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1. Inledning och bakgrund 

Forskning visar att leken är ett bra sätt för barnen att uttrycka sig i och bearbeta sina 

upplevelser (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2014). Utifrån vår erfarenhet 

upplever vi att barnen i åldrarna tre till fem år gärna leker tillsammans i den fria leken, 

som på ett mer eller mindre sätt är styrd av pedagoger. Rönnberg och Olsson (2017) 

understryker FN:s definition av fri lek som bör vara utan mål och utan inblandning av 

vuxna. Barnen börjar träna socialt samspel och samarbete genom den fria leken på ett mer 

medvetet sätt, jämfört med ett och tvååringar som gärna leker bredvidlek. Barn vill leka 

tillsammans och tycker att det är roligt om rätt förutsättningar finns. Programmet ”Är 

leken fri?” (Sveriges utbildningsradio, 2017) tar upp om den fria leken ska vara ett 

pedagogiskt verktyg där barnen ska styras till ett mål eller vara icke produktiv utan vuxens 

makt- och kunskapsnärvaro. 

Utifrån det Barnkonventionen tar upp om barns sociala samspel blev vi intresserade av 

att undersöka hur det sociala samspelet ser ut i verksamheten på en förskola. Alla barn 

ska ha rätt till en barndom med grundläggande omsorg som främjar sociala framsteg 

enligt FN:s Barnkonvention (UNICEF Sverige, 2009). Eftersom de flesta barn vistas i 

förskolan en stor del av dagen, har barnen rätt att få omsorg som främjar sociala framsteg 

genom att ta tillvara på socialt samspel i den fria leken mellan barnen.  

Förskolan ska ta tillvara barnens intressen, för att kunna tillgodose detta bör fokus vara 

på den fria leken och skapa lärmiljöer som uppmuntrar till socialt samspel (Jonsson, 

2016). Pedagogens kompetens och lärmiljön spelar stor roll för barnens sociala 

utveckling (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2014). I förskolans läroplan står 

det att barnen ska få möjlighet att bearbeta och uttrycka sina upplevelser i leken. 

Arbetslaget ska föra aktiva diskussioner som ska utmana och stimulera barnen. Leken är 

en viktig del i barns utveckling och lärande.  

Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är 

nödvändig i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb 

förändringstakt. Förskolan ska vara en levande social och kulturell miljö som 

stimulerar barnen att ta initiativ och som utvecklar deras sociala och 

kommunikativa kompetens (Skolverket, 2016, s. 6). 
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Lärandet i leken ska baseras på samspelet mellan vuxna och barn såväl som på att barnen 

lär av varandra. Detta innebär att pedagogens närvaro i den fria leken har betydelse för 

lärandet hos barnen. Pedagogen måste ta tillvara på barnens åsikter och vara lyhörd för 

barnens idéer. Betydelsen av att personal i förskolan bör engagera sig i samspelet mellan 

barnen och att stödja och vägleda barnen, tas upp i kvalitetsgranskningen av förskolor i 

Sverige (Skolinspektionen, 2016).  

1.1.  Syfte och frågeställning 

Syftet med den här studien är att ta reda på hur socialt samspel fungerar i den fria leken, 

samt synliggöra barnens sociala samspel. Avsikten är även att undersöka pedagogens 

förhållningssätt och vad det ger för möjlighet till socialt samspel och kommunikation i 

den fria leken. 

Utifrån detta ställs följande forskningsfrågor 

• Hur fungerar barnens sociala samspel i den fria leken? 

• Vad har pedagogen för förhållningssätt i den fria leken? 
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2. Litteraturbakgrund 

Här nedan följer en redovisning av litteratur utifrån tidigare forskning. I 

forskningsstudien lyfts begrepp fram kring den fria leken som socialt samspel, 

kommunikation och pedagogens förhållningssätt. Dessa begrepp valdes för att vi såg ett 

samband mellan dem och barnen i den fria leken därför vill vi förtydliga begreppen. 

2.1.  Lek och fri lek  

Knutsdotter Olofsson (1987, 2017) menar att lek är svårt att definiera. Det är svårt att 

förklara lek eftersom många vuxna använder ordet på olika sätt och i olika sammanhang. 

