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Abstrakt 
Undersökningens syfte är att studera lekens betydelse för det sociala samspelet mellan barnen 
i förskolan och förskoleklass. Efter vi bearbetat tidigare litteratur och forskning valde vi att 
göra undersökningar i verkligheten. Undersökningarna genomfördes under en två veckors 
period. Vi intervjuade personal och barn och observerade barnen med hjälp av deltagande och 
icke deltagande observation.  Första veckan befann vi oss i en förskoleklass, andra veckan var 
på en förskola. Vid våra observationer var vi både delaktiga och ”osynliga” observatörer. När 
vi var med i observationen så genomförde vi en speciell lek som vi själva skapat, denna lek 
handlar om att träna på socialt samspel. Resultatet av våra intervjuer visade att barnen ansåg 
att lek innebär att de ska vara snälla, kommunicera, lyssna till sig själv och andra och visa 
känslor. Pedagogerna menade att genom leken blir barn mer lyhörda, de bearbetar händelser, 
intryck och känslor och ansåg att leken är en viktig del i barns sociala samspel. Resultatet av 
våra observationer bekräftar den information som vi erhållit från intervjuerna är att leken lär 
barn kommunicera, lyssna, se, lär sig att hantera känslor och dessa är viktiga faktorer i 
lärandet om det sociala samspelet.  
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1 Inledning 
Vi anser att leken är en bidragande faktor till ett bättre samspel för barn i 
förskolan/förskoleklass. Anledningen till att vi valde att fördjupa oss inom lekens fantastiska 
och magiska värld är för att vi båda har en inriktning mot barns tidiga år. Vi har genom vår 
utbildning och arbetslivserfarenheter kommit i kontakt med leken och dess betydelse för 
lärandet. Linda har i tidigare arbeten Lära av lek skrivit om lekens möjligheter och arbetat i 
verkligheten med leken och fantasin som fokus. Lina har skrivit arbetet Utomhuspedagogik 
där pedagoger lär sig använda och lek som läromedel utanför klassrummets ramar. Doverborg 
och (Pramling 2003) skriver att barn behöver vistas i en miljö som erbjuder tankemässiga 
utmaningar för att utvecklas.  Eftersom att vi båda har arbetat om leken och kommit fram till 
att det är en viktig faktor i barns utveckling, valde vi att göra en fördjupning om barns 
samspel genom lek och ta reda på hur pedagoger använder sig av detta i verksamheten. Leken 
är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att gynna varje 
barns utveckling och undervisande är viktigt i förskola och skola. Leken och det lustfyllda 
lärandets olika former stimulerar fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till 
symboliskt tänkande. Leken hjälper barn att lära sig att samarbeta och lösa problem. Vi 
känner att vårt framtida yrke kommer att präglas utav lekens möjligheter och detta är ett ämne 
som vi brinner för.  
 

Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta 
upplevelser, känslor och erfarenheter. 
(Lpfö 98, 2001:9) 

2 Bakgrund  

Lööf (1998) skriver att i lekens form kan människan göra om vem hon är och vem hon var. 
Han menar att leken håller ihop människan genom att ge henne mening åt händelser som hon 
inte förstått. Leken är det vanligaste som barn ägnar sig åt. De sjunger egna sånger, målar om 
sitt bord, formar trådar till krokodiler, dansar, är andra personer. Ett sant skapande är fritt, 
obundet, lovande, magiskt och utan begränsning i tid eller rum. Detta skapande är barnets sätt 
att hantera omvärlden. Rollekar är också något barn gärna leker. Med rollekar menar man när 

barnet lekar att hon eller han är exempelvis en superhjälpte eller en sagofigur.  

2.1   Vad är lek? /Tidigare forskning 
Alla vet väl vad lek är! Enligt Edenhammar & Wahlund (2000) kan de flesta människor svara 
på vad lek är för något men när det kommer till att definiera leken så blir det genast mycket 
svårare. Detta beror på att lek är som liv och kärlek, begrepp som är svåra att definiera. 
Anledningen till att det är svårt att definiera är på grund av att det är processer. Dessa 
processer pågår jämt och ständigt, de lever och blir aldrig riktigt färdiga. Motsatsen är 
produkten, för det som går att se, går att definiera. Det som går att göra med leken är att 
beskriva den. Exempelvis vad som behövs för att kunna leka, vad vi tycker om att leka och 
vad som händer i leken. 
 
Det är väldigt svårt att definiera barns lek det håller Lillemyr (1999) med om. Han skriver att 
anledningen till detta kanske är att det berör hela barnet och menar att leken kan hjälpa barnen 
att få en ökad klarhet till i sociala och emotionella problem. Genom detta så kan de lättare 
handskas med de i det verkliga livet. Enligt Lillemyr är leken en typisk aktivitet hos barn, 
något lustbetonat och något som bidrar till glädje. Lek är en frivillig aktivitet som barnen 
själva väljer att delta i. Barn lär sig om regler och ordning när de leker.  
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Leken bidrar till spänning, fantasi och ger uttryck för en inre drift. Den förbereder inför 
vuxenlivet. Pramling och Maj Asplund, Carlsson (2003) skriver att lek är extremt svårt att 
definiera. Leken kan ses som ett sammantvinnat rep av flera olika fibrer, det är snarare en 
variation av olikheter, där delarna bildar en större helhet.  
 
Birgitta Knutsdotter Olofsson (1992) har försökt beskriva vad lek är och även hon har kommit 
fram till att det inte är så enkelt. Nästan allt man säger om lek kan med samma rätt sägas vara 
motsatsen. Leken är paradoxal. Den går inte att beskriva i enkla termer. Ofta måste den 
beskrivas i motsatser, som båda är sanna. Lek är både på riktigt och på låtsas, den är på riktigt 
innanför lek ramen men på låtsas sedd utifrån. Lek innebär både närhet och distans. Det man 
lekt har man upplevt och ändå inte upplevt. Barn kan ”bråk” leka och vet hur det är att slåss, 
men de har ändå inte deltagit i ett slagsmål.  Leka mamma innebär att vara mamma och förstå 
mammas roll och samtidigt kanske distanserat sig från den. Inom lekens trygga ram kan 
upplevelser upprepas om och om igen, så att man får distans till dem. Barnen brukar göra 
saker på riktigt under täckmantel av lek.  I leken lär sig barn att behandla det kända som okänt 
och det okända som känt. Till exempel kan de låtsas att de aldrig varit i på förskolan förut och 
att de är där för första gången, det nya hotellrummet kan förvandlas till deras kära gamla hem. 
Leken är alltså både glädje och djupt allvar. Hon menar att leken är det som sätter guldkanten 
på livet och ger det mening utöver det vardagliga. Leken är något som barn kan göra vart som 
helst när som helst en pinne kan bli en orm, sten kan bli magisk och genom leken så blir barn 
glada och tillfredsställda.  

 
Även om fenomenet lek har många ansikten så har det i historien företrädelsevis handlat om 
barn (Pramling, Samuelsson & Asplund, Carlsson, 2003:41). 

2.2   Varför är lek nödvändigt? 
Edenhammar och Wahlund (2000) skriver att barn älskar att leka, de menar att det går att 
överleva utan lek men inte att leva. Det är viktigt att vuxna leker med barnen för att leken 
skall utvecklas. Detta eftersom lek kräver kompetens. De skriver att leken är ett mönster av 
samverkande delar och att leken bidrar till en helhet, eftersom den binder samman det olika 
delarna. Denna helhet är oerhört viktig men dock ofta förbisedd. Lekens viktighets grad läggs 
oftast märke till först när leken inte utvecklas och den splittras. Författarna menar att leken 
måste få större utrymme och förståelse. Barns utveckling hindras om de inte får leka. Med 
utveckling syftar Edenhammar och Wahlund till, bli bättre, förkovra sig, göra framsteg, 
mogna, fördjupa sig, göra verklighet av sina anlag. Det nödvändiga för utvecklas till en hel 
människa är lek förankrat med bas behoven hälsa, utbildning, näring och skydd. Det står i F-N 
konventionen att varje barn har rätt till lek, att varje samhälle och offentlig myndighet skall 
sträva efter att dessa rättigheter åtnjutande Edenhammar & Wahlund fortsätter med att leken 
bidrar till att barn lär sig om deras egen samt andras känslor. De tränas i inlevelse och 
medkänsla. Leken lär barn om medkänsla och kontrollerande av känslor.   
 
I leken stöter barn på ny information och nya situationer. Detta kan bidra till en viss 
frustration, eftersom att barnet inte vet hur de ska hantera denna nya information och situation 
som uppstått. Sedan börjar den process då barnen anpassar denna nya information och 
situation till vad de redan kan och vet. De utvecklar nu kunskapen, det pågår en lek process. 
Denna lek process blir en del i barnets utveckling och nya förståelse  
(Pramling, Samuelsson & Asplund, Carlsson, 2003). 

 
Först i lek utvecklar barn sin förmåga att behärska omgivningen och underkasta den sin egen 
nyupptäckta vilja (Henriksson, 1 987:19). 
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Läroplanen för förskolan och skolan behärskas av en syn på lek som menar att det finns ett 
starkt samband mellan lek, kreativt skapande och ett utforskande och nyfiket förhållningssätt.  
Verksamheten i förskolan skall kännetecknas av ett medvetet bruk av leken för att gynna varje 
barns förbättrande och lärande (Skolverket, 2006). 

2.3   Lekens förutsättningar 
Edenhammar & Wahlund (2000) skriver att retning mot huden, ljud, ljus, beröring, det som 
händer under tiden som man håller i ett barn är stimulans till att upptäcka omvärlden. Detta 
väcker barnets intresse och nyfikenhet att lära sig upptäcka mer fascinerande saker. Detta är 
en förutsättning till lek eftersom det är en början till människans förmåga att ta emot, ge, att 
förstå, skapa, att se och hör. Det är otroligt viktigt för lekens variation och allsidighet att det 
sker ett samspel med andra deltagare.  
Det är även viktigt att det: 
– finns en plats att leka på  
– tillfällen till lek  
– människor som kan lyssna och tala med barnet om vad som sker.  
– att det bedrivs ett positivt samspel mellan barn och omsorgs givare  
 
Edenhammar & Wahlund (2000) skriver att ett positivt samspel kan bedrivas med en ja- 
cirkel. Denna ja – cirkel innebär ögonkontakt, att den vuxne följer barnets initiativ och 
benämner och bekräftar det barnet gör. Lägger till utbyte av känslomässigt uttrycksfulla 
gester, inlevelse förmåga, empati och tur tagande. Det bedrivs ett utbyte av positiva känslor. 
 
Leksignaler är oerhört viktigt för att kunna leka menar Knutsdotter, Olofsson (1992). Hon 
menar att om leken skall fungera så måste man förstå att allt inte är vad det ser ut att vara. Att 
det finns tolkningsmöjligheter. En pinne kan till exempel vara en magisk stav eller en farlig 
orm. Barnen måste förstå och själva kunna kommunicera lek i signaler för att leken skall 
fortgå. Barnen måste även ha upplevt lekens medvetande tillstånd och försatt sig i det. När 
barn försatt sig i lekens medvetande tillstånd tar det inre föreställningarna över och barnen 
dras in i lekens förunderliga och magiska värld. Knutsdotter Olofsson skriver för att leken 
skall fortgå och utvecklas är att harmonin i leken bevaras.  Barn kan leka med andra barn och 
med sig själva i ensam lek. När barn leker ensamma är lekens harmoni bevarad från 
konflikter.  Lek i ensamhet blir ens skydds hamn. I ensam leken är barnet ”herre på täppan” 
och de behöver få vara så ibland. När barn leker tillsammans med andra barn och vuxna, kan 
leken flyta i harmoni och utan avbrott. Men leken bryts om barn känner sig otrygga eller 
rädda. Det gäller för barnet att kunna bortse från verkligheten. Om leken avbryts är det för att 
barnet inte kan koncentrera sig på leken för de iakttar vad som sker utanför leken. Barnen är 
rädda att mamma eller pappa ska försvinna. Det gäller att barnet känner en trygghet i leken för 
att den skall fortgå. Knutsdotter, Olofsson menar att lekens harmoni utgörs av maktkamp, 
övergrepp, översitteri och ojämnlikhet. För lekens harmoni måste man kunna hålla den sociala 
lek reglerna: samförstånd, ömsesidighet och tur tagande. Dessa grunder lär sig barn i den 
tidiga leken med vuxna och finslipas sedan i lek tillsammans med andra barn. Enligt 
Knutsdotter, Olofsson innebär samförstånd att de som leker är införstådda med att de leker 
och vad de leker. Ömsesidighet, i sin tur, betyder att alla är på likställd nivå oberoende av 
ålder och styrka. Leken fodras i gemensamt samspel. Knutsdotter, Olofsson menar att barn 
som är skickliga på att leka anpassar sig självklart till de yngre, när de leker med dem. Tur 
tagandet är viktigt inom leken, vilket innebär att initiativ och bestämmande växlar mellan dem 
som leker. Annars uppstår obalans, och den som kränks lämnar leken. En internationell 
iakttagelse är att barn har besvärligt med tur tagande. 
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De vill vara först, störst och bäst. Detta bidrar till sämre lek. Det är viktigt att lära barn 
turtagande och visa på glädjen i ett jämt samspel i leken är viktigt. Lek leder till kompetens 
eftersom lek är fri från krav och prestation.  

