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Abstrakt 
Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare, genom leken, arbetar för att stödja 

barns sociala utveckling. Detta för att jag anser att social utveckling är ett viktigt område som 

jag utifrån egna erfarenheter upplevt att olika förskolor och olika pedagoger haft olika 

förhållnings-, och arbetssätt. För att specificera detta har jag använt mig av tre 

frågeställningar: Hur interagerar förskollärare med barn under den fria leken? Vad är 

förskollärares syn på uttrycket ”Alla får vara med”? Hur förhåller sig förskollärare till barns 

sociala utveckling/delaktighet? För att få svar på detta har jag observerat och intervjuat fyra 

förskollärare: två från ålderblandade avdelningar och två från storbarnsavdelningar. Resultatet 

visar att pedagogerna har både olika och liknade förhållningssätt och tankar kring detta 

område vilket i sin tur påverkar hur de agerar. Fri lek och lek var något som pedagogerna 

ansåg mycket viktigt för barnens utveckling. De menade även att inget barn ska bli utstött 

eller utfryst även om barnet inte alltid kan vara med just där barnet vill. Många beslut menade 

pedagogerna tas av utifrån hur den specifika situationen ser ut och det finns inga konsekventa 

arbetssätt om t.ex. ett barn utesluts. Detta anser jag kräver att de är närvarande och har uppsikt 

över barnens lek, vilket observationerna visar att det inte alltid finns tid till. Jag anser även att 

det kräver en god utbildning om barns sociala utveckling och hur pedagogernas handlingar 

kan påverka den.  
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1. Inledning 
I dagens media ställs ofta skolan i ett negativt sken. Det är bl.a. mobbning, utanförskap och en 

skola som resultatmässigt presterar allt sämre. Därför anser jag att det är viktigt att redan i 

förskolan lägga grunden för barns välbefinnande och ge dem möjlighet till en god social 

utveckling. Hur kan man som förskollärare arbeta för detta? 

 

”Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja 

varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan” (Skolverket, 2010, 

s.6). Leken är enligt läroplanen för förskolan något som ska genomsyra hela 

förskoleverksamheten. Även forskning (t.ex. Lillemyr 1990; Knutsdotter Olofsson 2003) 

trycker på lekens betydelse och dess goda kvaliteter. Utifrån det jag sett så genomsyras 

verkligen förskolorna av lek, i både planerad och fri form, men det finns rum för utveckling 

även här. Ett exempel är uttrycket ”Alla får vara med” som jag upplever hörs ofta, av både 

barn och vuxna, vanligtvis under den fria leken. Min bild är att uttrycket används ofta av barn 

för att motivera sitt tillträde till leken och pedagoger använder det ofta ganska lättvindigt när 

det uppstår en konflikt och utan att gå djupare in på om det kan finnas ett problem. Jag ställer 

mig frågan vad betyder uttrycket egentligen? Och får verkligen alla vara med? Och vad 

händer med barnens lek när de tvingas samman genom detta uttryck?  

 

I Lpfö98 (Skolverket, 2010) står det att förskollärare ska ansvara för att barn ska få stöd och 

stimulans i sin sociala utveckling. Utifrån mina erfarenheter i förskolan så har jag sett både 

pedagoger som lyckats med detta samt de som lyckats mindre bra. Det intryck jag fått, oavsett 

om pedagogerna lyckats eller inte med arbetet, är att detta område är mycket komplext. 

Därför vill jag utöka kunskapen om hur förskollärare arbetar för att ge barn det stöd som de 

behöver för att få en god social utveckling. 

 

Många studier om barns sociala i liv i förskolan (t.ex. Skånfors, 2013; Tellgren 2004) 

genomförs främst genom att observera barnen och deras interaktioner sinsemellan. Det jag vill 

göra är att flytta fokus från barnen till pedagogerna. Hur pedagogerna arbetar och deras 

förhållningssätt till barnen har en stor påverkan på vilka förutsättningar som ges för barns 

sociala liv i förskolan (Melin, 2013). 

2. Syfte 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur förskollärare, genom leken, arbetar för att stödja 

barns sociala utveckling.   

 

2.1. Frågeställningar 

 Hur interagerar förskollärare med barn under den fria leken? 

 Vad är förskollärares syn på uttrycket ”Alla får vara med”? 

 Hur förhåller sig förskollärare till barns sociala utveckling/delaktighet?  
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3. Litteraturgenomgång 
I det här kapitalet kommer jag att börja med att presentera vad forskning och läroplanen för 

förskolan, LpFö98, säger om barns sociala utveckling. Därefter presenteras tidigare forskning 

kring barns lek samt olika faktorer som kan påverka barns sociala utveckling och delaktighet, 

exempelvis miljön och andra barns och vuxnas beteenden. Avslutningsvis presenteras 

forskning kring uttrycket ”Alla får vara med” och vilka olika typer av åsikter som finns kring 

detta. 

 

3.1. Social utveckling 

I Lpfö98 (Skolverket 2010) står det att förskollärare ska ansvara för att stödja barn i deras 

sociala utveckling, men vad barns sociala utveckling innebär specificeras däremot inte. Trots 

detta går det ändå att utläsa vilka sociala färdigheter som förskolan ska sträva efter att 

utveckla hos barnen. 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn 

 känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra 

kulturer, 

 utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå 

rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler, 

 utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och 

försöker förstå andras perspektiv, 

 utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att 

få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande. (Skolverket 2010, s.9-10,12) 

 

Utifrån detta går det att tolka att förskolan bl.a. ska sträva efter att barn utvecklar sin förmåga 

att samarbeta, att känna empati, att förstå att andra personer inte nödvändigtvis behöver tycka 

samma sak samt att kunna känna ansvar för sina egna handlingar. Detta är delar som påverkar 

barns sociala utveckling.  

 

Hwang och Nilsson (2011) menar att när barn är ca sju månader gamla så har de fått en 

uppfattning om att det kan påverka sin omgivning samt att de vet att människor existerar. 

Detta innebär att barnet vet att när exempelvis en förälder lämnar rummet så existerar 

fortfarande personen utanför rummet. Detta menar författarna är ett viktigt steg i den sociala 

utvecklingen eftersom det innebär att varaktiga relationer kan skapas. Barnet lär sig då att 

anknyta till speciella vuxna i dess omgivning och kan protestera, genom att exempelvis gråta, 

om någon av dessa vuxna lämnar barnet. Barnet lär sig även att krypa vid denna ålder vilket 

innebär att det kan förflytta sig och söka närhet och kontakt själv. Denna fas menar Hwang 

och Nilsson pågår mellan sju månader och upp till två års ålder. Efter två års ålder menar 

författarna att barn förfinar sitt samspel med andra allt mer, något som utvecklingen av 

språket underlättar. Barnet börjar även alltmer starta lek och samspel själv och blir sällan 

endast en passiv mottagare. I takt med att barnet blir äldre blir det också mer självständigt och 

vågar öka avståndet till de vuxna som de under spädbarnsåren anknutit till.  
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Vid 2-3 årsålder menar Hwang och Nilsson (2005) att barn börjar förstå andra människor, 

såsom känslor och avsikter. Ännu är denna förmåga mycket grundläggande, men det innebär 

ändå att barnet börjar gå med på att inte få sina behov tillgodosedda genast t.ex. om den vuxne 

är upptagen. I takt med att barnet blir äldre så utvecklas dess kognitiva förmåga, vilket 

innebär att barnet kan utveckla föreställningar om sig själv och om sina relationer till andra. 

Med hjälp av dessa föreställningar kan barnet uppfatta och tolka händelser samt planera sitt 

agerande.  

 

Havensköld och Risholm-Mothander (2002) menar att mellan 12 och 18 månader så börjar 

pojkar och flickors beteenden och intressen att skilja sig åt. Detta innebär att redan vid ett-

årsålder så börjar barns könsidentitet att utvecklas. Hwang och Nilsson (2005) menar att vid 

tre-årsålder så har barnet en grundläggande uppfattning om sin könsidentitet vilket innebär att 

det oftast kan avgöra både sitt eget och andras kön. De kan dock ha svårt att uppfatta vuxnas 

kön, författarna ger som exempel en pojke som vill bli mamma när han blir stor. Vid fyra-

årsålder, skriver Hwang och Nilsson, att könsidentiteten är stabilare och barnet vet att pojkar 

blir män och flickor blir kvinnor. Men barnet kan fortfarande ha svårt att veta vad 

könsbegreppet egentligen innebär. Ett exempel författarna ger är en flicka som inte vet vad 

badande bebisen har för kön eftersom den inte har kläder på sig. Flickan förknippar alltså 

könsidentitet med klädesplagg. Hwang och Nilsson menar att det är skillnad mellan pojkar 

och flickors lek. Pojkar leker ofta vildare och stojigare lekar medan flickor föredrar att rita, 

måla och andra stillsammare lekar.  Föräldrar och andra vuxna tror ofta att de behandlar barn 

lika oavsett kön men forskning (Hwang och Nilsson, 2005) visar att så inte är fallet. 

Författarna menar att vuxnas medvetna och omedvetna handlingar är en stor påverkansfaktor 

för barns utveckling. Även media har en stor roll då män och kvinnor i exempelvis filmer ofta 

följer de traditionella könsrollerna.  

 

Barn i förskolan utvecklar efterhand en medvetenhet om sig själv och om andra, skriver 

Hwang och Nilsson (2011). Barn med en stabil självbild, menar författarna, har lättare för 

sociala samspel, för att leka med andra barn samt är tryggare i olika sociala situationer. Barn 

utan utvecklad självbild har svårare för att hjälpa andra och visa sympati, samt att de har svårt 

för att sätta sig in i andra personers situation. Hwang och Nilsson skriver att: ”Kunskap om 

sig själv och andra får man till stor del i samspelet med andra människor. En viktig form av 

ett sådant samspel under förskoleåren är leken.” (s. 221). 