I leken ska inte det som sägs, tänks och görs tolkas ordagrant. Lek är inte verklighet utan 

ska tolkas utifrån lekens premisser genom ett sätt att tala och vara i leken. Allt är möjligt 

i leken och det mesta kan omvandlas, en stol kan bli en häst. Leken är här och nu. För att 

ett barn ska kunna leka måste de kunna förstå leksignaler från andra och kunna 

kommunicera till andra på olika sätt. De ska kunna bortse från verkligheten och inte bli 

distraherad av andra. Johansson och Pramling Samuelsson (2006, 2007) menar också att 

leken är svår att definiera. Det är lättare att ta fasta på vad som karaktäriserar den istället 

såsom att leken är oförutsägbar, att man ser det som en process. Leken handlar också om 

spänning, fantasi och engagemang. Lek och lärande kan integreras i den pedagogiska 

verksamheten. Barnen ser leken som om och då är det bara det som gäller. Leken är social 

då barn kommunicerar med varandra, det behöver inte vara verkliga personer barnen 

samtalar med, utan också fiktiva. Lek är i centrum för barnens eget meningsskapande. 

Barnen skapar sin egen värld i leken om det de tycker är meningsfullt att lära (a.a.). 

Tullgren (2004) menar att leken kan delas in i tre teman eftersom leken har stor betydelse 

för barnens utveckling, lärande och framtiden, dessa teman är att barn leker, när barn 

leker är de koncentrerade, aktiva, engagerade och kreativa. Det är aktiviteten i leken som 

leder till utveckling och lärande. Det andra temat är, vad barn leker, i leken har barnen 

själva möjlighet att välja vad de ska leka utifrån sina egna erfarenheter och fantasi. Det 

sista temat är, hur barn leker, att barnen övar på hur de kommunicerar med varandra i 

leken, det är något som barnen har nytta av både som barn och i vuxen ålder. Barnen 

tränar på att uttrycka känslor och sätta sig in i andras behov.  
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Tullgren (2004) pekar på styrning i den fria leken som anpassas efter förskolans krav på 

ordning och hänsynstagande. Den fria leken anses ske på barnens villkor men ändå under 

vissa former som pedagogen anser önskvärt, meningsfullt och normalt. Den fria leken är 

den lek som barnen får bestämma själva över på förskolan som inte är styrd av bestämda 

regler. Lekar när barnen är högljudda och som oftast blir rörliga lekar regleras oftast bort 

av pedagogen som då upprätthåller normer om rätt och fel lek och motarbetar det barn 

som bryter mot den. Fria leken är en viktig del i förskolan och att pedagogens 

förhållningssätt är att stötta, uppmuntra och engagera sig tillsammans med barnen. 

Barnen kan med hjälp av leken uttrycka sig själva. Knutsdotter Olofsson (1987) menar 

också att fri lek är när barnen får leka vad de själva vill och inte bli störda, men att det 

inte är fel att pedagoger är med och visar leksignaler och lär barnen lekspråket. Vidare 

menar Rönnberg och Olsson (2017) att barn har rätt till fri lek och fria aktiviteter utan 

vuxnas bedömande, där barnen kan öva jämlikhet och komma överens tillsammans med 

andra barn.  

2.2.  Socialt samspel 

Knutsdotter Olofsson (1987, 1996) och Jensen (2008) menar att lek tillsammans med 

andra barn leder till social kompetens. När barn leker tillsammans utvecklar de förmågan 

att leva med andra människor, kompromissa, skratta tillsammans, gråta utan att anklaga 

någon, bli arga utan att slåss, känna empati och visa sympati. Jensen och Harvard (2009) 

menar att det är i samspelet mellan barnen i leken som de lär känna varandra som i sin tur 

leder till trygghet och glädje. Knutsdotter Olofsson (2003) menar också för att kunna hålla 

harmoni i leken så måste man kunna förstå de sociala lekreglerna som är samförstånd, 

ömsesidighet och turtagande. Grunden till dessa regler lär sig barnen i den tidiga leken 

med vuxna som sedan utvecklas i leken med jämnåriga. Samförstånd handlar om att man 

är överens om att man leker och vad man leker. Ömsesidighet innebär att alla i leken är 

på samma nivå där ålder och styrka inte har någon betydelse. Turtagande kan förklaras 

som att de som är med i leken turas om att bestämma eller ta initiativ. Knutsdotter 