2.4   Miljön kring lek 
Enligt Skolverket (2006) är miljön en viktig betydelse för leken. Leken ses som grunden för 
barns utveckling och lärande. Detta är viktigt att personalen tänker på. Verksamheten kan 
organiseras så att barnen får mer tid, rum och material för olika sorters lek. Även upplevelser 
som stimulerar kreativitet, fantasi och förmågan att leka. För barns enskilda utveckling och 
barngruppens utveckling så är leken ett viktigt verktyg för personalen att använda sig utav. 
Det är också viktigt att personalen använder leken som ett medel i både arbetet med 
barngruppen men även i barns enskilda utveckling och lärande. De flesta barn leker, men 
leken utvecklas inte av sig själv.  För detta krävs det att man har tillräckligt med tid och 
utrymme, eftersom att barnen behöver få möjlighet att leka utan att någon avbryter. Det ska 
även finnas inbjudande lek miljöer inomhus och utomhus, eftersom att dessa uppmuntrar till 
kreativitet. Det krävs också att vuxna engagerar sig och tar tillvara på alla tillfällen där de kan 
ge barnen kunskaper och upplevelser som inbjuder till lek i både vardagssituationer, men även 
under temaarbeten och större lek projekt. Leken utvecklas om det finns bra material eftersom 
att det inspirerar till lek och utmanar barns tänkande. Den fria leken kan uppfattas som en 
aktivitet som äger rum utan att pedagogerna engagerar sig i lekens innehåll och samspelet 
mellan barnen. En vuxens närvaro krävs för att stödja och stimulera barns utveckling och 
lärande genom leken. Detta krävs i alla sorters lek. För att pedagogerna ska få bättre kunskap 
om det enskilda barnets utveckling och lärande processerna i barngruppen, kan de 
dokumentera och följa barns lek. För att leken ska fungera krävs det att barnen kommer 
överens och följer de regler som är uppsatta.  Detta bidrar till att leken erbjuder riktiga 
tillfällen att arbeta med värdegrunden. 
 

Utan en kreativ, fantasifull och skapande miljö blir det inte mycket lek. De menar att barnet är 
involverat i lekens objekt 
(Pramling, Samuelsson & Asplund, Carlsson, 2003). 

2.5   Pedagogers förhållande till barns lärande genom lek 
Pramling, Samuelsson (2006) skriver om skillnaden mellan lek och lärandet. Hon menar att 
detta har utgjort ett stort hinder för utvecklingen av förskolpedagogiken. Leken har setts som 
barns själverksamhet istället för en del i barns lärande. 
 
Leken i förskolan har även varit en markering mot skolans inlämnings inriktade 
arbetsmetoder. Professor Ingrid Pramling menar att lek ska ses som en aktivitet där det är 
processen som betonas istället för produkten. Hon menar att i leken leker barn av sin egna fria 
vilja och att de är engagerade att söka sina egna kunskaper. Lek och lärande syftar till att 
skapa en förståelse och innebörd. Lek orienterat arbetssätt bidrar enligt Ingrid Pramling till 
barns nyfikenhet. Men till exempel i regel lekar som ”En bonde i vår by” behövs en pedagogs 
vägledning. Detta eftersom vissa lekar är för värdefulla för att överlämnas till barnen. 
Eftersom barnen behöver vägledning för att lekens syfte ska utspelas. Även i den fria leken 
kan en pedagogs vägledning vara viktig för lekens utveckling. Det måste finnas en balans. En 
skicklig pedagog kan fånga barns intresse så att de vill leka vad som helst. Det gäller att gå in 
i ett samspel med barnen. Att föra in lärandet i leken på ett medvetet sätt hör inte till skolans 
traditionella syn på den fria, spontana lekande barnet. Många ifrågasätter om man verkligen 
ska blanda lek och lärande.  
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Ifrågasättes detta anses personen ha en traditionell syn på lärande. I förskolan handlar det om 
lyhördhet. En vuxen som kan styra barn mot att bli intresserade och fascinerade av olika 
fenomen.  Blir barn intresserade av just en sak, så är det just den saken som hägrar för dem. 
Om barn blir intresserad av symboler, läser de ständigt av de symboler han/hon hittar. 
Pramling menar att pedagoger måste få en inkörsport att ta itu med det. Både lek och lärande 
startar barns processer att erövra världen med alla sina sinnen.  
(Pramling, 2007). 

2.6  Socialt samspel 
Socialt samspel menas samverkan mellan interaktion till exempel mellan spelare i ett lag, 
musiker i orkester, människor i kontakt med varandra (Malmström, György, Sjögren, 2002) 
 
Inom familjer kan det utvecklas ett ”makt- beroendeförhållande”, som i och med att barnen 
växer, blir mer självständiga och kommer ut i andra verksamheter tillexempel skola kan 
förändas. I dessa verksamheter kan förutsättningarna vara mycket större för utvecklande av 
jämställda relationer. Skolan är en bra träningsplats för att lägga grunden till det goda sociala 
samspelet utvecklandet. Alla barn vill i början vara snälla och hjälpa till och pedagogerna kan 
i bland ge kommentarer som tyder på att barnen ska ta hand om ett visst barn på rasterna. Men 
omhändertagen vill ingen människa bli, människan vill delta för att bli respekterad och kunna 
bidra med något. Pedagoger måste föregå med ett gott exempel och ställa rimliga krav utifrån 
en viss situation. Barnen ska lära sig att ha jämlika och demokratiska relationer till sina 
kamrater, relationer som präglas av förhandling. Detta förhållningssätt utvecklas bland annat i 
förskolan och skolan. Det krävs av pedagogerna att uppmuntra barnen och skapa dessa 
processer genom att skapa förutsättningar, till exempel genom lära ut lekar som handla om 
samspel och samarbete: WHO: s nya klassificering framhåller i den nya definitionen hur 
omgivningens attityder påverkar möjligheterna för delaktighet och samspel både positivt och 
negativt. En skicklig pedagog skapar förutsättningar i den omgivande sociala och fysiska 
miljön för att samspel ska bli möjligt (Jansson, Ulf 2006) 
 

Socialisationen är en tidsmässig långsträckt och innehållsmässig komplicerad process. 
Socialisation syftar på en individs psykosociala utveckling. Barn lär sig undan för undan att 
förstå och hantera sociala relationer och situationer (Almqvist, 1 991:40). 

 
Barn utvecklar sociala färdigheter genom leken. På grund av att leken hjälper barn att hantera 
sin omgivning upptäcker de sina svagheter, styrka och sina intressen. Som Leken bidrar till att 
barn utvecklas Barn lär sig att deras uppförande påverkar andra människor och så lär de sig 
hur de ska uppföra sig (Edenhammar, Wahlund, 2000).  
Hwang och Nilsson (2003) menar att pedagogikens förfader Fröbel är en pedagogisk 
inspiratör än idag. Verksamheten ska genom lekar och vuxen ledda aktiviteter styra barns 
utveckling i positiv riktning. Fröbel lägger stor vikt vid leken och menar att i leken framhåller 
barn nedarbetningen av känslor och tankar. Kärrby (1992) skriver att Fröbel anser att barns 
lek måste tas på allvar. Leken är livets ”hjärteblad”. Han anser också att leken är barndomens 
mest naturliga uttrycksform, att den är vägen till lärande. Lek, arbete och inlärning är 
milstolpar i det pedagogiska arbetet och genom detta ska förskolebarn socialiseras till 
samhället, och därmed får leken en socialiserande funktion. Samspel mellan barn och 
omgivning är en lärande social process. Genom denna process får barnen ökad variation av 
erfarenheter som gör att de kan gå vidare i sitt lärande. 
(Pramling, Samuelsson & Sheridan, 1999) 
 
 



  10 

 
Säljö (2002) säger att i ett sociokulturellt perspektiv sker lärande genom samspel med andra. 
Samspel och kommunikation är två centrala delar för att förstå lärande och utveckling. 
Lärande och utveckling sker genom att människor deltar i sociala verksamheter. 

2.7    Främjar leken ett socialt samspel mellan barnen? 
När barn leker är det starkt medvetna om varandras närvaro även om de inte söker efter 
ögonkontakt eller närhet. De vet bara att kompisarna finns där i närheten. Språket finns även 
med i leken, men kommer på andra plats. Det samspel som leken bidrar med mest är skratt 
och blickar. När barn leker, skrattar de, härmar varandra och känner glädje av att göra saker 
tillsammans samtidigt. Barn i förskolan har oftast ett gemensamt samförstånd. De behöver 
inte använda sig av ord utan vet vad den andra menar. 
(Pramling Samuelsson, & Sheridan, 1999). 
 

Leken har en central plats i barns liv enligt forskningen. Barn kommunicerar, bearbetar intryck, 
upptäcker sina styrkor, intressen, utvecklas socialt, intellektuellt. De erövrar världen.  
I förskolans läroplan Lpfö 98 ser man lek och lärande som två sidor av samma mynt (Knutsdotter, 
Olofsson 2007). 

 
(Lillemyr 1999) skriver att genom leken utvecklar barn sin medvetenhet om världen. De 
skapar egna viljor, de blir medvetna om sina handlingar. Lillemyr skriver att Vygotsky ser 
leken som den allra viktigaste källan till tanke, vilja och känsla och att i leken är dessa 
sammansvetsade. Lillemyr betonar även att viktiga kännetecken i leken är regler och glädje. I 
leken tar barnen kontroll över situationer. Han menar att barn i leken uppnår en inre mening 
genom att handlingen är underordnad i tanken. I verklighetens värld är det tvärtom. Där är 
tanken underordnad handlingen. Vygotsky ansåg att förhållandet mellan lek, utveckling och 
lärande är indirekt. Han menar att fantasin är viktig, även som ett medel för att förstå 
verkligheten. När ett barn leker börjar han/hon tillägna sig motivation, färdigheter och 
attityder. För socialt deltagande är detta nödvändigt. Med hjälp från jämnåriga barn och äldre 
kan detta uppnås.  
 
Det kompetenta barnet förutsätter en utveckling och ett lärande som är förenligt med barns 
lek. Detta förutsätter ett socialt samspel mellan människor, barn som vuxna. De menar att de 
vill lära barnen en framtid som de kan hantera och möta det okända i. Genom leken så skapar 
barn en kultur som bygger på samlärande och delaktighet. Barn lär sig även om rättigheter 
och inflytande. Barn lär sig utav varandra genom leken. I läroplanen kan man läsa att barn ska 
få vara i en miljö som visar samhörighet, kommunikation, lärande, lek och glädje, som en 
sammansvetsad del. Leken bidrar till att barn tar till sig andras tankar och perspektiv, deras 
egna tankar blir synliga för dem själva och de arbetar med sin egen förståelse. För att leken 
ska utvecklas i en grupp med barn så sker det någon form av delat tanke objekt. Denna tanke 
objekt är en föreställning om vad de ska göra, egna erfarenheter som de bearbetar. Men när 
det handlar om lekens kommunikation kan detta förändras. Alla barn måste ta sin roll i 
relation tillandra för att leken skall utvecklas och fortgå. Men även denna påverkas och 
förändras i kommunikationen mellan barn. 
(Pramling, Samuelsson & Asplund, Carlsson, 2003). 
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2.8 Vad säger läroplanerna om lek 
Förskolan ska vara en social och kulturell miljö som sätter fart på barnens initiativtagande och 
utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens. Leken är viktig för barns utveckling 
och lärande.  
 