 

3.2. Leken och dess betydelse 
Lpfö98 (Skolverket 2010) refererar flertalet gånger till betydelsen av lek i förskolan. Bl.a. ska 

lärande ska ske genom lek och leken ska genomsyra hela verksamheten. Även i 

barnkonventionen (Unicef 2009) står det att barn har rätt till lek. Lillemyr (1990) menar att 

leken är viktigt eftersom leken kan stimulera alla sidor av ett barns utveckling och lek är även 

något som de allra flesta barn ägnar mycket tid till. Brodin och Lindstrand (2009) håller med 

Lillemyr att leken är viktig för många sidor av barns utveckling t.ex. känslomässigt, socialt 

och kommunikationsmässigt. Knutsdotter Olofsson (2003) är inne på samma spår och skriver 

om känslans utveckling och språkutveckling. Något hon även tar upp är tankens utveckling. 
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Knutsdotter Olofsson menar att låtsas-lek är en intellektuell träning genom att barnen kan för 

sin inre syn föreställa sig exempelvis ett zoo där dockvrån egentligen ligger. ”En väl uppövad 

föreställningsförmåga och klara inre bilder är nödvändiga för att man skall orka höra på vad 

fröken säger i skolan och för att bokstäver och ord skall bli till upplevelser, när man läser.” 

skriver Knutsdotter Olofsson (2003, s. 131). Lillemyr (1990) menar även att leken i sig är 

något lustbetonat för barn och är därför en stark motivation till lärande. Genom detta går det 

att konstatera att lek är en viktig och betydelsefull del i ett barns liv. Men vad innebär då 

egentligen lek? 

 

Lek är svårt att definiera eftersom den kan se olika ut för olika barn i olika situationer (Brodin 

och Lindstrand 2009; Lillemyr 1990; Knutsdotter Olofsson 2003). Brodin och Lindstrand 

(2009) menar att i vardagligt språk så används ofta ord som spontan, frivillig, lustbetonad och 

icke målstyrd för att beskriva och definiera lek. Författarna menar dock att man måste vara 

försiktig i definieringen av lek eftersom man då har en förutbestämd uppfattning om vad som 

kategoriseras som lek. Brodin och Lindstrand ger ett exempel på en flicka, sju månader 

gammal, som ligger i sin vagn under ett träd. Det blåser i trädet så att löven blåser omkring 

vilket flickan skrattar åt. Vinden avtar och flickan väntar spänt genom att inte ta blicken från 

trädets grenar. När det återigen kommer en vindpust skrattar flickan och viftar med sina 

armar. Detta upprepas fler gånger. Författarna menar att denna situation är lek för flickan 

även om många inte skulle kategorisera situationen som lek. De ställer sig frågan vem som 

har rätt att bestämma vad som är lek eller inte. Lillemyr (1990) finner det också svårt att 

definiera vad som är lek och menar att det är enkelt att ge exempel på vad lek är men när det 

kommer till en vetenskaplig definition så blir det svårare. Lillemyrs slutgiltiga definition är 

att: ”… det är typiskt för leken att den så tydligt undflyr våra försök att karaktärisera den.” 

(s.15). Det är alltså ett komplicerat fenomen. Knutsdotter Olofsson (2003) menar att leken är 

paradoxal eftersom: ”Nästan allt man säger om lek kan med samma rätt sägas vara 

motsatsen.” (s.21).  

 

Lek kan användas som ett pedagogiskt hjälpmedel, genom att de vuxna går in i barnens lek, 

menar Lillemyr (1990). Det blir dock avgörande vilken grundsyn pedagogen har på barn och 

lek eftersom grundsynen påverkar hur pedagogerna använder sig av leken. T.ex. visar sig 

pedagogens grundsyn genom hur hen går in i leken och är med på barnens villkor eller skapar 

egna. Idag är det accepterat att man som vuxen kan gå in barns lek, vilket det inte varit 

tidigare. Exempelvis finns det anledning att göra det för att hjälpa barn bli accepterade i leken 

samt om ett barn dominerar så mycket att det får negativa konsekvenser för övriga barn. Det 

är dock även viktigt att som pedagog tänka på att leken har ett egenvärde samt att när man går 

in i leken så går man i in i barnens egen värld (Lillemyr 1990). 
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Jagaleken är något vanligt förekommande i förskolor eftersom barn älskar att bli jagade 

(Knutsdotter Olofsson, 2003). Knutsdotter Olofsson menar att det finns leksignaler t.ex. 

röstläge, sätt att bete sig och minspel som signalerar att nu är det lek. Hon ger ett exempel på 

en pojke som ute på gården vill att Knutsdotter Olofsson ska jaga honom. Hon inleder leken 

med att hötta med handen och säga ”Akta dig nu!”. Pojken blir inte rädd utan springer iväg 

och skrattar. Det är viktigt att både barn och vuxna lär sig tolka leksignalerna eftersom de 

hjälper oss att förstå om det som händer är lek eller inte. 

 

3.3. Barn som tidiga sociala aktörer 

Engdahls (2011) forskning visar att barn så tidigt som i åldrarna 1-3, kallad toddlare i studien, 

interagerar med varandra i leken. Engdahl ger ingen definition av vad interaktion är men 

genom det som står i hennes studie så tolkar jag interaktion som det som sker mellan två eller 

flera personer, alltså samspelet. I toddlarnas fall skedde interaktionen för det mesta utan tal 

och ord. Genom sina videofilmade observationer blir det tydligt att barn i mycket tidig ålder 

är sociala aktörer som är nyfikna, sociala och ständigt lär sig nya saker. Det är även tydligt att 

toddlarna tidigt lär sig hur man startar och avslutar lek.  

 

Engdahl (2011) menar att det vanligaste sättet för toddlarna att starta lek sker utan ord och 

genom att exempelvis använda kroppsspråk, gester och ansiktsuttryck för att signalera lek. I 

studien ges ett exempel från en videoobservation på tre barn, Robin, Leo och Nova som leker 

med tre stora plasthästar på en rund matta. Robin börjar hoppa runt på mattan med sin häst för 

att därefter ramla av. Leo ler mot Robin och börjar härma Robin genom att sakta hoppa runt 

på sin häst. Nova sitter på sin häst i mitten av mattan och tittar på. När Leo också ramlar av 

sin häst tittar han först på Robin och skrattar varpå Robin tittar tillbaka och skrattar. Nova 

som fortfarande sitter i mitten skrattar även hon. Inga ord har utbytts mellan barnen men det 

är ändå tydligt att de genom sina skratt och blickar interagerar och samspelar med varandra 

och en lek har startat. Barnen i exemplet är 17 respektive 21 månader, alltså alla är under två 

år och ändå kan de samspela och integrera med varandra. Engdahl menar att skratt och glädje 

är en strategi som barn använder för att starta upp lek med andra, eftersom skratt och glädje 

har visat sig dra till sig andra barn.  

 

Genom sina observationer har Engdahl (2011) sett att toddlare ofta avslutar sin lek genom att 

en eller flera av lekdeltagarna helt enkelt går därifrån. Engdahl har även observerat att ett 

vanligt sätt att avsluta leken är när någon utanför leken, i förskolan ofta en pedagog, bryter 

upp leken. Exempelvis sker detta genom regler eller dagliga rutiner som innebär att något 

annat står på schemat t.ex. samling eller måltid. Engdahl ger ett exempel på två pojkar som 

turas om att sparka mot varandra. I exemplet framgår det att detta är en lek för barnen genom 

att båda skrattar och ler. En pedagog ser dock detta och avbryter genom att säga att hen tror 

att det ena barnet inte gillar att bli sparkad på. Utifrån sett är det förståeligt att denna sekvens 

ser ut som ett bråk. Det pedagogen gör är att ta för givet att situationen är bråkig och frågar 

inte pojkarna om deras syn på situationen. De leksignaler som Knutsdotter Olofsson (2003) 

skriver om gör det tydligt att pojkarna uppfattat situationen som lek men inte pedagogen. 
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3.4. Social delaktighet i förskolan 
Social delaktighet definieras utifrån dess motsats, social exkludering (Melin, 2013). Social 

exkludering definieras som en situation där en person, A, utesluter en annan person B, i vilken 

B önskar vara delaktig i. Social delaktighet och social exkludering är sociala processer vilka 

baseras på vad som händer mellan människor i specifika kontexter. 

 

Melin (2013) har gjort en studie som undersöker social delaktighet i förskolan. I alla 

grupperna Melin observerat ingick barn med Downs syndrom. Även om det finns ett fokus på 

barn med Downs syndrom så ger ändå studien en övergripande blick över hur personal och 

strukturer i förskolan påverkar den sociala delaktigheten. Den sociala delaktigheten i 

förskolan, menar Melin, styrs starkt av vilken strukturell praxis som finns på avdelningen. 

Två delar av denna strukturella praxis är omsorgspraxis, som innefattar t.ex. måltider, 

påklädning, ge tröst, och sociopedagogisk praxis t.ex. samlingar, teman, aktivteter som är 

pedagogstyrda och konfliktlösning. Dessa delar styr vilka handlingar och roller som är 

utförbara och vilka som inte är det inom ramen för förskolan. Alltså är pedagogernas 

förhållningssätt mycket viktigt eftersom det är pedagogerna som till största del skapar 

avdelningens struktur och miljö.  

 

Ett pedagogiskt förhållningssätt som Melin (2013) nämner som fördelaktigt när det gäller 

social delaktighet är ”Barn som snarlika, med snarlika behov” (s. 197). Vad hon menar är att 

om det i barngruppen finns barn i behov av särskilt stöd, i detta fall barn med Downs 

syndrom, så har de samma grundläggande behov som övriga barn. De pedagogerna som hade 

detta förhållningssätt i studien strukturerade vardagen så att alla barn ingick i samma praxis 

och alltså fick gemensamma erfarenheter. Barnen med Downs syndrom var alltså en del av 

den stora gruppen och inte en separat del med egna rutiner och aktivteter.  