Olofsson (a.a.) menar även genom turtagning lär sig barn att samspela med varandra då 

de turas om att bestämma i leken. Det förs en dialog mellan de som deltar i leken. Säljö 

(2014) understryker att det är viktigt att barn samspelar med både barn och pedagoger för 

att skaffa sig ny erfarenhet och utvecklas socialt. Vidare menar Säljö att det är viktigt att 
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uppmuntra till samspel och kommunikation i förskolan där barn och pedagoger samtalar 

med varandra. Detta kan leda till att barnen skaffar nya erfarenheter och ny kunskap.  

Pape (2001) menar att barn ska få känna sig önskade och omtyckta för den man är i leken 

på förskolan och det är pedagogens viktigaste uppgift att se till att barnen får uppleva det. 

En av förskolans uppgifter är att barnen ska få leka och utveckla social kompetens med 

andra barn. I leken tillsammans med andra utvecklar barnen sin sociala förmåga och att 

försöka förstå lekregler. Därmed har pedagogerna ett stort ansvar för att alla barn deltar i 

leken. Det är pedagogen som ska se till att de barn som inte leker får vara med och 

utveckla sin sociala kompetens. Visar inte pedagogen intresse för barnen så utvecklas de 

inte. Samtidigt menar Pape att pedagogen inte kan lära ett barn att leka för det är bara 

barn som kan leka på barns villkor. Går en pedagog in i leken blir det oftast på pedagogens 

villkor. Enligt Pape är det i förskoleåldern enklare att lära sig leka jämfört med i 

skolåldern. Man kan inte heller ta för givet att alla barn kan leka vilket kan leda till att det 

blir svårt att utveckla den sociala kompetensen.  

2.3.  Kommunikation mellan barn 

Riddersporre och Bruce (2016) poängterar att kommunikationen har stor betydelse för 

barnets egen skull, genom den kan barnen uppleva delaktighet, samhörighet, skapa och 

dela mening i samspel med andra. Förskolans roll är att väcka lusten och inspirera barnens 

språkliga samspel. Säljö (2014) menar att kommunikationen i leken är viktig för att 

barnen ska få en förståelse för hur andra uppfattar och förklarar olika händelser. Vidare 

menar Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) att kommunikationen i leken 

bland annat leder till att barnen får möjlighet att diskutera, argumentera och ta del av 

andras tankar och idéer. Förutsättningarna i leken kan förändras under lekens gång till 

exempel om ett barn lämnar leken och två kommer till, då måste barnen på något sätt 

kommunicera med varandra för att komma överens. På detta sätt får barnen använda sin 

kommunikativa förmåga. Det är den verbala kommunikationen som gör att barnen för en 

dialog med varandra med hjälp av talet. Ladberg (2003) anser att kroppsspråk som 

uttrycks med hela kroppen ska stämma överens med det som sägs. Den icke verbala 

kommunikationen är när barnen tar hjälp av kroppsspråket, mimik, att härmas och tecken. 

Jonsson (2016) menar att den icke verbala kommunikationen visas genom att peka, 

lyssna, se, le stort, erbjuda något genom att räcka fram något som den andre vill ha. 
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2.4.  Pedagogens förhållningssätt 

Tullgren (2004) menar att om pedagogen engagerar sig i barnens lek och stöttar och 

uppmuntrar dem till aktivitet, blir leken utvecklande. De ska finnas där och bekräfta 

leken. Pedagogen kan finnas med som en förmedlare i leken så att leken kan fortsätta 

efter en eventuell konflikt mellan barnen. Alla barn ska få chansen att vara med och leka 

och det är pedagogens uppgift att bjuda in till det. Är pedagogen delaktig i leken finns det 

inte stort utrymme för otäcka lekar utan då fokuseras det oftast på hur samhället är 

uppbyggt, till exempel att någon är sjuk och måste åka ambulans. Istället för att slåss 

uppmuntrar pedagogerna barnen till att samtala med varandra och sätta ord på sina 

känslor.  Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2000) menar också att pedagogen 

ska uppmuntra till att barnen ska uttrycka sina åsikter och lyssna på varandra, vilket också 

framkommer i förskolans läroplan. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson, (2014) 

menar att det är viktigt med en pedagogs närvaro i leken för att kunna stötta och utmana 

barnen i leken. Det är pedagogens ansvar att få barnen att leka och stödja barnen i detta.  