Därför ska ett medvetet bruk av leken präglas i förskolan. Detta för att gynna de enskilda 
barnens utveckling, fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande. 
Även att samarbeta och lösa problem inspireras av leken.  
 
Det står även att förskolans arbete skall utmärkas av en pedagogik, där omvårdnad, omsorg, 
fostran och lärande bildar en helhet. Den pedagogiska verksamheten ska utföras så att den 
sporrar och uppmanar barnets lärande och utveckling. Det ska vara en öppen och innehållsrik 
miljö som ska vara inbjudande till skapande verksamhet. Den ska gynna kreativitet, lek och 
stärka barnens intresse. Det ska bli ett lustfyllt lärandet, som hjälper barnen att förstå sin 
omvärld och sig själva. Detta ska utgöra grunden för det pedagogiska arbetet. Strömmen av 
barnets tankar och idéer skall tas till vara föra att skapa mångfald i lärandet Det är även viktigt 
att alla som arbetar i förskolan ska samarbeta för att erbjuda barnen en god miljö. Leken är 
viktig för varje barns utveckling och lärande (Lpfö98, 2006). 
 
Även i Läroplanen för skolan (Lpo 94, 2006) kan man läsa att skapande arbete och lek är 
väsentliga delar i det aktiva lärandet. 
 

Leken är en självklar koppling till olika delar av förskolan uppdrag. I lekens och det lustfyllda 
lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmågan att samarbeta 
och lösa problem. 
(Skolverket, 2 003:15). 

3 Syfte  
Syftet med denna studie är att undersöka lekens betydelse för utvecklande av socialt samspel 
mellan barnen.  

4 Metod 
Litteraturen har varit informativ angående lek men för att få aktuella data och fördjupande 
kunskaper valde vi att göra intervjuer och observationer, med barn och pedagoger i förskolan 
och förskoleklass. Det vi hoppades på med detta var att få reda på hur pedagoger arbetar med 
leken i verkligheten och hur väl barn lär sig samspel genom lekens magiska och fantastiska 
värld. Vi hoppades även på att få lite tips och idéer tills vi själva ger oss ut i arbetslivet. Den 
datainsamlings metod som vi använde oss av är kvalitativ. Detta eftersom denna ger en 
djupare förståelse för undersökningens syfte, än om man använder den kvantitativa metoden. 
Den kvantitativa ger inte vägledning om vad som egentligen sker, på vilket sätt eller varför 
det sker. 

4.1   Kvalitativ metod  
Vi valde att använda oss av den kvalitativa metoden eftersom vi ville se vilken betydelse 
leken har för ett bättre samspel mellan barn. Vi anser att den kvalitativa metoden bättre 
överensstämmer med vårt syfte  
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Den kvalitativa metoden undersöker en viss sak, tillexempel hur barn leker tillsammans, detta 
dokumenteras och på detta sätt samlas information in.  Den insamlade informationen ska 
analyseras och kategoriseras. Detta för att skapa förståelse för händelsen (Knutsdotter, 
Olofsson, 1991).  
 
Enligt Svenning (2000) bygger den kvalitativa metoden på ord och är därför mer nyskapande 
och mångfacetterad. Han säger också att den inriktar sig på kännetecken och egenskaper.  

4.2   Undersökningsgrupp 
Vi valde att göra våra observationer och intervjuer i två skilda kommuner i Norrbottens län, 
detta på grund av att vi bor i två skilda kommuner. Vi intervjuade fyra barn i förskolan och 
fem stycken i förskoleklass. Till våra intervjuer valde vi ut de barn som vi ansåg kunde tillföra 
material till vår studie. Vi var välkända för respektive barn grupp.  

4.3 Bortfall 
Det blev inga bortfall i denna undersökning. 

4.4 Undersökningsuppläggning  
Vi baserade vår undersökning på intervjuer och observationer. Vi gjorde intervjuerna och 
observationerna under en tvåveckorsperiod. Intervjuerna gick till så att vi tog ett barn i taget 
och ställde frågor angående lek och samspel. Vi observerade barnen som vi intervjuade i 
samband med deras fria lek, samt under en styrd lek. Det som observerades var hur väl barn 
samspelar med varandra genom att leka. På grund av tidsbrist hann inte pedagogerna 
medverka vid intervjuer och vi fick skicka frågorna till dem i mail.  

Patel & Davidsson (1994). menar att en intervju blir personligare när en person ställer en 
fråga till en annan. Vid informations sökande via intervjuer är graden av strukturering och 
standardisering viktigt. Grad av strukturering betyder att det finns möjlighet till öppna 
svarsalternativ. Detta ger den intervjuade chansen att fritt besvara frågorna. Denna metod 
kallas för ostrukturerad.  Patel & Davidsson (1994) fortsätter att skriva om standardisering. 
Standardisering menas i vilken utsträckning situationen och frågorna är likadana för de 
intervjuade. En hög grad av standardisering innebär att samma fråga i samma ordning ställs 
till de samtliga intervjuade.  Patel & Davidsson (1994) menar att det är viktigt att det språk 
som används i intervjuerna är skrivna så att de utvalda kan förstå och kan besvara frågorna.  

De skriver vidare om observation och menar att observationen kan utföras systematiskt. 
Systematisk observation menas att det som observeras ska observeras noggrant och skrivs ner 
utifrån en i förväg beskriven struktur till exempel ett observations schema. En företeelse kan 
väljas ut och enskilda barn som ska observeras väljs ut.  

 

4.5   Datainsamlings metoder 
Meningen med en intervju går ut på att förstå den intervjuades tankar och känslor, till 
exempel vilka erfarenheter och vilken föreställnings värld den intervjuade har (Trost, 2005). 
 
Enligt Trost (2005) innebär forskningsmässiga intervjuer att föra forskningen framåt och 
intervjuerna bygger på konfidentialitet. De bygger även på att de ska tolkas med hjälp av ett 
teoretiskt synsätt Forskningsmässiga intervjuer lär oss mer av den sociala verklighet som vi 
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alla lever i. Trost menar att det inte är någon större skillnad på att intervjua barn och vuxna 
eftersom det finns olikheter i alla människor. Ett utmärkande drag hos barn är att vissa har 
svårt att koncentrera sig under en längre tid och att sitta stilla. Detta gör oftast att intervjuer 
med barn blir korta och därför krävs det fler intervjuer. Det krävs av den som intervjuar att 
skapa motivation hos barnet.  
 
Enligt Patel och Davidsson (2003) är observationen det främsta medlet människan har för att 
tillgodogöra sig information om världen runt omkring sig. Detta sker mer eller mindre 
slumpmässigt utifrån behov och förväntningar. Det finns olika tekniker att observera. Med 
strukturerad observation menas att det i förväg bestämt vad som skall observerar och ett 
observations schema har utformas.  

4.5.1   Intervjuer och enkäter 
Enligt Patel och Davidsson (1994) är intervju en teknik man kan använda sig av för att samla 
information. Denna teknik bygger på frågor. Med intervjuer menas oftast sådana som är 
personliga i den meningen att intervjuare träffar intervjupersonen och genomför intervjun, 
detta kan även göras via telefonsamtal. Förutom dessa finns det flera olika variationer och 
kombinationer av intervjuer. Intervjuer bygger på frågor och den personen som blir intervjuad 
ska vara villig att besvara frågorna. Personer som blir intervjuade har på något sätt blivit 
utvalda och kan inte alltid se nyttan med dessa intervjufrågor. För att få den intervjuade 
motiverad ska syftet med intervjun förklaras och man bör försöka relatera syftet till personens 
eget mål eller intresse. Det är också viktigt att förklara hur viktig individens roll är i detta 
sammanhang. Syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper och 
beskaffenheten hos något. Därför kan intervjuaren aldrig formulera svarsalternativ för 
respondenten eller avgöra vad som är det riktiga och sanna svaret på en fråga. Enligt Trost 
(1997) är det viktigt att förklara för de deltagande i undersökningen att denne är anonym. Han 
menar att det är även viktigt den intervjuade känner sig trygg och accepterad. Innan vi 
intervjuade barnen och delade ut enkäter till pedagogerna klargjorde vi att de t var frivilligt att 
delta i studien. Eftersom vi var välkända för respektive barn och pedagoger kände vi att det 
skapade en trygghet och att de var motiverade att delta i studien. 
 
Enkäter är ett av de vanligaste sätt att samla in information på. Skillnaden på en pappersenkät 
är inte så stor från en strukturerad intervju. Enkätens konstruktion är viktig med tanke på 
kvalitén av den information som samlas in. Förutom att läsa om ämnet på bör man tänka sig 
in i respondentens situation. (Dahmström, K. Wärneryd, B. 2007) 

4.6.3   Observation 
Den observations metod som vi har använt oss av är en berättande observation där vi utgick 
ifrån ett antal observationspunkter (bilaga 4) och där vi skrev ner olika händelser och 
antecknade det som hade med lekens betydelse för ett socialt utvecklande i samband med lek.  
Vi utförde även en bestämd lek med barnen som observerades (Bilaga 5).  

Vi har förhållit oss passiva i den fria observationen men i den styrda observationen var en av 
oss deltagande men den andre var passiv.  

Vi hittar stöd för denna observations teknik av Knutsdotter, Olofsson (1991). Hon menar att 
en observatör vid direkt observation förhåller sig passiv och registrerande, medan vid 
deltagande observation försöker smälta in i miljön, leker med barnen men samtidigt 
registrerar vad som sker Vi valde att strukturera vår observation eftersom vi hade ett speciellt 
mål med att ta reda på lekens betydelse för ett bättre samspel mellan barnen.  
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Vi har vidare tagit ställning till tre saker i våra observationer: 
1. Vad ska vi observera? 
2. Hur ska vi registrera observationerna? 
3. Hur ska vi som observatörer förhålla oss? 
 (Patel & Davidsson, 1 994:76). 

 
Det vi skulle observera var lekens betydelse för ett utvecklande av det sociala samspelet 
mellan barnen. Vi registrerade våra observationer genom att föra anteckningar under 
observations tillfällen. Vi observerade barnen genom att både vara passiva och deltagande 
observatörer. Vi ville ha med så mycket som möjligt från våra observationer för att sedan 
kunna analysera och sammanställa dem. 

4.7   Material 
Till intervjuerna så har vi använt oss av bandspelare samt fört anteckningar. Vi har även låtit 
pedagogerna svara på frågor skriftligt.  

4.8   Genomförande 
Under en två veckors period genomförde vi vår undersökning. Den genomfördes i 
Norrbottens län i två kommuner eftersom vi bor i olika kommuner. Vi intervjuade nio barn i 
åldrarna fyra till sex år samt tre pedagoger två i förskolan och en i förskoleklass. Frågorna var 
relaterade till lekens betydelse för ett bättre samspel mellan barnen och om pedagogerna 
använde sig av leken för ett socialt lärande i sin verksamhet. Vi observerade barn i fri lek och 
styrd lek.  
 
Innan vi började intervjua och observera fick alla föräldrar en blankett (bilaga 1) som de 
skulle signera för att ge sitt godkännande att vi kunde utföra vår undersökning med deras 
barn. 
 
Först veckan vistades vi i en förskoleklass. Fem barn tre pojkar och två flickor i åldern sex år 
intervjuades. Intervjuerna genomfördes de tre första dagarna. Vi tog ett barn i taget och ställde 
frågor angående lek och socialt samspel. Vi använde en bandspelare och förde anteckningar 
en av oss ställde frågorna till barnen och den andre anteckna vad som uttrycktes. De övriga 
två dagrarna observerade vi samma barn som vi intervjuat. Vi observerade barnen i fri lek och 
förde anteckningar vi var ”osynliga” observatörer. Vi observerade även barnen i en styrd lek 
som vi själva skapat. Lekens syfte var att lära barn om det sociala samspelet. Den ena av oss 
styrde leken och den andre förhöll sig passiv och förde anteckningar på hur väl detta 
fungerade och om vårt syfte verkligen nådde fram till barnen. 
 