 

Barns gemenskap verkar bestämmas av att de delar en verklighet, och på 

förskolorna består denna verklighet av gemensamma erfarenheter av samma 

omsorgs- och sociopedagogiska handlingsutrymmen, det vill säga de praxisar 

som villkorar deras vardag. (Melin, 2013, s. 195) 

 

Det är inte enkelt att införa social delaktighet för alla barn i förskolan, men det börjar med de 

vuxna. Melin menar att istället för att lägga fokus på barnen och deras sociala egenskaper så 

ska fokus flyttas till de vuxna. För det är de vuxna som skapar villkoren för barns möjlighet 

till social delaktighet. 

 

Miljön och atmosfären är alltså något som starkt påverkar det sociala samspelet. Johansson 

(2005) har utifrån sin undersökning sett tre variationer på pedagogiska atmosfärer, dvs. 

arbetslagets förhållningssätt till verksamheten. Den samspelande atmosfären karakteriseras 

från pedagogernas sida av lyhördhet, närvaro i barns värld samt en acceptans till att testa och 

undersöka nya saker. Den instabila atmosfären innebär en varierande närvaro i barns värld 

som både kan vara nära och distanserad. Atmosfären präglas även av motsägelser, att i ena 

stunden vara vänlig och visa förståelse för barnens perspektiv och i nästa göra en hel 

omvändning och vara oförstående. Den kontrollerande atmosfären präglas av ordning och 
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struktur. Atmosfären kan både vara orolig med mycket konflikter och maktkamper och vara 

neutral med få känslouttryck, varken positiva eller negativa.  I ett arbetslag så kan alla dessa 

tre atmosfärer visa sig beroende på barn och situation, men det är vanligt att en av 

atmosfärerna framträder mest. Johansson listar en rad frågor som man i arbetslaget kan 

använda sig av för att analysera sin egen atmosfär. Några exempel på frågor är: hur pratar vi 

med och om barnen? Vilken atmosfär är bäst för barns lärande? Vilket förhållningssätt finns 

kring barns gränsöverskridande? (Johansson, 2005) 

 

3.5. Att skapa, upprätthålla och utesluta relationer 

Forskning visar att bland den första sociala kunskapen barn lär sig i förskolan är hur de 

skapar, upprätthåller och utesluter relationer (Skånfors, 2013; Tellgren, 2004). Tellgren 

(2004) ger flera exempel på vilka strategier barn har för dessa ändamål. När det gäller 

strategier för att skapa relationer med några som redan leker hänvisar Tellgren till Corsaro 

(1979). Corsaro listar 15 tillträdesstrategier som barn använder för att få tillgång till en redan 

pågående lek. Jag tänker här presentera några av de vanligaste tillträdesstrategierna. Icke-

verbal entré är den strategi som Corsaro anser används mest och innebär att ett barn placerar 

sig i närheten av leken utan att säga något. Den näst vanligaste tillträdesstrategin går ut på att 

barnet återskapar leken, verbalt eller inte, genom exempelvis härma ord, handlingar eller 

utseende. Den tredje strategin på listan är att gå in i leken genom att störa eller avbryta. Den 

fjärde innebär att barnet tyst omringar eller cirklar runt leken. Den femte strategin går ut på att 

barnet verbalt gör anspråk på området genom att t.ex. säga ”alla får vara här” eller att lägga 

beslag på ett objekt i leken. En annan tillträdesstrategi innebär att barnet hänvisar till de 

vuxnas auktoritet, t.ex. genom att säga ”fröken säger att alla får vara med”. Ytterligare en 

annan strategi på Corsaros lista är att få hjälp från någon utanför leken.  

 

Tellgren (2004) ger ett exempel som hon observerat, om hur tillträdesstrategier kan se ut. Inne 

i dockvrån leker Tina och Mia redan medan Jan sitter vid ett bord och bygger lego. Då 

kommer Isa och öppnar dörren. Hon tittar först och går därefter och byter om till liknande 

utklädningskläder som de lekande barnen har på sig. Isa frågar om hon får vara med men blir 

nekad. Då reagerar Jan som sitter vid bordet och säger att fröken sagt att alla får vara med. Isa 

vänder sig där efter till Tellgren som observerar och säger att hon inte får vara med. Då 

Tellgren inte gör något åt saken så sätter sig Isa vid bordet som används i barnens lek. Hon 

blir återigen nekad men sitter ändå kvar. Inte långt senare blir hon ändå en del av leken genom 

att Tina och Mia börjar duka fram saker på bordet, och då även till Isa.  

 

Exemplet visar flera tillträdesstrategier som Isa använder. Exempelvis återskapar hon leken 

genom att klä sig som dem, får hjälp från någon utanför leken och tillslut placerar hon sig tyst 

i leken vilket slutligen genererar henne en plats i leken. Exemplet visar även att inte bara en 

strategi används för tillträde till leken, oftast används flera.  

 

Att skapa och upprätthålla relationer är något som är svårt för barn i förskoleåldern. Detta 

menar Corsaro (2003) är anledning till att barn ofta har svårt för att ta in nya lekkamrater i en 

redan etablerad lek. Svårigheten menar Corsaro ligger i att när barnen minst anar det så kan 
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leken vara över genom exempelvis oenighet om lekens uppbyggnad, andra barn vill vara med 

eller tar något som barnen leker med eller så kan en pedagog säga att det är dags för städning 

och nya aktiviteter. Corsaro menar att det är viktigt att ta barns perspektiv i denna fråga. Att 

barn inte vill ta in nya lekkamrater är inte menat som en självisk handling utan som ett sätt för 

barnen att få fortsätta att dela det som de redan delar, dvs. att få upprätthålla en 

kamratinteraktion som i förskolans värld lätt kan förstöras. (Corsaro, 2003) 

 

Skånfors (2013) har genom sin studie kommit fram till att barn vet att ålder, etablerade 

relationer och specifika kompetenser är sociala resurser som är viktiga och påverkar när det 

kommer till att skapa relationer. I en situation där det anses viktigt att exempelvis kunna rita 

bra så är just den specifika kompetensen viktig och skapar på så sätt en större chans att 

etablera relationer. I en annan situation när denna kompetens inte är viktig så sänks istället 

chanserna. Detta visar att barn inte har en social position utan att den varierar beroende på 

situation. Saknar ett barn dessa resurser riskerar hen att bli utesluten och dess sociala position 

i gruppen är låg, men om barnet innehar en eller flera av dessa resurser så har hen 

förmodligen en högre social position vilket även ger en viss makt. En hög social position 

innebär att fler lyssnar på och följer det barnet, (Skånfors, 2013) 

 

3.6. ”Alla får vara med” 
Skånfors (2013) skriver i sin studie att den sociala normen ”alla får vara med” var något som 

ofta hänvisades till, av både pedagoger och barn, i verksamheten hon observerade. Framförallt 

var det den fria leken som grundades i denna norm. Skånfors menar vidare att denna sociala 

norm som framträder i förskolan ofta visade sig genom sekundär anpassning. Corsaro (2003) 

menar att sekundär anpassning är när barnen gör aktivt motstånd eller finner dolda strategier 

för att komma runt de bestämda regler som finns. Den sekundära anpassningen blir ett sätt att 

hålla kvar sin egen vilja och åsikter även fast de går emot de regler som finns instituerade. I 

Skånfors (2013) studie visade sig den sekundära anpassningen kring normen ”alla får vara 

med” genom att barnen exempelvis anpassar sig under samlingen och låtar alla vara med i 

gemensamma aktiviteter. Samtidigt gör barnen också motstånd genom att distansera sig och 

utesluta barn och vuxna i andra situationer, särskilt under den fria leken. 

 

Detta kan vara uttryck för barnens försök att möjliggöra egen tid eller tid med 

självvalda kamrater i ett sammanhang där det alltid är mycket barn och vuxna, 

och där aktiviteter ofta kretsar kring social samvaro (Skånfors, 2013, s.50). 

 

Det finns en amerikansk motsvarighet till det svenska uttrycket ”alla får vara med”, nämligen 

”You can´t say, you can´t play” (Paley, 1992). Tanken bakom detta uttryck är att det inte ska 

ske några sociala uteslutningar i skolans värld. Paley ifrågasätter varför lärare låter barn 

utesluta varandra eftersom det kan påverka barns lärande. Vidare menar Paley att många 

lärare förstår att sociala uteslutningar inte är bra men de har samtidigt inställningen att barn 

har rätt att välja egna lekkamrater. Paleys motargument mot detta är att utanför skolan har 

barn rätt att själv välja kamrater men skolan är till för alla och ingen ska därför bli utesluten.  
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Corsaro (2003) har en annan syn angående pedagogers inblandning. Han menar att det är 

viktigt att pedagogerna ser till att barn inte far illa p.g.a. uteslutningar och att de till viss del 

måste gå in och ge råd och stöd till barnen. Corsaro menar att det är svårt för pedagoger att 

lära barn att vara sociala, istället lär de sig främst genom sociala interaktioner med sina 

jämnåriga. ”Adults can be helpful, but children often collectively teach each other how to get 

along.” (s. 41).  

 

I USA gjordes en studie (Harrista och Bradley, 2003) för att undersöka en implementering av 

regeln ”You can´t say, you can´t play”. Totalt medverkade tio förskolegrupper (alla barn över 

5 år), varav sex st. målgrupper och fyra st. kontrollgrupper. Både före och en tid efter 

implementering intervjuades både barn och lärare för att kunna undersöka effekten. Även 

kontrollgrupperna intervjuades för att kunna jämföra en vanlig klass med klasserna där regeln 

implementerats. Det forskarna kom fram till var att i grupperna där regeln implementerades 

lekte alla barn bättre med varandra, effekten gällde alltså inte bara de barn som från början 

var socialt uteslutna.  Dock ökade även det sociala missnöjet bland barnen. Detta tror 

forskarna beror på att en del av barnens frihet togs bort i och med att de inte längre hade full 

kontroll över vilka de lekte med. Barnen blev således osäkra över deras egna sociala ställning 

i gruppen (Harrista och Bradley, 2003). 

