har 
påverkats av den sociala kompetensen som har varit bristfällig men även på grund av det 
egocentriska stadiet som vissa barn har befunnit sig i. Enligt Piaget (1978) påstår barn 
ständigt olika saker men bryr sig sällan om att bevisa dem. Han menar att det är en naturlig 
följd av barnets egocentriska beteende, då de inte gör någon skillnad mellan sin egen 
synpunkt och andras. När barnet kan kommunicera med omgivningen utvecklas ett känsligt 
spel av sympatier och motviljor. Detta känner vi igen med den negativa kommunikationen 
som kan bero på barnens egoism.   
      Kategorin Gruppsammansättningens påverkan i leken som vi valde att studera utöver våra 
synkroniserande observationskategorier och intervjufrågor, har påverkat barnen i stor 
utsträckning. Detta är en aspekt att ta hänsyn till gentemot vårt resultat då vi har sett att vissa 
barn agerade på ett sätt som de förmodligen inte hade gjort i en barngrupp som de hade varit 
tillfreds med. Hierarkin har varit det som har påverkat barnens beteende och lek mest, men 
även ålder har haft en påverkan        

6.3 Slutdiskussion och tankar för framtiden 
Genom våra observationer och intervjuer med barnen kan vi dra slutsatsen att leken bidrar till 
en social utveckling på olika sätt. Detta överensstämmer med det Lillemyr (2002) skriver om 
att leken är en viktig grund för lärandet på så vis att leken stimulerar språket, utvecklar social 
kompetens och barnets identitet. Även Kärrby (1990) menar att leken främjar social 
utveckling och fyller sociala behov. Vårt resultat visar att barnen samspelar med andra, 
känner empati och sympati, tar kontakt, leker, kommunicerar både verbalt och via 
kroppsspråk. Detta motsvarar den definition på social utveckling som vi har använt oss av i 
vår studie. Resultatet visar även att barnkonstellationen har stor påverkan på barnets sociala 
utveckling i lek och aktivitet. Samspelet har skett via lagspel (interaktion, i bollsporter, vid 
snöbygge och styrda lekar) och genom att barnen har hjälpt varandra på olika sätt. Vårt 
resultat som visar att leken bidrar till barnets sociala utveckling var till viss del väntat på 
grund av tidigare erfarenheter och litteraturstudier. Det som förvånade oss var att barnen inte 
hade kommit längre i sin empatiska och sympatiska utveckling. Det som var oväntat med 
undersökningen var att barnkonstellationen påverkade barnen så pass mycket som den gjorde.  
Med vårt examensarbete har vi fått en fördjupad kunskap om hur viktig leken är för barnets 
sociala utveckling. Denna studie har även bidragit till att vi har fått en djupare kunskap om 
hur viktigt det är att jobba med barns samarbete, acceptans och respekt för andra människor. 
Utöver detta har vi fått en förståelse för hur stor påverkan barnkonstellationen har på varje 
barn. Vi anser att man som pedagog ska ta hänsyn till barnkonstellationen eftersom vi har sett 
att den har en stor påverkan på barnets samarbets- och kommunikationsförmåga. Vi anser att 
det är viktigt att ha en varierande barnkonstellation oavsett lek eller aktivitet för att 
individernas sociala behov ska bli tillfredsställda.  
       Kontentan och de viktigaste fynden av vår studie är hur stor påverkan barnkonstellationen 
har på barnets sociala utveckling i lek och aktivitet. 

6.6 Fortsatt forskning 
Fortsatt forskning inom barnets sociala utveckling skulle kunna vara att utveckla 
intervjufrågorna, göra observationerna under en längre tidsperiod, studera vårt ämne utifrån 
pedagogernas förhållningssätt eller utifrån ett genusperspektiv.  
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor 
 

1. Samarbetar du med dina kompisar när du leker? (använder ordet ”jobbar tillsammans” 
om barnen inte förstår samarbetar.) 

2. Hur samarbetar du med dina kompisar?  
3. Blir du någon gång osams med dina kompisar? 
3.1 Hur gör man för att bli vänner igen? 
4. Brukar du hjälpa dina kompisar? 
4.1 På vilket/vilka sätt? 
4.2 När? 
5. Hur gör du och dina kompisar för att förstå varandra när ni leker? 
6. Vad gör du om du ser en kompis som är ledsen, arg? 
7. Hur gör du när du vill leka med någon? 

 

 



Bilaga 2 
 
Observationsschema 
 

 Tar barnet 
själv kontakt 
med andra för 
att leka? 
Hur? 

I vilka 
situationer 
visar barnet 
empati och 
sympati för 
andra? 

Hur 
kommunicerar 
barnen med 
andra i leken? 

Sker ett 
samspel 
mellan 
barnen i 
leken? 
Hur? 

Påverkas 
barnet av 
gruppsamman-
sättningen i 
leken? 
Hur? 
  

BARN 1      

BARN 2      

BARN 3      

BARN 4      

BARN 5     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 3 
Föräldrabrev 
 
Hej föräldrar! 
Vi är två lärarstudenter som läser termin 6 på lärarutbildningen med inriktning mot förskola 
och förskoleklass. Vi kommer att ha VFU här i 5 veckor och planerar att göra vår 
undersökning för examensarbetet som vi ska börja skriva. Vi har valt att göra en fördjupning 
om lekens betydelse för barnets sociala utveckling. 
 
Syftet är att beskriva på vilka sätt leken kan bidra till barnets sociala utveckling. 

1. Hur tar barnet initiativ till kontakt och kommunikation i leken?  
2. Hur samspelar barnet med andra i leken? 
3. Hur agerar och kommunicerar barnet i situationer som fordrar empati och sympati 

och som påverkar osämja och vänskap i leken?  
 

I intervjuer med barnen kommer vi att samtala kring deras tankar om lek med andra barn, hur 
de tar kontakt, samtal m.m. Syftet med observationerna är att undersöka om barnet tar kontakt 
med andra i leken och om det sker ett samspel mellan barnen etc. 
 
Alla uppgifter som framkommer i vår undersökning avidentifieras. Ingen utöver oss får ta del 
av uppgifterna. Vårt resultat kommer att redovisas i sammanfattande form utan några namn 
angivna. 
 
Ni får gärna höra av er till oss om ni har frågor eller funderingar kring detta. Om ni inte 
önskar att ert barn skall delta i vår studie så meddela oss senast den XX-XX-XX. 
 
 
Med Vänliga Hälsningar 
 
 
Josefin & Malin  
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