Den andra veckan var vi i en förskola. Fyra barn två pojkar och två flickor i åldrarna fyra och 
fem intervjuades. Samma barn observerades. Vi genomförde studien som under vistelsen i 
förskoleklassen. Det tre första dagarna intervjuade vi barnen det övriga två observerade vi 
dem i fri och styrd lek. Vi var både inaktiva och aktiva observatörer o våra observationer.  
 
Andra veckan var vi i en förskola. Vi intervjuade fyra barn två pojkar och två flickor som var 
fyra till sex år gamla. Det var även dessa barn som vi observerade.  
Vi genomförde samma procedur som i den första undersökningen. Det tre första dagarna 
intervjuade vi barnen och de övriga två observerade vi dom. 
 
Under vistelsen i förskoleklassen gav vi pedagogen en enkät med öppna frågor. Under 
vistelsen i förskolan fick de två pedagogerna blanketter med frågor. Innan vi delade ut 
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frågorna förklarade vi frågorna och vårt syfte med studien till pedagogerna. Frågorna 
besvarades individuellt och under pedagogernas planerings tid. 

4.9   Bearbetning, analys och tolkning 
När vi fått vår information genom vår undersökning med intervjuer och observationer så 
bearbetade vi den genom att först organisera den. Vi skrev ner svaren som vi fått från våra 
intervjuer och sammanställde dessa. Vi valde att strukturera förskolebarnens intervjuer för sig, 
intervjuer med barn i förskoleklassen för sig och pedagogerna för sig.  
 
Detta gjorde vi även med det material som vi arbetet fram under våra observationer. Vi gjorde 
detta för att få en mer överskådlig blick av vad vår undersökning bidragit med.  
Detta kopplades sedan till vårt ursprungliga syfte om lekens betydelse för ett bättre samspel 
mellan barnen. 
 
Backman (1998) menar att man ska efter varje avslutad observation skall organisera den 
insamlade informationen och systematisera den. Vare sig det rör sig om kvantitativa eller 
kvalitativa metoden så är syftet att få ordning på informationen som undersökningen bidragit 
med. Meningen med analysen är att göra informationen till tolkningsbar form. Detta så att 
informationen kan kopplas till syftet med undersökningen.  
 
Efter att analysen är färdig börjar tolkningsfasen. Knutsdotter, Olofsson (1991) menar att nu 
skapas mening av resultatet av den gjorda analysen. Så ärligt och kritiskt som möjligt ska ens 
värderingar redovisas.  
 
Enligt Backman (1998) ska nu förklaringar ges till varför studier visar likheter och skillnader. 
Detta moment bjuder på stort utrymme för kreativitet. 

5 Resultat 
Resultat av våra undersökningar redovisas, och resultatet av intervjuerna av barnen redovisas 
separat från resultatet av intervjuarna av pedagogerna. Innan intervjuerna förklarade vi för 
barnen att det inte fanns några fel svar. Observationerna kommer att redovisas efter 
intervjuerna. Dessa intervjuer och observationer sammanfattas och redovisas i sista delen i 
resultatet analysen. 

5.1   Intervjuer med barn i förskolan och förskoleklass 
 Vad har du gjort idag? 
Två av förskolebarnen svarade att de inte visste vad de hade gjort.  
 
Två av förskolebarnen svarade att de hade lekt med en kompis och ett av barnen hade lekt 
sjörövare med sin kompis, i den leken hade de svärd och letade efter skatter. Det andra barnet 
hade lekt osynliga som gick ut på att vara osynliga.  
Ett av barnen i förskoleklass svarade att hon hade hoppat hopprep och lekt ett, två, tre ost med 
sin bästa kompis de två lekte alltid tillsammans, det var roligt att leka med andra barn också 
men det var roligast att leka med sin bästis.  
 
Två av barnen i förskoleklass svarade att de hade målat. Dom hade målat en målning av en sol 
som var gul och en traktor som var grön, ett tredje barn hade gjort julkort med en tomte far 
och tomte mor och det fjärde barnet hade varit ute och grävt i snön för han vill gräva en koja 
som han kunde bo i på dagarna.  
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Sammanfattning och kommentar 
De flesta barnen svarade att de lekt med kompisar, skrattat och haft roligt. Men det fanns även 
barn som inte visste vad de hade gjort. Detta kunde bero på att de just hade kommit eller att 
de kollat på när de andra barnen lekte. Många barn hade lekt roll - lekar som ”Spiderman”, 
sjörövare, djur med mera. De hade även lek ett, två tre ost och hoppat hopprep dessa är regel 
lekar.  
 
Vad är lek, hur gör du när du leker? 
Tre av barnen i förskolan menar att när de leker så är de med varandra och skrattar, det pirrar i 
kroppen, de är snälla mot varandra och ibland kan till och med vuxna leka.  Men ett av barnen 
tyckte att vuxna bara får vara med ibland, för de frågar så mycket frågor och det blir jobbigt. 
Fyra barn i förskoleklassen svarade att lek betyder att de har roligt tillsammans med varandra. 
Men en flicka tyckte även att de kan ha roligt när hon lekte själv, för då bestämmer hon vad 
som ska hända i leken och vad hon ska vara. 
 
Ett barn i förskolan svarade att lek betyder att de leker mamma, pappa, barn och hund. Då är 
en mamma och en pappa så har de en hund som kryper på alla fyra och skäller.  Ett barn i 
förskoleklassen svarade att lek betyder att de gräver i snön djupa och stora kojor.  
 
Sammanfattning och kommentar 
Lek är något som bidrar till glädje och roliga upplevelser. När barn leker tillsammans så anser 
de att de behandlar varandra väl. Men de fanns även barn som ansåg att det var roligt att leka 
för sig själv. Eftersom då får de själv bestämma vad som ska hända och när de ska hända. 
Barn samspelar genom leken oavsett de är medvetna om det eller inte. 
 
När ni leker, vad leker ni då? 
Ett barn i förskolan svarade att när hon leker så plockar hon blåbär, lingon och smultron. Ett 
annat barn i förskolan svarade att de leker mamma, pappa, barn, ibland syskon och bygger 
pussel, åker rutschkana och sådant. Det tredje barnet i förskolan svarade att han leker 
”Spiderman”, ”Batman”, ”Tarzan”, ”tjuv och polis”, de klär ut sig och så kan de måla med 
färger. Det fjärde barnet svarade att de gungar upp till stjärnorna och så leker de djur 
tillexempel kan de vara en hund, katt eller en farlig tiger. Ett av barnet i förskoleklassen 
svarade att han bygger snögrottor då han leker. Det andra barnet i förskoleklassen svarade att 
han leker med bilar och dom bilarna går väldigt snabbt och så gräver han gräver i snön.  
 
Ett av barnen i förskoleklassen svarade att när han leker så spelar han fotboll, han tränar för 
att han ska bli lika bra som ”proffsen”. Det andra barnet i förskoleklassen svarade att hon 
leker ett, två, tre ost. Det tredje barnet leker snöbollskrig, men sa att de inte får kasta så hårda 
snöbollar år då kan de göra illa någon så de börjar gråta och de vill de inte, för då får de ont i 
magen. 
 
Sammanfattning och kommentar 
När barnen lekte så var de många som lekte roll - lekar tillexempel ”Spiderman”, ”Batman”, 
”Tarzan” och ”Tjuv och Polis”. Dessa lekar är samspelstränande. Barnen lekte även att de var 
olika djur, mamma, pappa och barn, att de var snabba bilar, var ute i skogen och plockade bär 
och så vidare. Detta är lekar där de bearbetat intryck som de upplevt. Barnen lekte även 
 regel - lekar som ”ett två tre ost” Genom dessa så tränas de i att samarbeta och ta hänsyn till 
varandra. 
 
Vad lär ni er av att leka? 
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Fyra av barnen i förskolan anser att de lär sig av varandra genom att leka, för de lär sig att 
leka nya lekar och så ansåg de att de små barnen lärde sig av de stora barnen. De ansåg att de 
små barnen kollade på dom när de gjorde något och så gjorde de likadant. Fyra av barnen i 
förskoleklassen menade att de lär sig att alla ska få vara med och leka och att de lär sig att 
leka bättre av varandra. 
 
Ett av barnen i förskoleklassen svarade att de lär sig räkna och springa fort som en ”virvel” 
vind och så ansåg hon att hon lärde sig att ha roligt. 
 
Sammanfattning och kommentar 
Genom lek så lär sig barn av varandra, eftersom att de lär sig att leka nya lekar och så lär de 
sig att alla får vara med och leka. De stora barnen lär de små barnen eftersom att de små 
barnen ser på de stora och gör likadant. Det viktigaste enligt barnen var att genom leken lärde 
de sig att ha roligt.  
 
 Får alla vara med och leka? 
Alla fyra barn i förskolan svarade att de får vara med och leka, bara de vill, är snäll och låter 
alla vara med och bestämma. Två av barnen i förskoleklassen svarade att de alltid får vara 
med och leka, men att det beror på vem de är som leker. 
 
En pojke i förskoleklassen menade han brukade säga nej till att alla skulle vara med och leka. 
Han tyckte att ibland var det skönt att bara få leka med en kompis och inte behöva leka med 
alla andra. För honom gjorde det inte mycket att de andra barnen sa nej till honom. 
 
Tre stycken barn i förskoleklassen svarade att de ibland får vara med och leka på grund av att 
barnen ville leka själva och redan påbörjat leken.  
 
Sammanfattning och kommentar 
Oftast får alla vara med och leka, bara de är snälla och inte bråkar. Ibland kan det vara skönt 
att vara själva och leka. Om de nekar någon att vara med och leka måste de vara beredda på 
att få ett nekande själva.  
 
Hur känns det att inte få vara med och leka? 
Alla barnen både i förskolan och i förskoleklassen svarade att det kändes tråkigt att inte få 
vara med och leka. De menade att de får ont i magen, gråter, känner sig dålig om de inte får 
vara med i leken. Men om de hade någon annan att leka med så kändes det bättre. Fast var de 
ensamma kändes det värre.  
 
 
 
 
Sammanfattning och kommentar 
Att inte få vara med och leka med andra är en tråkig känsla.  
 
Det skapas en känsla av ”magont” och uppgivenhet. Här är det viktigt att en pedagog kan 
förtydliga varför ett barn inte får delta i leken.  
 
 Är det en som bestämmer i leken eller får alla vara med och bestämma? 
Två barn i förskolan svarade att alla får vara med och bestämma vad de ska vara i leken. Ett 
av barnen svarade att alla måste bestämma för annars slåss de, även fast det ibland inte är 
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meningen. Tre av barnen i förskoleklassen svarade att alla får vara med och bestämma i leken.  
 
Ett barn i förskolan och två barn i förskoleklassen ansåg att det är bara ibland alla får vara 
med och bestämma i leken. Ett barn i förskoleklassen sa att alla inte kan bestämma för då kan 
de aldrig leka. Utan de turas om att bestämma, men ibland så börjar de bråka i alla fall. 
 
Ett barn i förskolan visste inte vem det var som bestämmer, de bara leker. 
 
Sammanfattning och kommentar 
De flesta barnen ansåg att alla barn får vara med och bestämma bara de lyssnade till varandra. 
De menade även att de turas om att bestämma så att ingen skulle bli ledsen. Detta visar på att 
de sker ett samspel eftersom att de kommunicerar med varandra genom leken. 
 
Hur känns det att leka? 
Samtliga barn i både förskola och förskoleklass ansåg att lek var en härlig känsla. Det pirrade 
härligt i kroppen, man blev kompisar, det kändes roligt att få springa och hoppa. En flicka i 
förskolan sa att när hon leker så blir hon så lycklig att hon måste få skratta och kramas. En 
pojke i förskoleklassen kände att han bara ville hoppa när han leker. 
Lek för barnen var en känsla av lycka som gjorde de glada. 
 