 

3.7. Sammanfattning 
LpFö98 (Skolverket, 2010) menar att förskolan bl.a. ska sträva efter att barn utvecklar empati, 

förmåga att samarbeta, kunna ta andra perspektiv och ta ansvar för sina handlingar. 

Forskningen som presenterats här stödjer Lpfö98:s strävansmål och visar att arbete kring 

barns sociala utveckling och delaktighet är ett mycket komplext område. Det finns många 

faktorer som påverkar barns sociala utveckling och delaktighet. Leken är mycket betydelsefull 

för barns utveckling då barn genom leken utvecklar sina sociala, kommunikativa och 

känslomässiga sidor. Redan i tidiga åldrar börjar barn interagera och samspela med varandra. 

Trots att inte språket finns där så sker ändå en kommunikation genom blickar, leenden och 

skratt samt andra ansikts-, och känslouttryck. Struktur och miljö är viktiga faktorer som avgör 

möjligheten till social delaktighet i förskolan. Hur strukturen och miljön ser ut påverkas starkt 

av pedagogerna vilket gör att deras förhållningssätt blir mycket viktigt för barnens möjlighet 

till delaktighet.  

 

Att skapa relationer är inte lätt för barnen i förskolan och att alltid få vara med den man vill är 

ingen garanti. ”Alla får vara med” är ett omdebatterat uttryck som det finns vida uppfattningar 

om. Vissa (Paley, 1992) anser att i förskolan/skolan ska alla få vara med alla för att minimera 

utanförskap medan andra (Corsaro, 2003) anser att det är viktigt att värna om barns redan 

pågående lek och att den kan förstöras av en tredje persons tillträde.   
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4. Metod 
Jag har valt att göra både intervjuer och observationer. Detta valde jag eftersom mitt syfte är 

att få en helhetsbild av både vad pedagogerna gör i praktiken samt pedagogernas egna tankar 

och förhållningssätt. Observation menar Kylén (2004) är den mest grundläggande metoden 

för att beskriva vad som händer just nu. Detta var en anledning till varför observationen är en 

del av min studie, jag ville se med egna ögon det som händer för att få en egen bild av 

pedagogernas interaktion med barnen under den fria leken. Intervjuer, skriver Kylén, är det 

bästa för att få fram hur den intervjuade tänker och känner kring något, vilket också var en del 

av mitt syfte. Observationerna underlättade och berikade även intervjuerna, genom att jag 

redan i förväg bekantat mig med pedagogen vilket gjorde dem mer avslappnad. 

Observationerna berikade även genom att jag först såg hur pedagogen agerade i praktiken 

vilket gav mig möjligheten att i intervjuerna ställa frågor utifrån pedagogens verklighet samt 

ge en möjlighet till reflektion för pedagogen.   

 

4.1. Urval 
Jag valde att intervjua och observera fyra pedagoger. Urvalet skedde genom vad Trost (2005) 

kallar för ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att man använder sig av de personer som 

finns tillhands. För mig innebär valet av intervju-, och observationspersoner att jag använde 

mig av egna kontakter samt vänner och bekantas kontakter. En av förskolorna var för mig 

känd sedan tidigare medan de övriga två var obekanta.  

 

De medverkande pedagogerna i min studie är från tre olika förskolor, varav två pedagoger 

från åldersblandade grupper, 1-5 åringar, och två pedagoger från storbarnsavdelningar med 4-

5 åringar. Detta ger en intressant möjlighet att jämföra skillnader och likheter i arbets-, och 

förhållningssätt hos pedagogerna i åldersblandade barngrupper och grupper med jämnåriga 

barn. Alla medverkande pedagoger i studien är kvinnor och de tre förskolorna pedagogerna 

arbetar på är fördelade i olika skolområden. 

 

4.2. Forskningsetiska principer 

Enligt Vetenskapensråd (2013) så finns det fyra forskningsetiska principer vilka är mycket 

viktiga att ta hänsyn till för att skydda de medverkande individerna i studien. Dessa principer 

är: 

 

 ”Informationskravet: Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte.” 

 ”Samtyckeskravet: Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan.” 

 ”Konfidentialitetskravet: Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall 

ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifter skall förvaras på ett sådant sätt 

att obehöriga inte kan ta del av dem.” 

 ”Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål.” (Vetenskapensråd, 2013, s. 7, 9, 12, 14) 
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Eftersom en del av min studie går ut på att observera i den dagliga verksamheten så var det 

viktigt att informera barnens föräldrar om detta. Enligt Vetenskapensråd (2013) ska samtycke 

inhämtas från vårdnadshavare om barnet är under 15 år och studien är av etiskt känslig 

karaktär. Eftersom mitt fokus främst ligger på pedagogerna och inte är av etisk känslig 

karaktär valde jag att informera föräldrarna genom att jag skrev ett brev till dem (se bilaga 3), 

vilket jag bad de medverkande förskollärarna att skicka ut. I brevet försäkrade jag barnens 

anonymitet och att medverkan är frivillig. Om föräldrarna inte ville att deras barn skulle 

medverka så fanns det kontaktuppgifter till mig där de kunde meddela detta. Dock var det 

ingen förälder som kontaktade mig. Till de medverkande pedagogerna informerade jag om de 

etiska principerna vid den första kontakten samt vid tillfället för observationen och intervjun. 

 

4.3. Datainsamlingsmetoder 

Under observationerna försökte jag att vara så objektiv som möjligt även om Kylén (2004) 

menar att all mänsklig observation är subjektiv. För att göra observationen så objektiv som 

möjligt gjorde jag en planerad observation, vilket enligt Kylén, innebär att det i förväg är 

bestämt hur och vad som ska observeras. I förväg hade jag gjort en observationsmall (se 

bilaga 1) där jag med kolumner strukturerat upp vad jag ville studera. Det jag ville undersöka 

var hur pedagogen agerar, dennes kroppsspråk, minspel, tonläge, vad pedagogen säger samt 

miljön runt omkring när pedagogen integrerade med barnen under deras fria lek. 

Observationerna varade mellan 1 – 1,5h och skedde under en sammanhängande sekvens. Alla 

observationerna genomfördes inomhus.  

 

För att berika intervjun grundades den på det jag sett under observationen. Jag började därför 

med att fråga om observationstillfället för att därefter gå över till huvudfrågorna, men bara om 

en fråga inte redan berörts under tiden vi pratat om observationen. Huvudfrågorna (se bilaga 

2) för intervjuerna var bestämda i förväg, men ordningsföljden samt eventuella följdfrågor 

varierade beroende på vad den intervjuade svarade. Intervjuerna var öppna, vilket innebär att 

det är en intervjuade som styr utifrån ramen av huvudområdena (Kylén, 2004). Innan 

intervjun frågade jag om det var okej att jag med hjälp av min mobil spelade in samtalet. Vid 

alla samtal var detta okej, men för säkerhetsskull tog jag med penna och papper för att kunna 

skriva ned samtalet också. Tiden för intervjuerna låg på ca 30 minuter. 

  

4.4. Procedur 

Vid tillfället för observationen och intervjun såg jag till att komma till förskolan en stund 

innan. Detta för att både barn och pedagoger skulle hinna vänja sig lite vid att jag var med i 

gruppen och observerade. Till barnen berättade jag att jag skulle vara med en stund under 

deras dag för att titta på när de leker. Därefter försökte jag att placera mig i det rum där 

pedagogen ofta var för att se deras ageranden med barnen. Jag varvade detta med att röra mig 

runt i lokalerna för att se pedagogerna vid olika tillfällen och situationer. Som hjälpmedel vid 

observationen använde jag mig av min observationsmall (se bilaga 1) och penna.  
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Efter att observationen var genomförd intervjuade jag den observerade pedagogen. Alla 

intervjuer skedde enskilt där vi inte skulle bli avbrutna, samt på plats i den intervjuade 

pedagogens förskola. I bilaga 2 finns mina tilltänkta intervjufrågor, men som jag tidigare 

skrev (se datainsamlingsmetoder) så började jag med att fråga om observationstillfället för att 

därefter gå över till de obesvarade intervjufrågorna. Som följd av detta är frågorna inte ställda 

i samma ordning eller med samma formulering till pedagogen utan intervjun formades utifrån 

hur pedagogen svarade. Alla frågor som är ställda i bilaga 2 skulle besvaras men det behövde 

nödvändigtvis inte ske på det sätt de är skrivna. Kylén (2004) menar att ofta är den som 

intervjuas mer nervös än den som intervjuar. Därför började jag med de lätta frågorna som hur 

länge pedagogen arbetat osv. Detta gjorde jag för att skapa en trygg början med lätt besvarade 

frågor. Jag försökte även under hela tiden hålla tonen lätt och ge den intervjuade gott om 

utrymme att svara. Kylén skriver att det bästa sättet att få den intervjuade aktiv är att själv 

vara tyst, detta var något jag försökte tänka på under alla intervjuer för att inte rusa vidare till 

nästa punkt innan den intervjuade kände sig färdig.  

 

4.5. Databearbetning 
För att bearbeta den data jag fick in så började jag med att transkribera alla intervjuer samt 

renskriva observationerna i form av sammanfattningar. Därefter har jag analyserat materialet 

för att finna mönster och teman. Det jag fann var fyra olika teman som presenteras i resultatet. 