Hall-Kenyon och Rosborough (2017) menar att samspelet mellan pedagog och barn i 

samband med fri lek är viktigt för att stödja barnen att bli självständiga individer. Att vara 

en närvarande pedagog och att ge barnen utmaningar och känslomässiga upplevelser gör 

att barnen övar på att lättare kunna fungera i grupp.  Jonsson (2016) anser att man kan 

dela upp pedagogens kompetens genom att uppmuntra och uppmärksamma barn i tre 

kategorier. Den första kategorin är att lyssna och rikta sig mot barnet genom tal och 

handling, där barnet är mindre aktiv och pedagogen kommunicerar om den konkreta 

situation de befinner sig i. Den andra är att upprepa och stödja uttryck när barnet tar 

kontakt och pedagogen bekräftar barnet genom att kommunicera när barnet tar kontakt. 

Den tredje kategorin innebär att pedagogen beaktar barns uttryck och vidgar 

lärandeerbjudanden. Där är såväl barn som pedagoger lika aktiva och pedagogen bidrar 

till att barnet tar egna initiativ och lämnar utrymme för barnets egna reaktioner. 

2.5.  Teoretiskt perspektiv 

Utifrån studiens syfte som är att ta reda på hur socialt samspel fungerar i den fria leken, 

samt synliggöra barnens sociala samspel och att undersöka pedagogens förhållningssätt 

och vad det ger för möjlighet till socialt samspel och kommunikation i den fria leken, har 

ett sociokulturellt perspektiv på lärande valts. Perspektivet valdes utifrån att studien 
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handlar om socialt samspel. Begrepp ur detta perspektiv som används i analysen är socialt 

samspel, kommunikation, pedagogens förhållningssätt och proximala utvecklingszonen.  

2.5.1. Sociokulturellt perspektiv 

Vygotskij (1995) menar att det sociala samspelet är viktig för barns utveckling och att 

sociala regler övas genom lek. Vygotskij menar också att det sociala samspelet mellan 

människor inte bara är en metod som kan stödja lärande och utveckling, utan att det även 

är lärande och utveckling då man utvecklas tillsammans. Även Säljö (2011, 2014) menar 

att i ett samspel med andra tar barnen till sig att kommunicera, tänka och utföra fysiska 

handlingar tillsammans. Tack vare detta brukar det leda till att den med mindre kunskap 

får mer kunskap och kan på egen hand så småningom. Detta uppnår man genom att 

pedagoger eller barn delar med sig av sina tidigare erfarenheter och kunskaper. Det är 

genom kontakt med andra som barnen möter nya sätt att resonera, tänka och handla. 

Barnen får genom upplevelser en förståelse för hur andra förstår och tolkar saker och ting. 

Ett sociokulturellt perspektiv innebär att lärandet sker i samverkan och att man byter 

erfarenheter, kunskaper, information och färdigheter med varandra.  

Strandbergs (2006) och Säljös (2014) tolkning av Vygotskij, där de beskriver den 

proximala utvecklingszonen genom att barn härmar det som de ännu inte klarar av med 

hjälp av andra och som de vill lära sig. De provar det som de vill lära sig med hjälp av 

någon som redan kan det genom att göra likadant och upptäcker då att de har lärt sig något 

med hjälp av andra. Samspelet är viktigt för att uppnå ny kompetens. Barnets utveckling 

går från social kompetens till enskilt. Barnet överskrider sin dåvarande förmåga genom 

att lösa uppgiften tillsammans med ett annat barn eller pedagog där barnet kan pröva 

tankar och färdigheter. Det är också viktigt att pedagogen är medveten om barnens 

aktuella kunnande för att kunna utveckla det vidare. Doverborg, Pramling och Pramling 

Samuelsson (2013) tolkar Vygotskijs syn på proximala utvecklingszonen där de menar 

att det är samspelet som sker mellan de med olika erfarenheter och skillnaden att lära sig 

själv eller att klara av saker med hjälp av en mer kompetent person. Där finns utrymme 

för att utvecklas, att få stöd och utmaningar.  
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3. Metod 

I detta avsnitt behandlas vilken metod som använts. Det finns kvantitativ och kvalitativ 

data. Den metod som använts var kvalitativ data för att det var lämpligt utifrån studiens 

syfte och frågeställningar. Vi använde oss av observationer för att se hur barn och 

pedagoger samspelade med andra i den fria leken.  