Sammanfattning och kommentar 
Enligt barnen är leken är ett positivt samspel eftersom de upplever glädje tillsammans genom 
varandra. Lek är en känsla av lycka och glädje som alla barn bör få uppleva. 
 
Sammanfattningsvis 
Genom våra intervjuer med barnen förstår vi att leken har en betydelse för att lära barn om 
socialt samspel. Tillexempel tränas barnen i det sociala samspelet när de hjälper varandra lär 
de sig av varandra. De lär sig att prata med varandra, att det är viktigt att de lyssnar och ta 
hänsyn till sina och andras känslor. Dessa är viktiga faktorer i det sociala samspelet. 

5.1.2   Intervjuer med pedagoger 
Vad är lek för dig? 
Två av pedagogerna ansåg att leken är ett uttryck för både barn och vuxna, en känsla av något 
som man upplevt, att ge uttryck för sina känslor. Det är även viktigt för de vuxna att leka så 
att de håller barnet inom sig ”levande”. Leken bidrar till att barnen utvecklas som individer 
En pedagog ansåg att det finns olika sorters lekar, fri lek, styrd lek och roll - lekar Lek kan 
vara barnens egna aktiviteter - lek, det kan vara de vuxna som har en planerad lek/aktivitet, 
alltså det kan vara spontant eller i förväg planerat. Lek kan förekomma överallt, inne - ute, i 
lekrum eller klassrum. Pedagogerna var överens om att leken bidrar till att barn utvecklas och 
skapar glädje. 
 
Sammanfattning och kommentar 
Lek är en känsla av glädje och lycka. Leken bidrar till att människan utvecklas. I leken 
utvecklar barn ett samspel. 
 
På vilket sätt utvecklas barn genom lek? 
De tre pedagogerna ansåg att genom leken så bearbetar barn sina känslor, de sätter in 
verkligheten i leken.  Leken är barnens sätt att kommunicera och lära sig förstå hur saker och 
ting fungerar i världen och i deras omgivning. Tillexempel så leker de ibland ”dagis” och då 
kan de stå och säga till varandra plocka upp efter dig, sitt still, nu ska vi gå ut, du ska klä på 
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dig själv med, mera. I leken får det möjlighet att både var vänner och att bråka de finner sina 
starka och svaga sidor. De lär sig att samarbeta, ledare egenskaper, fantasi och 
initiativförmåga Detta genom att de måste ta hänsyn till varandra och varandras synpunkter, 
det går inte att köra sitt eget race om man vill vara kompis och leka med andra. Även i den 
planerade leken så utvecklas barnen - det är i alla fall den målsättning pedagogerna har med 
leken. Om de till exempel leker under örnens vingar kom, så tränas färger, motorik, regler, att 
lyssna och samarbeta med kompisar. Leken är fylld med möjligheter att utvecklas i. 
 
Sammanfattning och kommentar 
Genom leken lär sig barn att hantera sin omvärld, sina känslor, de lär sig att leda och ta 
direktiv, detta både i den fria och styrda leken. De finner vänner och lär sig hantera konflikter. 
 
Lär sig barn av varandra, hur? 
Leken är en stor bidragande faktor till barns lärande. Detta ansåg samtliga pedagoger. De 
tyckte även att små barn lär sig av de stora, de studerar hur andra gör och gör sen egna försök. 
Detta eftersom barn ser upp till andra barn. En av pedagogerna menade att vissa barn har en 
sådan status att de andra barnen gör exakt som de. Till exempel om de säger jag tycker inte 
om att leka det så ”hänger” de andra barnen på även fast de kanske tycker om att göra det.  En 
av pedagogerna ansåg att det finns även de barn som är så egocentriska att de har svårt att tro 
att det finns någon som de inte kan. Genom lek så lär sig barn saker varje dag vare sig de är 
medvetna om det eller inte. 
 
Sammanfattning och kommentar 
Barn lär sig av varandra genom att iaktta och studera hur andra gör. Speciellt de små barnen 
ser upp till de äldre och lär sig av dem genom att de härmar dem. 
 
Vilken betydelse har leken för samspelet mellan barnen? 
Pedagogerna menade att leken har en stor betydelse för samspel mellan barn. I leken måste 
barnen samarbeta för att leken ska fortgå annars så avbryts den och det roliga. De måste lära 
sig kommunicera med varandra för annars så går det inte att leka och kommunikation är en 
del i samspelet. En pedagog menade att genom leken lär sig barn att respektera andra och 
vänta på sin tur, exempelvis om de vill ha en leksak som någon annan använder. De lär sig att 
bearbeta sina känslor och förstå andras känslor. Barnen lär sig respektera oss som vuxna, sig 
själva och andra.  
 
Sammanfattning och kommentar 
Leken är otroligt viktig för de små barnen att just träna samspel. Vill barnen vara med i leken 
så måste de lyssna in varandra och kunna samsas, turas om och bestämma. Annars blir det 
konflikter. 
 
 
Är leken en nödvändighet för barns lära om samspelet mellan dem och er? 
Pedagogerna ansåg att leken har stor betydelse för att lära barn om sampel. En pedagog 
menade att i leken utvecklas barns samarbetskänsla både mellan dem själva som barn och de 
vuxna. Även de vuxna tränar på att samarbeta med varandra och barnen genom leken.  
 
Genom lek får barnen se hur saker och ting fungerar och ska gå till, vilket kan vara ett lättare 
sätt att förstå istället för att bara få det muntligt eller skriftligt. En annan pedagog uttrycket att 
det är viktigt att barnen har en bra relation till sin pedagog. Hon ansåg att om pedagogen är 
med och leker med barnen så skapar detta ett förtroende mellan barnen och pedagogen. Det 
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skapar även en trygghet i gruppen för när en pedagog är med och leker så vågar fler barn säga 
sina tankar och åsikter De vuxna kan få med den mest ”tjurigt” inställde till att vara med om 
de själva är med och leker - har roligt. 
 
Sammanfattning och kommentar 
Genom pedagogens närvaro i lek skapar detta ett förtroende och trygghet i gruppen. I leken 
tränas barn sina tankar och värderingar. 
 
Använder vi er av leken för att skapa ett bättre samspel mellan barnen, förklara? 
Samtliga pedagoger använder sig av leken dagligen för att lära barnen att respektera varandra, 
lyssna, kommunicera samt att lära barnen att samarbeta. Men även för att lära barnen att ta till 
sig regler när någon annan bestämmer. En pedagog berättade att på hennes arbetsplats 
brukade de använda sig av en ”magisk” pinne och den som har denna pinne måste alla andra 
lyssna till. Det är även den som håller i pinnen som ska bestämma vad de ska leka. Genom 
detta så får barnet som håller i pinnen en ökad självkänsla och de andra barnen lär sig att 
lyssna och vänta på sin tur att få bestämma.  
 
I den fria leken lär de barnen att alla ska vara vänner leka annars går det inte att leka. De låter 
även barnen lösa konflikter på egen hand så långt det går. När de märker att detta inte är 
möjligt griper de in och hjälper barnen att lösa konflikten 
 
Sammanfattning och kommentar 
Leken är en viktig källa till barns lära om socialt samspel och samarbete. Genom leken lär sig 
barn att kommunicera, lyssna och ta hänsyn till varandra.  
 
Om ett/flera barn inte får vara med och leka hur gör ni då? 
Pedagogerna menade ett det är viktigt att prata och förklara varför alla ska vara med och leka. 
De brukade fråga barnen hur de skulle kännas för dem om de inte fick vara med i leken. 
Kanske kan de hitta en lösning så att alla kan delta, eller så försöker de komma på något annat 
som barnen kan göra eller någon annan som barnet kan leka med. Men om det är samma barn 
som hela tiden blir utanför så krävs det en noggrannare utredning.  
Det beror lite på vad som hänt. Ibland kan det vara att barnet inte varit snäll och då kan det 
behövas ett samtal om den uppstådda situationen. Sedan kan de fortsätta leka tillsammans. 
 
Sammanfattning och kommentar 
Om ett eller flera barn inte får delta i en lek är det viktiga är att kommunicera med barnen och 
fråga varför de inte alla barn får delta i leken. Pedagogerna och barnen kan tillsammans hitta 
en lösning att alla kan vara med. Ibland har vissa barn startat en lek och leken kan avbrytas 
och förstöras om de kommer in fler deltagare i sådana situationer måste pedagogen finna en 
annan aktivitet eller lek till de barn som inte får delta. Men är det samma barn som upprepade 
gånger inte får vara med och leka krävs det en noggrannare utredning. Det är viktigt förklara 
till barnen varför det är viktigt att behandla varandra med respekt. 
 
Är det bättre att ni som pedagoger är med och styr leken eller bara är med och 
observerar leken, för barns lära om samspelet? 
De tre pedagogerna ansåg att genom styrd lek kan de påverka barnen till ett bättre samspel, 
men samtidigt kan de hämma leken genom deras närvaro. Det finns även lekar som kräver 
pedagogers närvaro för att utvecklas. Ibland kan det vara bra att pedagogerna är med i leken 
och styr. Det kan handla om en speciell övning tillexempel att de leker ”en bonde i vår by” 
detta är en social samarbetes lek. En del grupper kan behöva lite hjälp på traven, att hitta rätt 
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språk mellan varandra. Då är de vuxna en otroligt viktig förebild. En pedagog uttrycket om de 
hade introducerat en lek så leker barnen ofta den själva senare och då tränas verkligen 
samspelet. En del planerade lekar för detta ändamål behövs. De tyckte också att det finns 
lekar som kräver pedagogens frånvaro för sin utveckling. men det är även viktigt att barnen 
har fri lek där de själva bestämmer regler och hur allt ska gå till.  
 
Sammanfattning och kommentar 
Pedagogens närvaro i lek är både till en fördel och nackdel. Fördelen är att de då kan hjälpa 
lekens utveckling. Men det är viktigt att barn har fri lek, i den får de fatta beslut själva och på 
det sättet lär de sig att samspela. I båda fallen så utvecklas barnen enormt tack vare lekens 
hjälp.  

Sammanfattningsvis 
Genom intervjuerna med pedagogerna ser vi att leken har en stor betydelse för det sociala 
samspelet mellan barn. Leken bidrar till att barnen lär sig att samarbeta för att leken ska fortgå 
annars så avbryts den. Barnen måste prata med varandra och då lär de sig att kommunicera för 
annars så går det inte att leka. De lär sig att respektera sig själva varandra, och vuxna. De lär 
sig hur viktigt det är att lyssna och detta skapar en trygghet i gruppen. I leken upptäcker barn 
sina tankar och värderingar. De upptäcker sig själva som människor. 

5.2  Observation   
Berättande observation förskoleklass fri lek 
Under en utevistelse försöker fyra av de fem barn vi intervjuat bilda bokstäver med hjälp av 
kroppen. De har tidigare fått prova på detta med sin pedagog och vill nu göra det själva. 
Under bildandet av bokstaven blir en av flickorna ledsen och vill inte vara med längre. Det 
visade sig att hon inte visste hur hon skulle bilda bokstaven. Hon går därifrån och vill inte 
leka mera. Då kommer en av hennes kompisar och säger att hon kan visa hur de ska bilda 
böjen på bokstaven, men flickan vill fortfarande inte vara med och leka. Hon sitter och iakttar 
de lekande barnen och efter en stund vill hon vara med och leka igen och ber då kompisen om 
hjälp. Kompisen blir jätte glad och hjälper gärna till att visa hur bokstaven ska formas de 
pratar och skrattar. Två pojkar som vi intervjuat leker tillsammans ute i snöhögen. De bygger 
en stor snökoja. Då kommer den tredje pojke och vill vara med och leka, men de andra två 
säger att de inte finns plats för någon mer i deras snökoja. Pojken som vill vara med och leka 
blir då jätteledsen och börjar gråta. Han säger att deras fröken tidigare sagt att alla ska få vara 
med och leka. Pojkarna svarar då att de kan bygga en större snökoja en annan dag och då kan 
alla som vill få vara med och leka. Flickan som fick hjälp att bilda bokstäver tar pojken i 
handen och de bygger en koja tillsammans. Då bestämmer sig de två pojkarna att det ska bygg 
ut deras första snökoja till en ännu större koja så att alla som vill kan vara med och leka. 