Rubrikerna är citat från intervjuerna med pedagogerna som jag anser ger en sammanfattande 

bild av resultatet. ”Vi är inte så mycket med i den fria leken, beroende på…” handlar om 

pedagogernas syn på sin egen medverkan i barnens lek samt hur de medverkade i barnens lek 

under observationerna och rubriken ”Man får in så fantastiskt mycket i leken.” redovisar 

pedagogernas syn på lek. ”Vi förespråkar att alla får vara med, men…” visar både 

pedagogernas beteenden under observationerna samt egna åsikter till uttrycket ”Alla får vara 

med”. ”Oj. Social delaktighet. Jamen det är väl…” speglar pedagogerna syn på den sociala 

delaktigheten, vad det innebär och vad som kan påverka den.  
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5. Resultat och analys 
Utifrån intervjufrågorna och studiens frågeställningar har jag kategoriserat resultatet under 

fyra rubriker: ”Vi är inte så mycket med i den fria leken, beroende på…”, ”Man får in så 

fantastiskt mycket i leken.”, ”Vi förespråkar att alla får vara med, men…” och ”Oj. Social 

delaktighet. Jamen det är väl…”. Dessa rubriker handlar om pedagogernas roll i den fria 

leken, lekens betydelse, uttrycket ”alla får vara med” och social delaktighet. Resultatet 

analyseras även utifrån litteraturen. 

 

De medverkande pedagogernas namn finns inte med i texten utan benämnas som pedagog A, 

pedagog B osv. Pedagog A och B arbetar i förskolegrupper med barn 1-5 och pedagog C och 

D arbetar i barngrupper med 4-5 åringar.  

 

5.1. ”Vi är inte så mycket med i den fria leken, beroende på…”  

Under observationsstunderna blev det tydligt att den fria leken används av pedagogerna som 

ett tillfälle att utföra andra sysslor, t.ex. byta blöjor, ta fram/städa undan mellanmål eller ta 

rast. Detta blev extra tydligt för pedagogerna som arbetade i ålderblandade grupper. Under 

observationen av pedagog B så gjorde hon sina sysslor som blöjbyten och städa bort efter 

mellanmål osv. medan barnen lekte fritt. Mot slutet av observationen så blev det däremot 

lugnare med sysslor och barnen började gå hem. De barn som återstod befann sig i ett och 

samma rum och lekte. Pedagog B satte sig då i utkanten av leken på en matta där det fanns 

saker att bygga med. Pedagogen satt då lugnt och byggde och lät barnen som ville, komma dit 

om de ville leka med pedagogen. För pedagog C var situationen inte likadan. Observationen 

inleddes med att pedagogen plockade undan efter frukost medan barnen lekte fritt, men 

därefter var det lugnt med sysslor. Trots det gick pedagogen ändå inte och lekte med barnen 

utan fanns där i bakgrunden om någon situation skulle uppstå. Detta gav även möjlighet till att 

när barnen ville att någon skulle läsa så kunde pedagogen göra det. Pedagogen kunde alltså 

följa barnens intresse och närmade sig inte barnens lek annat än när de ville det. 

Observationen av pedagog D liknade denna bild väldigt mycket. Den tog plats efter 

mellanmålet, vilket innebar bortplockning av maten för att därefter observera och låta barnen 

styra sin egen lek. När det behövdes kunde pedagogen hjälpa till vid bråk eller rita 

tillsammans med barnen när de efterfrågade detta.  

 

För pedagog A var observationstillfället annorlunda än de övrigas. Hon var inne tillsammans 

med fem av de minsta barnen på avdelningen medan övriga barn var ute. Under tiden lät hon 

barnen styra leken och hon kunde spinna vidare på vad de ville. Leken var fri även fast hon 

hela tiden fanns med där. En pojke hittade en penna och ville rita så pedagogen hämtade 

papper. När fler barn ville rita så hämtade pedagogen fler stolar och arrangerade stolarna så 

att de kunde sitta bra runt bordet. När vi under intervjun pratade om observationstillfället så 

menade pedagogen på att detta var ett ganska speciellt tillfälle. När alla barn är inne samtidigt 

är det inte möjligt att låta de yngsta barnen styra så mycket som de fick under 

observationstillfället. Ett exempel hon tar är på en pojke, ungefär 1½ år, som gillar att känna 

saker med sina fötter. Han sprang under observationen fram och tillbaka i rummet och klev på 

några degbitar som råkat hamna där. Något sådant hade pedagogen inte kunnat tillåta om alla 
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varit inne. Det är sammanhanget som gör hur mycket de små får styra. Ofta blir det så att de 

stora barnen tar över och styr men när tillfälle ges, som denna observationsstund, så ville 

pedagogen passa på och låta de minsta styra helt och hållet.  

 

Engdahl (2011) menar att redan i 1-3 år ålder så integrerar barn med varandra i leken, vilket 

blev tydligt under denna sekvens. De lekte och följde varandra under hela observationen och 

pedagogen fanns hela tiden där för att underlätta och hjälpa dem föra samspelet vidare. 

Engdahl menar att det ofta är någon pedagog som avslutar barnens lek, men i detta fall fick 

verkligen barnen styra och pedagogen kunde avläsa vad barnen ville och behövde. 

 

Gemensamt för alla pedagoger var att de ofta höll en glad och vänlig ton när de pratade med 

barnen och bestämd röst när det behövdes tillsägelser. Något som även var vanligt var hur 

pedagogerna pratade med barnen, nämligen genom att ställa frågor till barnen, t.ex. vill du 

läsa? eller vad vill du göra? För pedagog A var det annorlunda eftersom hon hade en grupp 

med barn som inte kunde, eller kunde lite, uttrycka sig genom tal. Där handlade det 

framförallt om att ändå hela tiden kommunicera med barnen genom att pedagogen tolkade 

barnens kroppsspråk, miner och andra uttryck medan pedagogen själv kommunicerade 

framförallt med språket, t.ex. genom att säga vad barnet gör. 

 

Intervjuerna såväl som observationerna gjorde det tydligt att pedagogerna ansåg att det är 

viktigt att låta barnen ha sin lek ifred. Alla pedagogerna uttryckte att det var viktigt att finnas 

med men inte nödvändigtvis vara en i leken.  Pedagog A sa så här:  

 

Vill barnen och behövs det för leken, för att leken ska kunna fortsätta då ska 

pedagogen vara med men är det en bra lek som, jamen som fungera och barnen 

verkligen leker aktivt då är det bättre om man försöker stå lite vid sidan av å 

lyssna. 

 

Pedagog C och D uttryckte även att om ett barn har svårt att komma in i leken så kan de delta 

för att stötta barnet. ”Men ibland om det är nått barn som har svårt att komma in i leken, å 

kompisar å så, så brukar vi delta i leken. Stötta dom å så.” sa pedagog C.  

 

Pedagogernas syn på deras roll i leken stämmer väl överens med den som Lillemyr (1990) 

presenterar. Nämligen att det kan vara aktuellt att gå in i en lek för att hjälpa ett barn kom in i 

leken samt att det är viktigt hur pedagogen går in i leken. Det blir även viktigt att som 

pedagog kunna tolka de leksignaler (Knutsdotter Olofsson, 2003) som barnen skickar både till 

de vuxna och till övriga barn. Är det bråk eller är det lek?  Skulle det hjälpa eller stjälpa att gå 

in och ta en roll i leken nu? Och vilket syfte har det i sådana fall? 

 

  



15 

 

5.2. ”Man får in så fantastiskt mycket i leken.” 
Schemat i förskolorna varierar från dag till dag med olika aktivteter, men pedagogernas 

generella beskrivningar av dagen visar på ett mönster. De allra flesta dagar fanns det två 

längre tillfällen för fri lek inomhus, en på förmiddan och en på eftermiddagen, samt en till två 

tillfällen (beroende på väder) för fri lek utomhus. Pedagogerna menade dock att barn alltid 

leker men att det sker i olika former under dagen.  

 

Alla intervjuade pedagoger var överens om att leken är mycket viktig för barnen och deras 

utveckling samt att det är lek som hela förskoleverksamheten ska grundas på. Den fria leken, 

menade pedagogerna, är den viktigaste leken. Det är en möjlighet för barnen att bearbeta 

intryck, öva samspel, turtagande och fantasin. Leken rymmer så otroligt mycket. Den styrda 

leken är förstås också viktig. Där finns möjligheten för pedagogerna att planera specifikt vad 

barnen ska träna på, medan den fria leken framförallt stärker barnens sociala utveckling.  

 

Brodin och Lindstrand (2009) och Lillemyr (1990) menar att leken är viktig eftersom den har 

förmågan att utveckla flera sidor samtidigt. Detta är något som flera av pedagogerna också tar 

upp, men framförallt är det den sociala utvecklingen som pedagogerna anser gör leken så 

viktig. Även att öva på fantasin nämns vilket stämmer väl överens med vad Knutsdotter 

Olofsson (2003) skriver, nämligen att låtsas lek och fantasier övar föreställningsförmågan 

som författaren menar är viktig när barnen sedan börjar skolan. 

 

På frågan angående den fria lekens betydelse för barnen så svarade två av pedagogerna så här: 

 

Pedagog C: Aa, framförallt det sociala samspelet, är ju en väldigt viktig bit i den 

fria leken. Det kanske är det viktigaste, fast det finns mycket, mycket annat. 

 

Pedagog A: Den fria leken är den allra viktigaste leken skulle jag vilja påstå. För 

det är där dom får bearbeta alla intryck dom fått, jamen under dagen. 