3.1.  Observation 

Pedagogerna observerades för att synliggöra vad de gav barnen för möjligheter till 

samspel i den fria leken. Barnens samspel mellan varandra och pedagoger observerades i 

den fria leken. En egen observationsmall (bilaga 1) gjordes som fylldes i under 

observationstillfällena där vi fokuserade på samspelet och kommunikationen mellan 

pedagogerna och barnen. Observationerna genomfördes på barnens förskola inomhus i 

deras lärmiljöer. Vi fick ihop sju observationer i mallen och sex filmer. Under dessa två 

tillfällen gjordes enstaka pauser på fem minuter. Denscombe (2014) skriver att 

observation är ett tydligt sätt för forskaren att skaffa sig kunskap om det aktuella ämnet. 

Fördel med denna metod är att observationen handlar om det som ögat ser, inte vad någon 

säger att de gör och att den som utför observationen har möjlighet att se betydelsen för 

det sociala samspelet. Deltagande observation handlar om att forskaren studerar det 

aktuella ämnet som ska behandlas genom att vistas i situationerna själv. Ibland utan att 

visa sig men vi valde att vara synliga inför barnen och pedagogerna för att inte förbise 

något under observationstiden. De observationer som vi utförde gjordes i naturliga 

miljöer. Denscombe (a.a.) beskriver naturliga miljöer som en miljö där situationen hade 

uppstått även om inte observationer skulle ha skett. Det hela går ut på att observera det 

som skulle skett ändå utan att störa allt för mycket. Nackdel med metoden är att man kan 

bli personligt involverad och engagerad under observationstillfället.  

Bjørndal (2005) menar att observation är något som alla gör i vardagen men i ett teoretiskt 

sammanhang brukar man ha ett snävare begrepp på vad observation innebär. Inom 

pedagogiken är observation att man koncentrerar sig på att observera något som har en 

pedagogisk betydelse, en uppmärksam iakttagelse. Som pedagog observerar man för att 

få ett så bra lärande för barnen som möjligt i situationen. Vidare nämner Bjørndal att det 

finns två former av observationer, observationer av första ordningen och observationer 

av andra ordningen. Våra observationer hade utgångspunkt av första ordningen då den 
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innebar att vi observerade en pedagogisk situation och hade bara fokus på den just då. 

Detta medförde att det blev en bättre kvalité på observationerna då observatören inte 

behövde ha fokus på flera situationer samtidigt. Observationer däremot av andra 

ordningen innebär att pedagogen själv observerar situationer som han eller hon är delaktig 

i. 

3.2.  Urval 

Barngruppen var känd för oss då vi hade observerat den i andra sammanhang och hade 

en viss kännedom om och urvalet blev då ett subjektivt urval (Denscombe, 2014). Studien 

avgränsades till de äldre barnen, tre till fem år och pedagoger till en förskola i sydöstra 

Sverige. De barn som var på plats och valde att leka observerades och pedagoger som var 

närvarande. Denscombe beskriver fallstudie som vi använt oss av som en studie där man 

inriktar sig på en eller några få förekomster där avsikten är att redogöra för förhållanden 

och erfarenheter kring de särskilda fallen. Oftast med en undersökningsenhet som 

ändamål och då studera saker i detalj. Fallstudier är vanligt att använda sig av när det 

gäller undersökningar i mindre skala. Det som undersöks är något som redan förekommer. 

Vi valde att ge de två pedagoger som observerats namnen Stina och Agneta och barnen 

som observerades fick namnen Kalle 4 år, Alva 4 år, Axel 3 år och Wincent 5 år.  

3.3.  Genomförande 

Först kontaktades förskolechef på den aktuella förskolan och där presenterades studiens 

syfte och att observationer skulle ske på barns samspel i den fria leken och pedagogernas 

förhållningssätt. Efter ett godkännande skickades information ut till föräldrarna samt 

frågan om tillåtelse om deras barn fick medverka i studien (bilaga 2). Pedagogerna blev 

informerade om att de blev observerade så de fick ta ställning till deras egen medverkan. 