 

Berättande observation fri lek, Förskolan 
Dagen börjar med att barnen äter frukost tillsammans efter frukosten börjar de att leka.  Två 
av att de fyra barn som vi observerar springer in i lekhallen, barnen springer omkring men vet 
inte riktigt vad de ska göra.  
Efter ett tag sätter sig de två barnen ner på golvet med en filt och börjar leka att de flyger på 
en ”flygande matta” Leken flyter på men störs av att ett till barn vill delta i leken. Detta barn 
vill gärna bestämma men har inte varit med och startat leken och har inte varit med lika länge. 
Det bildas en konflikt och det ”nya” barnet får inte vara med och blir ledsen. En pedagog 
kommer in och frågar vad som hänt. Barnen skyller på varandra. De två barn som startat leken 
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säger att det tredje barnet bara ska bestämma och det går inte att leka om en ska bestämma. 
Det tredje barnet lyssnar på barnen tittar ner i golvet och säger förlåt. Pedagogen förklarar att 
alla borde få vara med och leka och frågar barnen hur de skulle kännas om det var dom som 
inte fick vara med i leken, Men hon menar även att det är viktigt att lyssna på varandras idéer 
och prata med varandra. De tre barnen fortsätter att leka de pratat med varandra, lyssnar och 
har roligt  
 
Tre av barnen som vi observerat leker mamma, pappa och barn. Ett barn till har kommit till 
förskolan och är ledsen för att mamma har gått. Barnet sitter i en pedagogs knä. En flicka som 
leker mamma, pappa och barn går fram till barnet som är ledsen. Flickan stryker de på kinden 
och vill att barnet ska komma och leka med dem, hon kan vara de ledsna barnets mamma. 
Hon tar barnet i handen och går i väg, barnet snyftar lite till då uttrycker hon att allt blir bra 
snart. Hon berättar att hon också blev ledsen när hennes mamma lämnade henne när hon var 
liten. Hon fortsätter med att berätta att föräldrarna alltid kommer och hämtar de när de slutar 
jobbet. Sedan går de i väg och leken fortsätter.  
 
De fyra barn som vi observerat går in i lekhallen och börjar leka. Det har gjort leksakspistoler 
av papper som de skjuter på varandra, de springer om kring och brottas. En pedagog kommer 
in och frågar varför de slåss? Barnen svara att de inte slåss de leker tjuv och polis. De ska föra 
in tjuvarna i fängelset för de har ”snott” deras leksaker. 
 
Två barn sitter inne i ”dockrummet” och leker. Den ena pojken säger att de andra ska plocka 
bort leksakerna som de lekt med. Då svara flickan att hon inte kan plocka upp allt själv 
eftersom hon inte lekt med allt som ligger på golvet. Om hon plockar upp allt själv får hon ont 
i ryggen. Barnen tittar på varandra och skrattar.  
 
Nu avbryts de flesta lekarna som påbörjas. De flesta barnen ska strax börja gå hem och det 
ska städas på avdelningen, Barnen börjar städa. Pedagogerna kan inte städa allt själva för de 
har inte lekt med allt och så får de ont i ryggen. 
 
Sammanfattning, kommentar och tolkning 
Genom våra observationer i förskolan kunde vi se att leken är en stor bidragande faktor för 
barns lära om det sociala samspelet. I leken lär sig barnen att kommunicera, lyssna till 
varandra, de upptäcker sina styrkor, bearbetar sina känslor, upplevelser, intryck rättigheter 
och delaktighet vilket är en viktig del i läran om det sociala samspelet. Till exempel lärde sig 
de tre barnen att kommunicera och lyssna till varandra när de lekte ”flygande matta” för innan 
de pratade och lyssnade på varandra så kunde leken inte utvecklas utan den stannades av på 
grund av konflikter. Upplevelser, känslor och intryck bearbetades när barnen lekte mamma, 
pappa och barn.  
Då kunde de ena barnen relatera till sig själv när hon blev ledsen och trösta det barn som var 
ledsen. Samma sak skedde när barnen lekte ”tjuv och polis” och när två flickor lekte i 
”dockrummet ”.  Då tränades de på samspel genom att de bearbetade intryck som de sett, hört 
och upplevt. De lär dig hur de ska hantera omvärlden och hantera de okända. Barn lär sig utav 
varandra genom leken. Flickan som blev ledsen när hon inte kunde forma bokstaven med 
kroppen fick hjälp av en kompis de kommunicerade och lyssnade till varandras känslor för att 
lösa uppgiften. 
 
Berättande observation, styrd lek 
Vi använde oss av en styrd lek om den ”Magiska skogen” som vi själva skapat. En av oss 
styrde leken och den andra observerade vad som skedde och förde anteckningar. För att nå 
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vårt syfte om leken har en betydelse för ett utvecklande av socialt samspel mellan barn, ville 
vi att barnen skulle vara aktiva i olika aktiviteter som handlade om att samarbeta och att 
hjälpas åt. De fick till uppgift att sätta sig i en ring på golvet, detta för att skapa delaktighet. 
Efter det berättades sagan om den ”Magiska skogen” (Bilaga5). Barnen fick röra vid det 
magiska halsbandet och säga de magiska orden för att komma till skogen. När de kommit till 
skogen fick var och en förklara vad de såg, för att skapa tillit till sig själv, gruppen och den 
vuxne. Den som styrde leken berättade för barnen att invånarna i skogen var ovänner och det 
enda sättet för invånarna att bli vänner igen var att barnen skulle visa och berätta hur en bra 
vän ska vara. Vi ville se om barnen har en förståelse om sociala relationer. Barnen stryket 
försiktigt på varandras ryggar, efter det pratade de om hur en bra kompis ska vara, var och en 
fick säga något snällt om sin kompis som de satt bredvid. Detta för att ge barnen känslan av 
tillbehörighet, att de lär sig att kommunicera, lyssna och för att skapa en god stämning i 
gruppen. Leken avslutades med att barnen skulle lära invånarna att säga förlåt. 
 
Förskoleklassen 
En pojke berätta för honom glittrade det i den magiska skogen, de andra barnen lyssnade till 
vad pojken hade att säga. De fem barn som deltog i leken ansåg samtliga att en bra vän är en 
vän som de leker och skrattar med. En flicka berättade att för henne är en bra kompis när de 
leker och har roligt. Ett annat barn berättade att han varit utan frukt på fruktstunden, då delade 
ett annat barn med sig av sin frukt och det ansåg han vara en bra vän. När de strök på 
varandras ryggar uttryckte en flicka att hon tyckte att det var en skön känsla i kroppen och att 
hon kände sig lugn. En pojke som fick höra att han var rolig att leka med uttryckte att han 
blev allelens varm i kroppen när han fick höra detta. Barnen skulle även lära invånarna i 
skogen att säga förlåt. Ett barn menade att bra kompisar kan bråka, det roliga är när det har 
sagt förlåt och återgår till att leka. 
 
Förskolan 
Ett av barnen i förskolan tyckte att den magiska skogen var vacker, hon tog en kompis i 
handen de la sig ner på golvet. Hon ville göra detta på grund av att det var mysigt i skogen. 
Ett barn blev jätte ledsen när de fick höra att invånarna i skogen bråkade. Detta barn menade 
att invånarna ska prata och lyssna på varandra för att bli vänner igen. Hon berättade om ett 
tillfälle när hon och hennes kompis bråkat eftersom de båda ville bestämma i leken. En 
Pedagog kom och förklarade att flickorna skulle prata och lyssna på varandras idéer för att de 
skulle kunna fortsätt leken. De lyssnade och pratade med varandra och kom på en jätte rolig 
lek. När de strök på varandras ryggar och pratade om hur det är att vara en bra kompis 
uttryckte en pojke som vi ansåg vara mycket blyg att för honom var en bra kompis någon som 
är snäll och som lyssnar. När de skulle säga något snällt om varandra kände samtliga att de 
pirrade i kroppen eftersom de blev glada, att höra snälla saker om sig själv. Vi pratade även 
om hur det är att bråka och att det är okej att få vara arg bara de kan säga förlåt och bli vänner 
igen. Ett barn berättade att hon hade bråkat med sin kompis för att de inte lyssnade på 
varandra när de lekte. Efter en stund hade de sagt förlåt och börjat att lyssna på varandra. Hon 
ansåg att det är viktigt att säga förlåt och att lyssna på varandra. Eftersom då leker dom och 
har roligt.  
 
 
Sammanfattning, kommentar och tolkning 
 I denna övning fick barnen träna på att samarbeta genom att visa invånarna i den ”magiska 
skogen” hur en bra vän ska vara, vi uppmärksammade barnen på hur viktigt det är att 
berömma varandra och vilka känslor som detta bidrog med. Vi förklarade även att det är 
viktigt att få vara arg och ledsen men att de ska kommunicera med varandra och vuxna så att 
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de reder ut det problem som uppstått. Barnen visade att de förstått vårt budskap genom till 
exempel flickan som berättade att det är viktigt att kommunicera och lyssna till varandras 
idéer och känslor i leken, Det är viktigt behandla andra som de själva vill bli behandlade. Som 
pojken som fick en frukt av en kompis när han hade glömt sin.  Den styrda observationen 
hjälpte oss att se att genom en bestämd lek som är styrd av en pedagog kan barn lära sig om 
det sociala samspelet. 

5.3   Resultat analys  
Tolkningar vi kan göra utifrån våra intervjuer med barn i förskoleklass och förskolan är att de 
får en förståelse för det sociala samspelet som leken bidrar med.  Detta kunde vi förstå genom 
att barnen ansåg sig lära av varandra genom lek, men de tydliggjorde också att om de ska få 
vara med i leken måste de vara lyhörd, respektera varandras olika viljor och vara snälla. 
Barnen ansåg att när de hjälper varandra i leken så lär de sig av varandra vilken är en del i det 
sociala samspelet. Genom leken lär barnen sig att kommunicera och ta hänsyn till olika 
känslor. Lillemyr (1999) skriver att genom leken utvecklar barn sin medvetenhet om världen. 
De skapar egna viljor och de blir medvetna om sina handlingar. Lillemyr skriver att Vygotsky 
ser leken som den allra viktigaste källan till tanke, vilja och känsla och att i leken är dessa 
sammansvetsade. Han betonar även att viktiga kännetecken i leken är regler och glädje. I 
leken tar barnen kontroll över situationer. 
 

Slutsatser vi kan dra från pedagogernas svar på våra frågor är att leken har en oerhört viktig 
del i barn lärande om samspel, mellan dem själva och andra människor.  

Leken hjälper barnen att bli mer lyhörda, ta kontakt med sina egna och andras känslor, 
bearbeta upplevelser och intryck. Leken hjälper barnen att hantera världen. Leken bidrar även 
till att barnen lär sig att samarbeta för att leken ska fortgå annars så avbryts den. Barnen måste 
prata med varandra och då lär de sig att kommunicera för annars så går det inte att leka.  De 
lär sig hur viktigt det är att lyssna och detta skapar trygghet och lärdom om det sociala 
samspelet. Lek ska ses som en del i verksamheten. Pramling (2003) menar att lek ska ses som 
en aktivitet där det är processen som betonas istället för produkten. Hon menar att i leken 
leker barn av sin egna fria vilja och att de är engagerade att söka sina egna kunskaper. Lek 
och lärande syftar till att skapa en förståelse och innebörd av om världen vilken är en viktig 
del i det sociala samspelet. 