 

Vad fri lek är hade pedagogerna olika tankar om. Pedagog A menade att egentligen finns inte 

fri lek eftersom leken alltid begränsas på något sätt. Pedagogen menade att rummet och det 

material som finns skapar förutsättningar för hur barnen utformar den fria leken. Pedagog B 

och C uttryckte däremot att den fria leken är just det, fri. Barnen bygger tillsammans upp 

leken och hjälps åt att föra den framåt. Pedagog D var inne på ett liknande spår: ”Dom 

utvecklas ju i den fria leken också men på ett annat sätt än den styrda. Då är det ju inte nån 

som har tänkt ut att nu ska ni lära er det hära, nu ska du träna på matematik, nu ska du träna 

på det här och det här.”. Pedagog D menade på att den fria leken inte bestäms av de vuxna och 

det finns ingen förutbestämd plan på vad barnet ska träna på och lära sig, leken är fri. 
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5.3. ”Vi förespråkar att alla får vara med, men…” 
Under mina observationer så hörde jag aldrig uttrycket ”alla får vara med”, trots det 

bekräftade både pedagog B och D att uttrycket är något som används ofta på deras 

avdelningar. Även om jag aldrig hörde uttrycket användas så fick jag däremot se hur 

pedagogerna agerade när ett barn kom till pedagogen med problemet att hon inte fick vara 

med.  

 

En situation utspelade sig under observationen av pedagog C. Ett gäng pojkar lekte enskilt i 

ett rum där de av stolar byggt en rymdraket. En flicka kom då in i rummet och placerade sig 

tyst i närheten av leken. När flickan försökte ta en mer aktiv roll i leken så reagerade pojkarna 

med att säga att hon var tjej och hade tjejbaciller och fick därför inte vara med. Flickan sökte 

då hjälp hos pedagog C som vid tillfället stod och pratade med sina kollegor. Flickan 

berättade att hon att pojkarna sagt att hon hade tjejbaciller. Vad pedagogen gjorde var att säga 

att det inte finns tjejbaciller och skickade sen tillbaka henne till rummet där pojkarna var för 

att berätta det för pojkarna. Återigen nekade pojkarna henne tillträde till leken och flickan 

sökte åter hjälp hos pedagogen. Hon fick åter ungefär samma svar från pedagog och gick 

tillbaka in i rummet. Flickan tar till flera av de tillträdesstrategier som Corsaro (2003) nämner, 

som att placera sig tyst i lekens närhet och att be en vuxen om hjälp för att därefter hänvisa till 

detta för att få tillträde. Efter att flickan blivit inskickad av pedagogen en andra gång blev det 

tillfälle att gå ut och det var dags för barnen att städa och därför fick jag inte möjligheten att 

se om flickan slutligen fick vara med eller inte, eller hur pedagogen hade agerat om 

uteslutningen fortsatt. Vid intervjun framgick det dock att pedagogen inte hade full insyn i 

situationen eller vad flickans problem egentligen var. Pedagogen pratade om ordet tjejbaciller 

och att det var något som hon aldrig hört dem säga förut. Eftersom flickan faktiskt aldrig sa 

till pedagogen att hon inte fick vara med utan bara att pojkarna sagt att hon hade tjejbaciller så 

visste pedagogen heller inte vad det egentliga problemet var, att flickan inte fick vara med. 

När pedagogen förstod vad situationen egentligen handlade om så ändrade samtalet riktning 

och pedagog C berättar att vid tillfällen när någon inte får vara med så brukar det lösa sig när 

man som pedagog går dit och pratar och frågar om barnet får vara med.    

 

Pedagogernas åsikter kring detta uttryck liknande varandra mycket, nämligen att alla inte kan 

vara med alla jämt och det är viktigt att barnen får leka i mindre grupper också. Samtidigt är 

det viktigt att ingen blir utanför och aldrig har någon att leka med. De fyra intervjuade 

pedagogernas syn på uttrycket kan sammanfattas med pedagog D:s ord: 

 

 Vi förespråkar att alla får vara med, å det är det viktigaste att ingen blir utfryst 

eller utstött så… men om några väljer att leka, å vill vara själva i nått rum eller i 

nån lek så får dom vara det en stund. 

 

Pedagogerna menade att det är olika från situation till situation om det är aktuellt att alla ska 

få vara med eller om det är tillfälle att låta de redan lekande barnen fortsätta i fred. 

 

  



17 

 

Pedagog B: För att man vet att en fjärde kanske, ett fjärde barn kanske inte kommer att vara 

den bästa kombinationen av barn. Så man får se alltså. Man vet att på förhand att 

det inte är det bästa men som sagt, alla ska få, då får man ju hitta på någonting 

annat, att få in det i nån annan grupp eller nån annan aktivitet som barnet vill. 

 

Pedagog A:  Men där är det ju alltså upp till pedagogen å ha varit med å avläst leken så det är 

läge att stoppa in en till eller om dom behöver få leka ifred. 

 

Corsaro (2003) menar att det är viktigt att ta barns perspektiv när redan lekande barn utesluter 

ett annat barn. Handlingen är inte självisk utan ett sätt att upprätthålla den redan ömtåliga 

leken. De intervjuade pedagogerna är inne på detta spår och menade att alla barn måste få leka 

ifred. Samtidigt är alla pedagoger i studien var överens om att det är viktigt att barnet inte blir 

utstött och att det är viktigt att de får vara med någon, men inte nödvändigtvis där barnet vill 

leka just då. Ingen av pedagogerna var inne på Paleys (1992) tankegångar att barnen aldrig får 

säga att de inte vill leka, att alla får vara med alla under skoltid. Dock visar pedagogerna att 

beroende på situation, vad barnen leker och hur många osv. avgör om de anser att barnet ska 

få vara med eller inte. Alltså finns ingen konsekvent regel för användandet av ”alla får vara 

med” utan den varierar beroende på situation. 

 

5.4. ”Oj. Social delaktighet. Jamen det är väl…” 
Att definiera social delaktighet var något som de intervjuade pedagogerna fann svårt. Att alla 

som vill ska få möjlighet att komma till tals, var något som alla pedagoger tyckte var en del av 

den sociala delaktigheten. Att bli sedd för den man är, att bli lyssnad till samt ta hänsyn till 

varandra var egenskaper för social delaktighet som pedagogerna nämnde. Pedagog C svarade: 

”Jamen att man liksom kan lyssna på varandra och… t.ex. i leken att dom lyssnar på 

varandra…”. Vidare pratade pedagogen om att de lyssnar till varandra vid matbordet och att 

det där inte ska ske en ensidig kommunikation.  

 

Alla pedagoger ansåg att miljön och rutiner påverkar den sociala delaktigheten. Miljön ansåg 

de var det lättaste att förändra och påverka eftersom det är något tydligt och konkret som går 

att ta på, medan rutiner och strukturer är mer abstrakt och svårare att förändra. Miljön var 

något som alla pedagoger, utifrån sina åldersgrupper, var nöjd med. Det går att urskilja en 

skillnad mellan de åldersblandade avdelningarna och storbarnsavdelningarna i detta fall. 

Tillgången till material menade pedagog A och B var viktigt då det finns en frihet för barnen i 

att inte behöva be en pedagog varje gång de vill ha något att leka med. Istället menade 

pedagogerna att de uppmuntrar barnen till att hjälpas åt att t.ex. ta fram leksaker. Pedagog B 

uttryckte att det är bra från båda håll när den ena frågade och den andra hjälper till i och med 

att den som frågar vågar göra det och den som hjälper till får känna sig duktig. Att hjälpas åt, 

menade pedagogen, har en positiv inverkan på barns sociala liv. Pedagog A och B var ändå 

nöjda med deras miljö och det mesta av de olika lekmaterialen fanns ändå tillgängliga för 

barnen. Pärlor, småpyssel och lego förvarades exempelvis i stängda burkar och påsar, men för 

de äldsta barnen på avdelningen var det ändå lätt att plocka fram och öppna dessa burkar vid 

behov. Pedagogerna från storbarnsavdelningarna hade däremot allt småpyssel framme, 
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eftersom de inte har småbarn på avdelningen hade de heller inga bekymmer över att fixa lätt 

tillgängligt material för barnen. På storbarnsavdelningarna pratades det istället mer om 

arbetsytor. Vad de pedagogerna ville var att skapa bra arbetsytor så att barnen kunde se 

varandra under tiden, att kunna inspireras och prata med varandra t.ex. vid legobygge eller 

annat pyssel. Arbetsytorna ska inbjuda till social delaktighet bland barnen. Pedagog C 

berättade även att på deras avdelning har de fria bordplaceringar för barnen vid måltiderna, 

något som ingen av de övriga avdelningarna hade. 

 

Rutinerna var, som jag skrev tidigare, svårare för pedagogerna att dra till den sociala 

delaktigheten. Framförallt pedagog A och D menade att rutiner kan förstöra barns lek, men de 

finns ändå där av en anledning. Mellanmål, lunch, gå ut på gården är exempel på rutiner som 

stoppar barns lek. Pedagog A sa i intervjun att: 

 

Men sen strukturen, det är ju alla dom här rutinerna som vi har, det är ju jätte 

många gånger som man känner så att jag vill inte säga att det ska städas eller nu 

ska vi äta mellis eller städas för att nu ska vi gå ut.  

 

Trots detta så insåg ändå pedagogen att det inte går att låta barnen leka tills de är färdiga. Det 

fanns inte tillräckligt med personal för att utforska sådana alternativ, menade pedagog A, även 

om de skulle vilja prova. Inom deras arbetslag har de pratat mycket om detta och om vad som 

skulle hända om pedagogerna lät barnen leka tills de var klar. Vad de kom fram till var en 

slags kompromiss, att barnen inte alltid behöver städa undan sin lek och istället får de lämna 

leken som den är för att kunna komma tillbaka till den senare. Detta fungerar dock inte alltid, 

leken blir ändå störd av uppbrottet och barnen kan ha glömt vad de lekt.  