Observationen har hjälpt oss att få en klarare bild av lekens betydelse för ett bättre socialt 
samspel mellan barnen. Detta har vi märkt i barnens fria lek samt även i styrd lek. I leken 
stöter barnen lätt på konflikter som de löser genom att kommunicera med varandra samt 
ibland med hjälp av pedagoger. De lär sig att bearbeta olika händelser som inträffat i deras liv 
saker de sett, hört eller upplevt. De lär sig hur deras beteende kan få en effekt på andra och 
hur de ska bete sig mot andra för att få sociala färdigheter. 
 Under den fria observationen lade vi märket till att leken har en påverkan på barns lärande 
om det sociala samspelet. I leken lär de sig om kommunikation samt bearbetning av känslor 
och intryck. Detta är viktiga kärnor i det sociala samspelet. Detta såg vi genom de tre barnen 
som lekte i lekhallen när de inte kommunicerade med varandra och lyssnade stötte de på 
konflikter och leken avbröts. Men när de började prata lyssna och respektera varandra kunde 
leken fortsätta. Genom kommunikation och att lösa konflikter så bidrar det till att barn lära sig 
att samspela Under den styrda leken så upplevde vi att barnen fick en ökad självkänsla genom 
att vi satte oss i en ring och pratade om gemenskap och att det är viktigt att vara vänner.  
Eftersom de fick dela med sig av sin tankar till gruppen Men att det var okej att man var arg 
på varandra bara man kunde säga förlåt och bli vänner. En händelse inträffande som vi 
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reagerade på och som visade att vårt budskap nått fram i den styrda observationen var att ett 
barn som vanligtvis är mycket tyst och tillbakadraget, vågade uttrycka sig i grupp vad han 
anser att en bra kompis är. Genom detta så anser vi att pojken fått en ökad självkänsla genom 
att han uttryckte sig samt känner en tillit till oss som pedagoger och gruppen. Vilket är viktigt 
i socialt samspel Genom denna styrda observation lärde sig barnen att det är okej att vara arg, 
om de sårar någon så är det inte alltid meningen, men det viktiga är att säga ordet förlåt för att 
bli vänner igen. De får på ett roligt sätt genom lek lära sig att samarbeta och lära sig om 
socialt samspel utan att de egentligen tänkte på det. Det som underlättade med tanke på styrd 
lek var att vår roll som ledare kunde locka med barnet till att delta oavsett om leken är styrd 
av en pedagog eller fri, hjälper den barnen att samspela med andra och förstå världen runt 
omkring sig.  

6 Diskussion 

6.1   Undersökningens Reliabilitet och Validitet   
Med Reliabilitet menas tillförlitlighet och noggrannhet i studiet.  Intervjuer och intervju 
situationer ska utföras på likadant sätt. Forskningsresultatet måste kunna visas eller göras 
trovärdigt för undersökningens syfte. (Trost, 2005) Enligt Doverborg och (Pramling 1992) ska 
den som intervjuar ställa stor vikt vid att barnen som intervjuas känner trygghet. Det är då mer 
troligt att barnet delar med sig av sina tankar och åsikter. Vi var välkända för respektive 
barngrupp och pedagoger. Detta har gett oss ett säkrare resultat i vår undersökning på grund 
av att de intervjuade och observerade kände en tillit till oss. Vi anser att vår fråga har blivit 
besvarad i vår undersökning trots att undersökningen utfördes under en kortare period och på 
ett fåtal barn och pedagoger. Genom detta kan vi dock inte uttala oss om hur det ser ut på 
förskolor och i förskoleklasser i allmänhet.  
 

Validitet är undersökningens relevans i sammanhanget. Man bör alltid sträva efter hög 
validitet och reliabilitet (Patel & Davidsson, 2003) 

 
De undersöknings metoder vi valt att använda oss av är intervjuer, observationer och enkäter 
Vi valde dessa för att öka vår undersöknings tillförlitlighet. När vi intervjuade barnen så satt 
vi med ett barn i taget för att de skulle känna sig trygga och säkra att våga uttrycka sig. Vi tog 
även hjälp av en bandspelare för att öka tillförlitligheten och för att inte missa vad barnen 
uttryckte. Intervjuerna utfördes på likadana sätt. I de flesta intervjuer med barn så kände vi att 
de inte riktigt hade intresse för att sitta ner och svara på frågorna. Därför blev intervjuernas 
innehåll lite tunt. Ett barn uttryckte sig till och med att han inte hade tid att prata mer, för han 
ville leka. Här kan vi koppla till (Trost 2005) som menar att barn har svårt att koncentrera sig 
under en period, detta påverkar intervjuernas innehåll. På grund av tidspressat schema hade 
inte pedagogerna tid att lämna barngruppen för en intervju. Då gav vi de två pedagogerna var 
sitt papper med intervju frågorna angående lek och samspel.  
Dessa besvarades och lämnades in till oss. Detta kan ha skapat vissa luckor i undersökningen 
på grund av att när pedagogerna skrev ner sina svar så förkortades deras tankar, med 
bandspelare fångas allt som sägs och uttrycks upp. I observationerna kände vi att det är svårt 
att få med alla händelser i den fria leken. Vi hann inte observera barnen hela tiden. Detta kan 
ha skapat luckor i observations undersökning. Vi stötte även på problem i de fria 
observationerna av barn i förskoleklassen. Detta på grund av att de har mer styrda aktiviteter 
än barn i förskolan. Däremot i den styrda observationen så kunde vi observera och anteckna 
under hela lek tillfället, eftersom en av oss var passiv aktör och en aktiv aktör och styrde 
leken. I det stora hela med observationerna anser vi att vi fick fram ett material som vi kunde 
beskriva om barnen lärde sig om samspel genom leken. 
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Det resultat som vi fått från intervjuerna av barn, enkäterna från pedagogerna och av våra 
observationer kunde vi se att leken har en stor betydelse för ett lärande av socialt samspel 
mellan barn. Intervjuerna visade att barnen ansåg sig lära sig hur de ska behandla varandra 
genom leken och att de ska vara snäll mot varandra. De lärde sig även att det är viktigt att 
kommunicera och lyssna till varandra för att leken skulle utvecklas och vara rolig. 
Pedagogerna tyckte att leken har en stor bidragande faktor till barns lärande om det sociala 
samspelet eftersom i leken tränar sig barn att samarbeta, ledarskap, fantasi, initiativ förmåga, 
kommunikation, hur viktigt det är att lyssna på andra människor och så vidare. Detta är 
viktiga faktorer i lärandet om det sociala samspelet mellan människor. 
 
Observationerna som gjordes med barnen stärkte informationen som vi fått från intervjuerna, 
att leken har en stor betydelse för barns sociala samspel. På grund av att denna undersökning 
gjordes under en kortare period så kände vi att vi bara kunde se en begränsad del av barnens 
lek. Det vi uppmärksammade var att barnen kommunicerade med varandra, lyssnade till 
varandra, de bearbetade känslor och upplevelser. Detta kunde vi se till exempel när de två 
barnen som lekte i lekrummet och ett tredje barn kom in och ville vara med i leken men 
istället för att leka började barnet ta över leken. Leken avbröts och en konflikt uppstod. Det 
tredje barnet fick inte fortsätta deltagandet i leken och blev ledsen. En pedagog kom in i 
rummet och frågade vad som hänt och barnen skyllde på varandra. De två barn som startat 
leken säger att det tredje barnet bara ska bestämma och det går inte att leka om en ska 
bestämma. Det tredje barnet lyssnar på barnen tittar ner i golvet och säger förlåt. Pedagogen 
förklarar att alla borde få vara med och leka och frågar barnen hur de skulle kännas om det 
var dom som inte fick vara med i leken, Men hon menar även att det är viktigt att lyssna på 
varandras idéer och prata med varandra. De tre barnen fortsätter att leka de pratat med 
varandra, lyssnar och har roligt. Genom leken lärde sig barnen att kommunicera och lyssna till 
varandras idéer vilket är en viktig faktor i lärandet om det sociala samspelet. I den styrda 
observationen så visade barnen en förståelse av innebörden av ordet förlåt och att detta var 
viktigt att uttrycka när någon var ledsen. De går genom leken lära sig att samspela vare sig 
barnen är medvetna om det eller inte. 

6.2   Resultat Diskussion 
Vi har båda ett stort intresse när det kommer till barns lärande genom lek. Lek är ett brett 
ämne med många vinklar därför valde vi att inrikta oss på barns lärande om socialt samspel 
genom leken. Vi anser att begreppet samspel handlar om hur människan umgås med andra 
människor samt vilka känslor som upplevs när vi samspelar med andra och vilka grunder och 
erfarenheter vi bär med oss och utgår ifrån. Detta finner vi stöd ifrån Malmström, György, 
Sjögren (2002). De menar att med socialt samspel menas samverkan mellan interaktion till 
exempel mellan spelare i ett lag, musiker i orkester, människor i kontakt med varandra När vi 
bearbetat tidigare forskning kunde vi se att leken har en viktig innebörd för barns sociala 
samspel. I leken lär sig barn kommunikation, de lär sig att lyssna bearbeta känslor, intryck 
och samarbete dessa är viktiga faktorer i lärandet om socialt samspel. Barnen lär sig av 
varandra och de lär sig att tolka varandra genom lek signaler. (Knutsdotter, Olofsson 2007) 
menar att leken har en central plats i barns liv enligt forskningen. Barn kommunicerar, 
bearbetar intryck, upptäcker sina styrkor, intressen, utvecklas socialt, intellektuellt. De erövrar 
världen. I förskolans läroplan (Lpfö 98) ser man lek och lärande som två sidor av samma 
mynt (Knutsdotter, Olofsson 2007). 

 
I leken sker ett viktigt, men hittills förbisett område av barns lärande, nämligen att barn lär 
tillsammans och dessutom lär varandra (Knutsdotter, Olofsson, 1 992:20). 
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Tidigare skiljdes det på lek och lärande (Pramling, Samuelsson 2006) skriver om skillnaden 
mellan lek och lärandet. Hon menar att detta har utgjort ett stort hinder för utvecklingen av 
förskolpedagogiken. Leken har setts som barns själverksamhet istället för en del i barns 
lärande. Lek var något som barn själva utövade, inget som fanns med i verksamheten. Genom 
våra undersökningar kan vi se att så är inte fallet i dag. En pedagog som deltagit i 
undersökningen menade att genom lek lär sig barn att se hur saker fungerar i praktiken. I lek 
lär sig barn om rättigheter och delaktighet, kommunikation, värderingar de lär sig respektera 
varandra och sina känslor lär sig att bearbeta upplevelser och intryck. Allt detta är 
förutsättningar för att lära sig att bli sociala människor och samhällsmedborgare. Vi håller 
med pedagogen om detta och anser att leken är en viktig källa i barns lärande. 
 
Genom våra intervjuer med barnen kan vi dra slutsatsen att barnen förstår innebörden i lek. 
De tycker att det är en härlig och rolig känsla som ger ett ”pirr” i kroppen. Ett barn i förskolan 
ansåg att lek var att leka mamma, pappa, barn och detta är ett tecken på att barn bearbetar 
vardags situationer och intryck som de själv upplevt som de sett andra uppleva. Genom att 
leka till exempel mamma, pappa och barn får barnen bearbeta händelser, känslor och intryck, 
de samspelar i sociala relationer. Barnen ansåg sig också lära av varandra när de leker. De 
menade att de yngre kunde lära sig olika saker utav eller tillsammans med de äldre. Det var 
som vi såg i vår fria observation, när ett äldre barn tröstar ett yngre barn när de är ledsen för 
att mamma har gått. Då lär det äldre barnet de yngre att mamma kommer tillbaka och så leker 
de tillsammans. Genom detta bearbetar de situationen, känslor och leker tillsammans i grupp. 
Genom lek lär sig barn att alla ska få vara med och leka och att man lär sig leka bättre av 
varandra. Detta kan vi också styrka med våra observationer när ett barn inte fick hjälpa till att 
bygga en ”snökoja”. Pojken som vill vara med och leka blir då jätteledsen och börjar gråta. 
Han påpekade att deras ”fröken” tidigare sagt att alla ska få vara med och leka. Pojkarna 
svarar då att de kan bygga en större snökoja en annan dag och då kan alla som vill få vara 
med och leka. En flicka som iakttagit händelsen tar pojken i handen och de bygger en koja 
tillsammans. Då bestämmer sig de två pojkarna att det ska bygg ut deras första snökoja till en 
ännu större koja så att alla som vill kan vara med och leka. Lillemyr (1999) skriver att genom 
leken utvecklar barn sin medvetenhet om världen. De skapar egna viljor, de blir medvetna om 
sina handlingar. Lillemyr skriver att Vygotsky ser leken som den allra viktigaste källan till 
tanke, vilja och känsla och att i leken är dessa sammansvetsade. Han betonar även att viktiga 
kännetecken i leken är regler och glädje.  
 