 

Johansson (2005) skriver om tre olika pedagogiska atmosfärer: den samspelande, den 

instabila och den kontrollerande. Johansson menar att dessa tre atmosfärer kan alla utspela sig 

inom samma arbetslag beroende på barn och situation, men det finns alltid en atmosfär som 

framträder mest. Av vad jag sett under observationerna så finns det en samspelande atmosfär 

på alla pedagogers avdelningar. Pedagogerna var mycket tillåtande i deras arbetssätt, 

exempelvis hos pedagog C när pojkarna byggde sin raket av stolar så tillät pedagogen att de 

flyttade stolarna från sin vanliga plats vid borden och in till rummet där de höll till. Ett annat 

exempel är pedagog A som hela tiden var närvarande i barnen värld och lät barnen styra över 

leken och själva bestämma vad de ville göra.  
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6. Diskussion 
I detta avsnitt kommer jag att diskutera resultatet i min studie. I resultatdiskussionen 

diskuterar jag utifrån tidigare forskning och egna åsikter och erfarenheter det resultat som 

denna studie visat. I metoddiskussionen diskuterar jag kring den valda metoden samt vilken 

påverkan den har på mitt resultat. Avslutningsvis kommer jag att ge förslag på områden som 

vore intressanta att fortsätta forska kring samt avslutande kommentarer i form av en slutsats. 

 

6.1. Resultatdiskussion 
Pedagogernas åsikter och förhållningssätt samt hur de arbetar i barngruppen är sådant som 

påverkar barnens sociala utveckling. Lpfö98 (Skolverket 2010) menar att pedagogerna i 

förskolan ansvarar för att stödja denna utveckling. Hur stödjer pedagogerna barnens sociala 

utveckling? Hwang och Nilsson (2005) uttrycker att barns sociala utveckling hela tiden sker i 

samspel med andra. Detta samspel sker i olika form under olika åldrar men dess betydelse är 

hela tiden mycket stor. Leken, förespråkar författarna, är mycket viktig under åren barnet går i 

förskolan. Pedagogerna som medverkar i studien visade alla klart och tydligt att de värnade 

om leken och att de insåg dess betydelse. Detta syntes både under intervjuerna och 

observationerna. Exempelvis pedagog B som satte sig i utkanten av leken och tillät barnen att 

ha sin fria lek i fred. De barn som ville leka med pedagogen får själva göra det valet. Pedagog 

A visade även detta genom att låta barnen styra leken. Pedagogen försökte inte ta över och 

styra i en viss riktning utan spelade vidare på de barnen ville göra. Detta anser jag är en del av 

arbetet hur pedagoger kan stödja barns sociala utveckling, genom förhållningssättet till leken, 

hur den används och hur pedagogerna beter sig i barnens lek. 

 

Leken utgör en viktig del av barns uppväxt (Knutsdotter Olofsson 2003; Lillemyr 1990) och 

är även något som barn har rätt till enligt Barnkonventionen (Unicef 2009). Detta är något 

som pedagogerna är klart medvetna om och alla är överens om dess betydelse för 

verksamheten. Den fria leken ansåg pedagogerna vara den viktigaste leken. De menar att i den 

fria leken har barnen möjlighet att bearbeta intryck, öva fantasin, turtagande och socialt 

samspel. De uttryckte även att det är viktigt att barnen får ha sin fria lek utan vuxna men om 

det behövs för leken eller om barnen vill så kan en pedagog vara med. Jag anser att detta är ett 

mycket bra tänk från pedagogerna. De förstod lekens betydelse samtidigt som de själva inte 

gick in i barnens fria lek hursomhelst, utan det skedde med eftertänksamhet. Observationerna 

visar att den fria leken ofta används av pedagogerna för att utföra andra sysslor vilket jag tror 

kan påverka att pedagogerna får sämre en tillsyn över vad barnen leker och hur stämningen är. 

Jag skulle vilja se att pedagogerna fick större möjlighet till observation, särskilt för 

pedagogerna i de ålderblandade grupperna. Jag tror att observation ger otroligt mycket för 

pedagogerna genom att de ser vad barnen kan och ger även en möjlighet att kunna ta itu med 

konflikter direkt när de uppstår. Att ha sett vad som utlöste konflikten och hur leken sett ut 

innan bråket anser jag kan vara ett stort hjälpmedel för pedagogerna när det kommer till 

konflikthantering.  
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Alla medverkande pedagoger var överens om att miljöer och strukturer påverkar barnens 

sociala delaktighet. Det finns en tydlig skillnad mellan pedagoger på åldersblandade 

avdelningar och storbarnsavdelningarna. För pedagogerna på de ålderblandade avdelningarna 

var det viktigast att göra material tillgängligt utan att saker som pärlor och lego ska vara 

tillgängligt för de minsta barnen. På storbarnsavdelningarna finns inte alls samma problematik 

kring tillgängligt material istället diskuterade de framförallt om hur arbetsplatserna ska 

utformas på bästa sätt. Melin (2013) skriver om strukturell praxis, vilket innebär 

omsorgspraxis och sociopedagogisk praxis. Dessa skiljde sig åt hos de olika avdelningarna. 

Omsorgspraxisen blev större på de åldersblandade avdelningarna i och med att barnen är 

yngre och kräver just mera omsorg såsom blöjbyten och påklädning. Eftersom det är just 

åldersblandat så skedde uppdelning av gruppen under de sociopedagogiska stunderna t.ex. 

stor och liten samling samt olika åldersbaserade gruppaktiviteter. Detta behövs för att 

pedagogerna ska kunna anpassa innehållet och utmana barnen på rätt nivå, men det innebär 

även att alla barn inte alltid delar samma vardag, något som Melin skriver är viktigt för den 

sociala delaktigheten. Detta var något som var enklare för pedagogerna på 

storbarnsavdelningarna. Där blev det inte nödvändigt att dela upp barnen på samma sätt utan 

barnen låg på ungefär samma kunskapsnivå och eventuell uppdelning skedde främst för att få 

en lugnare dag. Innebär detta att det finns en större sociala delaktighet hos de grupper med 

barn i samma ålder?  

 

Utifrån egna erfarenheter från åldersblandade barngrupper så är ofta ålder något barnen anser 

viktigt samt att det även för det mesta är de äldsta som styr i lekar. Detta kan bero på den 

uppdelade vardagen som Melin (2013) skriver om. Ålderns betydelse är även något som 

Skånfors (2013) kommit fram till att barn anser är viktigt och påverkar när det kommer till att 

skapa relationer. Ålder har jag även sett användas som ett sätt att utesluta andra genom att 

t.ex. ”du är för liten för den här leken”. Har då ålder mindre betydelse hos de avdelningarna 

med barn i samma ålder? Utifrån mina egna erfarenheter så tror jag att ålder blir med mindre 

betydelsefullt när det kommer till att skapa relationer för barnen på avdelningar med samma 

ålder och andra kompetenser och intressen blir istället viktigare. För att följa Melins (2013) 

teori om en delad vardag så borde grupper med barn i samma ålder vara det bättre alternativet 

för den sociala delaktigheten. Men är grupper med barn i samma ålder är att föredra i alla 

sammanhang framför ålderblandade?  

  

Social uteslutning skedde ändå på pedagog C:s avdelning trots att barnen var i samma ålder. 

Vid situationen som utspelade sig under observationen av pedagog C så bad en flicka två 

gånger om hjälp av pedagogen och känslan jag fick var att pedagogen var mer intresserad av 

att prata med sina kollegor än att hjälpa barnet komma in i leken. Detta trots att pedagogen i 

intervjun sade att om ett barn har svårt att komma in i en lek så brukar hon delta i leken och ta 

på sig en stöttande roll. Pedagogen visste dock inte vad det egentliga problemet var eftersom 

flickan bara uttryckte en del av problemet, att pojkarna sagt att hon hade tjejbaciller. Den 

andra delen av problemet, att hon inte fick vara med, framgick inte. Det jag tolkar från detta 

är att pedagoger inte kan vara med överallt eller se allting hela tiden. Det jag observerade tror 

jag var ett svagt tillfälle hos pedagogen när denne var mer intresserad av att diskutera och ta 

beslut med kollegorna än att ägna sig åt att ta reda på mer kring flickans situation. Det är svårt 
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att som pedagog alltid ta rätt beslut i varje situation som uppstår under en dag. Hade 

situationen skett en stund tidigare när det var lugnare och pedagogen endast observerade leken 

så tror jag att situationen kunnat se annorlunda ut. Då fanns ett större utrymme för pedagogen 

att följa med flickan och sätta sig in i vad problemet var och som hon sa i intervjun prata med 

barnen och fråga om flickan får vara med.  

 

Just uttrycket ”alla får vara med” såg jag aldrig användas under observationerna. Två av 

pedagogerna såväl som mina egna erfarenheter i förskolor bekräftar ändå att uttrycket 

används i förskolan. Enligt det som pedagogerna uttryckte i intervjuerna så fanns det inget 

konsekvent arbetssätt när ett barn inte får vara med i en pågående lek utan det är beroende på 

situationen. De menade även att det är upp till pedagogen att avläsa leken för att sedan avgöra 

om det passar eller inte. Min upplevelse är att pedagoger i förskolan inte alltid har full uppsikt 

på alla lekar som pågår t.ex. exemplet med tjejbacillerna eller pedagog B som utför andra 

uppgifter under stora delar av tiden för barnens fria lek, bekräftar detta. Hur stor uppsikt hade 

pedagog B då på vad som pågick? Lekarna pågår i olika rum och medan barnen har sin fria 

lek så har pedagogerna andra uppgifter att utföra. Min upplevelse är att uttrycket ”alla får vara 

med” används vid just sådana tillfällen när pedagogen inte riktigt har uppsikt på situation eller 

är upptagen av andra uppgifter.  Om förskolorna jag besökt infört regeln att man inte får säga 

att man inte vill leka, som Harrista och Bradleys (2003) studie, vilka konsekvenser hade detta 

fått? Harrista och Bradleys forskning visar att barnen lekte mer med varandra men det sociala 

missnöjet ökade i och med att en del av deras frihet togs bort. Hade samma resultat visats här? 

Och om regeln införts redan vid starten i förskolan, hade då inte detta varit en naturlig del av 

förskolan? Grundtanken med denna regel, att ingen ska bli lämnade utanför, tycker jag är bra 

samtidigt som jag även anser att det är viktigt att barn ska få möjlighet att leka ensam eller i 

mindre grupp. Pedagogerna i denna studie verkar även vara inne på samma linje som jag och 

pedagog D:s ord ”Vi förespråkar att alla får vara med, å det är det viktigaste att ingen blir 

utfryst eller utstött så… men om några väljer att leka, å vill vara själva i nått rum eller i nån 

lek så får dom vara det en stund.” tycker jag verkligen träffar mitt i prick. Eftersom det är 

viktigt att både få vara i fred och att inte bli utstött, två punkter som kan gå emot varandra, så 

finner jag det naturligt att det heller inte finns något konsekvent arbetssätt för pedagogerna. 

Alla situationer är olika och alla barn är olika, men det kräver goda kunskaper hos 

pedagogerna för att kunna ta bra beslut för barnens utveckling och välmående.   

 

6.2. Metoddiskussion 

Jag stötte på några problem under observationerna. Barnen på förskolorna jag besökte var 

mycket intresserade av mig och ville gärna prata och leka med mig vilket kan ha stört mitt 

fokus på pedagogen. Barnens intresse för en ny vuxen i gruppen hade jag räknat med och kom 

därför ca 15 minuter före observationen, men jag tror att ytterligare tid hade behövts. Jag 

upplevde det även svårt för både mig och pedagogen att följa denne överallt för att kunna höra 

vad pedagogen sa till barnen. Så för att skapa en naturligare och mindre obekväm situation för 

pedagogerna så varvade jag med att sitta på avstånd och observera helheten samt att följa efter 

pedagogen när hon lämnade rummet. Dessa två punkter kan ha påverkat mitt resultat i och 

med att jag kan ha missat något som pedagogen gjorde eller sade till barnen.  
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Att göra både intervjuer och observationer anser jag var mycket givande eftersom detta både 

gav en bild av hur pedagogerna agerar och hur de tänker kring sitt agerande. Detta ger en 

djupare bild samt styrker studiens validitet. Eftersom intervjufrågorna är olika ställda och till 

viss del baserade på observationstillfället så försvårar detta möjligheten att göra om studien 

exakt. Trots att alla intervjuer i denna studie inte var exakt likadant strukturerade så har 

intervjuerna ändå genererat liknande svar från alla pedagoger. Detta anser jag styrker både 

validiteten och reliabiliteten.  

 

Att urvalet skedde på det sätt som Trost (2005) kallar för bekvämlighetsurval anser jag 

påverkar resultatet negativt. Mitt kriterium för urvalet var att de medverkande skulle arbeta 

inom förskolan, vilket alla gör. Pedagogerna har även arbetat olika länge inom yrket samt att 

de har olika åldrar i barngrupperna vilket ger en bredd bland urvalspersonerna samt möjlighet 

till varierande arbetssätt och tankegångar. Syftet med studien är inte att få en generell bild av 

alla förskollärare utan att se hur det kan se ut bland pedagoger i förskolan i deras arbets-, och 

förhållningssätt till barns sociala utveckling. Det som presenteras i resultatet är alltså fyra 

pedagogers åsikter och arbetssätt och är ingen sanning för alla pedagoger i förskolan. Därför 

anser jag att det bekvämlighetsurvalet som skett inte påverkar validiteten i studien. 

 

6.3. Vidare forskning 
Alla medverkande pedagoger i studien är kvinnor vilket även representerar den bild som finns 

i förskolorna, alltså väldigt få förskollärare som är män. Intressant vore det att veta om 

resultatet varit annorlunda om män inom förskolan också varit representerade. Män och 

kvinnor som genomgått samma utbildning för att bli förskollärare, finns det en stor skillnad 

dem emellan? Eller skulle männens åsikter likna kvinnornas? 

 

Något som vore intressant att arbeta vidare på vore att gå djupare och jämföra åldersblandade 

avdelningar jämfört med avdelningar med samma åldersgrupp. Denna studie visar att det finns 

skillnader dem emellan, både i miljö och rutiner. Men är den ena bättre än den andra? Studien 

visar på fördelar med båda varianterna men eftersom endast storbarnsavdelningar är 

representerade så vore det intressant att fortsätta med småbarns-, och mellanavdelningar. Hur 

fungerar det där? Har pedagogerna där samma syn som pedagogerna på storbarnsavdelningar? 

Alltså att både jämföra ålderblandade och samma ålder, samt jämföra storbarns-, mellan-, och 

småbarnsavdelningar är eventuella fortsättningar på denna studie. 

 

Eftersom alla observationstillfällen skedde inomhus så är det svårt att ge en verklig 

helhetsbild av den dagliga verksamheten. Om t.ex. samma situation med tjejbacillerna skulle 

uppstått utomhus hade pedagogen agerat likadant? Även pedagogernas roll i leken, är det mer 

eller mindre aktiv utomhus än inomhus? Detta är något som skulle kunna utveckla denna 

studie vidare.  
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6.4. Slutsats 
Tidigare forskning såväl som denna studie tyder på att social utveckling och delaktighet är 

viktiga delar för barnens utveckling i förskolan men det är även något komplext som kan vara 

svårt för en pedagog att hantera. Denna studie visar att de flesta beslut som pedagogerna gör, 

gällande om ett barn får vara med eller inte, grundas på pedagogens känsla för om det passar 

eller inte. Eftersom det inte finns något konsekvent arbetssätt för hur man som pedagog ska 

uppföra sig i en viss situation så ligger väldigt mycket hos pedagogen. Hur bra uppsikt har 

pedagogen på situationen? Vad är pedagogens egen uppfattning om hur många och vilka barn 

som utgör en bra grupp? Detta anser jag är anledning till att satsa på mer kunskap kring barns 

sociala utveckling, både i lärarutbildningen såväl som fortbildning för de redan 

yrkesverksamma, detta för att de beslut som tas ska ha en god grund att stå på. 

 

Det finns även ett dilemma kring den fria leken. Pedagogerna kan inte konstant observera den 

fria leken eftersom det ofta finns andra uppgifter som också ska utföras. Detta göra att den fria 

leken ofta går obemärkt förbi samtidigt som det är viktigt att den fria leken är just det, alltså 

fri från vuxna. Jag anser att det är viktigt att pedagogerna får mer tid till att observera barns 

lek, utan att nödvändigtvis vara i leken. Genom detta så kan man som pedagog lära sig 

mycket t.ex. barnens intressen, deras sociala förmågor och det finns även en bättre möjlighet 

till att förstå och hjälpa barnen när det uppstår bråk och konflikter. 

 

Det som jag anser viktigast för barns sociala utveckling är att inget barn ska bli utstött eller 

utfryst. Även om en regel som ”You can’t say you can’t play” (Paley 1992) inte är lösningen 

så tycker jag att det är viktigt att arbeta för de barn som ofta hamnar utanför leken. Tidigare 

forskning såväl som den här studien visar att lek och samspel är centralt för barnens sociala 

utveckling i förskolan. Men om ett barn inte har någon att samspela med, hur ska barnet då 

kunna utvecklas socialt? Därför anser jag att detta är det viktigaste att som pedagog arbeta för 

att alla ska ha någon att vara med.   
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Bilaga 1 – Observationsmall 
 

Pedagog:___________________ 

Miljön Vad säger 

pedagogerna? 

Hur agerar 

pedagogerna? 

Kroppsspråk – 

minspel – röst och 

tonläge 
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Bilaga 2 - Intervjufrågor 
Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

Åldersgrupp på avdelningen? Hur många barn? 

 

Hur förhåller sig förskollärare till barns sociala utveckling/delaktighet? 

 Beskriv en typisk dag för barnen i förskolan. 

 Hur skulle du definiera social delaktighet? 

 Anser du att förskolans struktur och miljö påverkar den sociala delaktigheten för barn? 

Varför/varför inte? 

 Hur skulle du definiera lek? Fri lek? 

 Vad tror du att den fria leken har för betydelse för barnen? 

 Vad tror du den fria leken har för betydelse för barnens utveckling och lärande? 

 Brukar du delta/finnas med i barnens fria lek? Varför/varför inte? 

 Vilken betydelse har leken för verksamheten? 

 Vad tycker du är den viktigaste sociala färdigheten som barn lär sig under förskolan? 

 

Vad är förskollärares syn på uttrycket ”Alla får vara med”? 

 Hur ser du på uttrycket ”alla får vara med”? 

 Hur hanterar du situationen när ett barn inte får vara med i en redan pågående lek? 

 Har ni något utarbetat arbetssätt för att motverka utanförskap? 
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Bilaga 3 – Information till föräldrar 

 

Hej!  
Mitt namn är Caroline Wikström. Jag läser sista terminen på förskollärarutbildningen vid 

Umeå universitet och skriver nu på mitt examensarbete.  

  

Syftet med detta arbete är att undersöka hur förskollärare arbetar för att främja barns sociala 

delaktighet. För att göra detta kommer jag delvis att observera i barngruppen, delvis intervjua 

förskollärare. Besöket kommer ske under vecka XX. 

 

Underlaget som jag får in är väldig viktigt i min studie. Uppgifterna kommer endast att 

användas för forskningsändamål, deltagande är frivilligt och jag försäkrar att personal, barn 

och förskola kommer att vara anonyma i arbetet. Vill du inte att ditt barn ska delta i 

observationen eller om du har frågor så kan du kontakta mig eller min handledare vid 

universitetet. 

 

Tack på förhand.  

Med Vänliga Hälsningar:    Universitetshandledare: 

Caroline Wikström   Gunilla Näsström 

xxxxxxx@xxxx.se   xxxxxxx@xxxx.se   

xxx-xxxxxxx    xxx-xxxxxxx 

 