Genom detta ser vi att barn lär sig om samspel genom lekens magiska värld. Detta gör de 
genom att de kommunicerar med varandra och lär sig att bearbeta sina känslor. Pramling, 
Samuelsson & Sheridan (1999) menar att barn utvecklar sociala färdigheter genom leken. På 
grund av att leken hjälper barn att hantera sin omgivning upptäcker de sina svagheter, styrka 
och sina intressen.  När barn inte får vara med och leka, så bidrar det till olika känslor som 
”magont”, de känner sig dåliga, ledsna och ensamma. Men ibland kan det bli missförstånd. 
Till exempel när barn redan påbörjat en lek och det kommer ett till barn som vill vara med 
och leka. Då kan detta barn bli nekat att vara med eftersom leken redan har inletts och rollerna 
tilldelats. Detta betyder inte att det är personligt mot barnet, även fast det kan kännas så för 
den nekade, utan att leken redan är i gång och det inte finns plats för någon mer i just då. De 
flesta barn ansåg till en början att alla får vara med och bestämma i leken. Men vid närmare 
eftertanke kom de fram till att det kanske inte var på det viset. Det visade sig bland barnen i 
förskoleklassen att det bara var ibland alla fick vara med och bestämma. Ett av barnen i 
förskolan svarade att alla måste bestämma för att annars slåss de, även fast det ibland inte är 
meningen. Vi anser att detta gäller för de flesta barn, att alla måste få ha sin mening i leken 
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och få utlopp för sina känslor, annars skapas konflikter. Självklart så finns det barn som inte 
riktigt vågar, är för blyga och tillbakadragna för att ge uttryck för sina tankar och känslor. 
Dessa barn följer med ”strömmen”, men ger utlopp för sina känslor i andra sammanhang.  
 
Edenhammar och Wahlund (2000) menar att barn lär sig när de får diskutera, lösa konflikter, 
lyssna till varandra, bearbeta känslor och intryck. Detta gör barn i leken och då bedriver de ett 
socialt samspel.  Pedagogernas tankar om lek är att det är en känsla av upplevelser som kan 
vara spontana eller planerat i förväg av en vuxen. De anser att barn utvecklar en 
samarbetsförmåga, ledarskap och fantasi när de leker. Men de måste ta hänsyn till varandra 
för att leken skall utvecklas och de måste lyssna till varandras tankar och synpunkter. Men det 
finns även barn som är egocentriska och som anser sig kunna allt och veta bäst. Vi anser att 
om inte barnen kan kommunicera med varandra och samarbeta så finns det en risk att leken 
avbryts av konflikter och då bedrivs inte ett socialt samspel. Då anser vi att barnen kan 
behöva hjälp av en pedagog för att styra upp leken.  
  

Skolan skall sträva efter att varje elev lär sig lyssna, diskutera, argumentera och använda sina 
kunskaper som redskap för att formulera och pröva antaganden och lösa problem 
(Skolverket, Lpo 94, 2 006:10). 

 
Detta känner vi att barnen får träna och uppleva med leken eftersom barn lär sig om socialt 
samspel genom att kommunicera och lyssna till varandra och sig själva. Oavsett om det är fri 
eller styrd lek så är pedagogens roll i leken är oerhört viktig. För fri lek innebär inte att de 
vuxna sitter i ett rum undertiden som barn leker utan det gäller för den vuxne att delta i den 
mån som är möjligt och ha ett öga på vad som föregår i leken. En pedagog uttrycket i sin 
intervju att det ibland krävs en vuxens närvaro för att leken ska fortgå och utvecklas. För att 
hjälpa barnen att hitta rätt språk till varandra så kan en pedagogs förebild vara otroligt viktig. 
Detta görs oftast i de styrda aktiviteterna för då kan man som pedagog vägleda barnen till 
strävans mål.  
 
Vi utförde två sorters observationer en där vi var inaktiva observatörer och i den andra var vi 
aktiva observatörer. I våra observationer lade vi märket till som tidigare forskning pekar på 
och våra intervjuresultat att genom leken så lär sig barn att kommunicera och bearbeta, 
känslor och intryck. De lär sig samarbeta i grupp och hur de ska bete sig mot andra. Leken är 
en massa samverkande delar. (Pramling och Asplund, Carlsson 2003) menar att lek kan ses 
som ett rep som är sammantvinnat av flera olika fibrer, det är snarare en variation av 
olikheter, där delarna bildar en större helhet. Vi anser att det är vikigt att det finns en länk 
mellan barns kommunikation, bearbetning av känslor och intryck för leken skall utvecklas. 
När dessa samverkande delar fungerar så utvecklas leken och barnen lär sig om sociala 
relationer och samarbete.  
 

Förskolan skall uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andras människors 
situation (Skolverket, Lpfö 98, 2 006:3). 

 
I vår styrda observation så vägledde vi barnen att lära sig om socialt samspel genom att de 
fick prata om att vara en bra kompis med mera och så fångade vi deras intresse att vilja delta. 
Vi stärkte även deras självkänsla för att de fick prata och vi andra lyssnade.  
 
Det är den vuxnas förhållningssätt som ska påverka barn förståelse och respekt för det 
skyldigheter och rättigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle. Detta bidrar till att den 
vuxne är viktiga förebilder.(Lpfö 98, 2006) 
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Det står att läsa i (Lpo 94) att barnen ska få stöd att utveckla sin sociala förmåga och att de 
ska känna en tillit och känna en trygghet i gruppen, både med barnen och pedagogerna 
(Lpo 94, 2002). 
 
Allt detta anser vi att barn får lära sig genom leken. För leken är en oerhört inspirerande källa 
till barns lärande och utveckling om det sociala samspelet. Genom leken lär sig barnen allt 
ifrån samspel, de lär sig om vad som är rätt beteende med mera. Leken ger barn en förståelse 
om livet och detta är en viktig källa som inte får förbise eller ignorera i lärandet.  Det vi har 
kommit fram till är att genom lekens fanatiska och förtrollande värld lär sig barn om socialt 
samspel och hur de ska förhålla sig till sig själva och andra människor. Men för att verkligen 
se de stora skillnaderna för barns lära om det sociala samspelet i och verkligen följa med när 
barnen utvecklas och lär sig så krävs det att man studerar barnen under en längre period. När 
en pedagog har en egen barngrupp kan pedagogen fördjupa sig i arbetet eftersom då känner de 
barnen bättre och har mer tid.   
 
Vi vill avsluta vår diskussion med att säga att leken är en oerhört viktig inspirations källa både 
för vuxna och barn. För i lekens fantastiska och magiska värld kan allt hända. Vi vill även 
tillägga att språket i vårt arbete kan skilja sig från andra examensarbeten, men vårt arbete 
handlar om barn och lek. Det är till stor del barns ord och tankar vi samlat ihop till i detta 
arbete och på ett sådant sätt väljer vi även att redovisa det. 
 

 För det man lekt som liten ligger kvar som en grund när man blir vuxen. 
(Edenhammar & Wahlund 2 000:6). 

 
 
Fortsatt forskning 
Det finns många sätt att vidare utveckla arbetet. För fortsatt forskning så skulle vi vilja pröva 
att utveckla intervjuerna med barnen kring detta tema. (Trost 2005) menar att sätta sig in i 
barnens situation ta reda på barnens intressen och låta de utföra dessa under intervju tillfället 
tillexempel att rita. Vi skulle även vilja utveckla observationerna genom att observera under 
en längre period och göra utförligare observations scheman. Detta är ett ämne som är lätt att 
koppla till sig själv och egna erfarenheter vilket gör det till intresse för många att vidare 
utveckla i fortsatt forskning. Vi hoppas att vår undersökning kan bidra och hjälpa andra i detta 
arbete.     
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Bilaga 1 

 
Hejsan! 
 
Vi är två studenter från Luleå tekniska Universitet som heter Linda Nilsson och Lina 
Lundgren. Vi läser vår sista termin och skriver för tillfället vårat examensarbete. Syftet med 
arbetet är: Lekens betydelse för bättre samspel mellan barnen. Vi hade tänkt intervjua barn 
och personal i klassen och för att intervjua barnen behöver vi föräldrars tillåtelse.  Inga namn 
kommer att vara nämnda i vårt arbete.  
 
Tack på förhand!  
 
Linda Nilsson 
Lina Lundgren 
Luleå Tekniska Universitet 
 
 
 
 
___________________________________________________ 
Förälders underskrift och datum 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Bilaga 2 
 
Intervju frågor  
Barn 
 
1. Vad har du gjort i dag? 
 
2. Vad är lek, hur gör man när man leker? 
 
3. När ni leker vad leker ni då? 
 
4. Vad lär ni er av lek? 
 
5. Får alla vara med och leka? 
 
6. Hur tror ni det att känns om man inte får vara med och leka? 
 
7. Är det en som bestämmer i leken eller får alla vara med och leka? 
 
8. Hur känns det att leka? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

      Bilaga 3 
 
 
Intervju frågor 
Pedagoger 
 
1. Vad är lek för dig? 
 
2. På vilket sätt utvecklas barn genom lek? 
 
3. Lär sig barn ut av varandra genom lek, på vilket sätt? 
 
4. Vilken betydelse har leken för samspelet mellan barnen? 
 
5. Är leken en nödvändighet för barns lära om samspelet mellan dem, er mm? 
 
6. Använder ni er av leken för at skapa ett bättre sampel mellan barnen, förklara? 
 
7. Om ett/flera barn inte får vara med och leka hur gör ni då? 
 
8. Är det bättre att ni som pedagoger är med och styr leken eller bara är med och observerar 
leken, för barns lära om samspelet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

      Bilaga 4 
 

 
Den magiska skogen  
Den magiska skogen är en förtrollad, magisk plats som är alldeles vit, glittrig och gräset känns 
som mjukt bomull under fötterna. I denna skog bor det älvor, troll, pysslingar, tomtar, jättar 
och många, många mer varelser. Till den magiska skogen kan man bara resa om man rört vid 
det magiska halsbandet och sagt det magiska orden ZIM, ZIM, ZIM. I den magiska skogen är 
alla vänner och alla som vill får vara med och leka… 
 
Det har hänt något hemskt i den magiska skogen. Invånarna har börjat bråka, de är bara arga 
och säger en massa hemska saker till varandra. Den förut så vita och harmoniska skogen har 
nu förvandlats till en mörk, kall och otäck skog. I den skogen vill man inte leka. Det enda 
sättet att få tillbaka skogen är att barnen får visa invånarna hur man ska vara vänner och lära 
de att säga ordet förlåt. 
Barnen fick börja med att sätta oss i en ring på golvet, röra vid det magiska halsbandet och 
säga det magiska orden ”ZIM, ZIM, ZIM”. Sedan så strök de försiktigt på varandras ryggar 
och pratade om hur det är att vara en kompis, hur det är att bråka och att det är okej att få vara 
arg bara man kan säga förlåt och bli vänner igen. Sedan fick barnen säga något snällt om 
varandra och viska ordet förlåt i den magiska påsen. Påsen lämnar vi åt invånarna i den 
magiska skogen så de ska lära sig att säga det. Tack vare barnens hjälp så blir skogen återigen 
en vit och trevlig plats att vara och leka i. 
 
Invånarna i den magiska skogen är glada och tacksamma för all hjälp som dom fått från 
barnen och barnen får gärna komma och hälsa på när de vill. Det är bara att blunda och säga 
det magiska orden ”ZIM, ZIM, ZIM” 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

      Bilaga 5 
 

Observations Schema 

Att tänka på under observationerna 

Observera de barnen gör 

Vad leker barnen? 

Hur utvecklas de genom leken? 

Hur kommunicerar de med varandra när de leker? 

Lär sig barn ut av varandra genom lek? 

Hur samspelar barn genom lek? 

Är leken en nödvändighet för barns lära om det sociala samspelet?  

Kan de lösa de problem som de stött på med harmoni? 

 

Att tänka på när den vuxne är med i leken 

Den vuxne ska hålla i lekreglerna samförstånd, ömsesidighet och turtagande   

Efter observationen 

Kommunicera med arbetskamraten vad du sett, hört och upplevt. Visa anteckningarna du fört 
under observationen med stöd ord och eventuella citat från barnen. Använd anteckningarna 
som ett stöd till underlag till studien. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