Observationstillfällena var vid två tillfällen inomhus mellan klockan 8.00-11.30 då det 

var mest barn på förskolan under den tiden. I samråd med pedagogerna på förskolan så 

var vi där vid varsitt tillfälle för att undvika stor uppmärksamhet av vår närvaro.  Vi 

använde oss av en dokumentationsmall där vi antecknade ner det som barnen och 

pedagogen gjorde och sade, det blev sju stycken. Vi skrev stödord i mallen. För att 

underlätta för oss och få med så mycket som möjligt, filmade vi sex stycken frekvenser i 

leken som var mellan tio och femton minuter långa. 
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3.4.  Bearbetning och analys 

Efter att observationerna och filmerna var gjorda sammanställdes materialet och vi 

började analysera det utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Vi valde detta teoretiska 

perspektiv för att syftet med den här studien var att ta reda på hur socialt samspel fungerar 

i den fria leken, samt synliggöra barnens sociala samspel i den fria leken. Avsikten var 

även att undersöka pedagogens förhållningssätt och vad det ger för möjlighet till socialt 

samspel och kommunikation i den fria leken. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

användes begreppen socialt samspel, kommunikation, pedagogens förhållningssätt och 

proximala utvecklingszonen när vi analyserade våra observationer i mallarna och 

filmerna. Vad vi såg för samspel i dokumentationerna och hur pedagoger och barnen 

kommunicerade med varandra. Filmerna som transkriberats genom att vi skrev ner allt 

som sades och gjordes analyserades på samma sätt som dokumentationerna.  

3.5.  Etiska ställningstagande 

Under studiens gång följdes informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och 

konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002). I informationskravet ingår all 

information om syftet med studien och vad informationen skulle användas till och hur 

undersökningen skulle genomföras. Alla informerades som på något sätt hade med vår 

studie att göra, både barn, vårdnadshavare och pedagoger. Samtyckeskravet innebär att 

samtycke bör ges att delta i studien, i vissa fall bör vårdnadshavare ge samtycke för barn 

under 15 år, den kan ges muntligt. Den kan i vissa fall ges av skolledning, lärare eller 

arbetsgivare. Vi fick samtycke från alla som deltog i studien. Vi var lyhörda gentemot 

alla deltagare, ville de avbryta sin medverkan i studien var det inga problem. Barnen 

tillfrågades om det gick bra att vi satt med i rummet och antecknade det som barnen gjorde 

och sade. I nyttjandekravet får de insamlade uppgifterna endast användas för 

forskningsändamål. Det material vi fick ihop i våra observationer kom endast att 

användas till vår studie. Frågan om konfidentialitetskravet har ett nära samband med 

frågan om offentlighet och sekretess (a.a.). Namn på personer, förskolor och orter eller 

annat som kunde identifiera personer användes inte. 
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3.6.  Metodkritik 

Metoden som valdes till denna studie var observationer på barnens och pedagogernas 

sociala samspel i den fria leken. Vi ansåg att våra dokumentationstillfällen var tillräckliga, 

det blev sju timmar sammanlagt som vi observerade med sju ifyllda observationsmallar 

och sex filmer på tio till femton minuter vardera. Det blev ett tillräckligt underlag för vår 

studie. Vi är medvetna om att eftersom det var första gången vi observerat till en studie, 

kan viktiga moment missats på grund av ovana. 

När analysen genomfördes framkom frågor om varför pedagogerna valde att göra som de 

gjorde i vissa situationer. Hade intervjuer använts istället hade det troligtvis getts svar på 

detta. Vi upplevde inte att resultatet påverkades med tanke på att vi hade en viss 

kännedom om barngruppen. Möjligen påverkade det pedagogerna, men inte på grund av 

att de kände igen oss utan mer upplevelsen att bli observerade.  

4. Resultat och analys 

Här kommer redovisning av resultatet och analys av observationerna som gjorts av 

studiens syfte som var att ta reda på hur socialt samspel fungerar i den fria leken, samt 

synliggöra barnens sociala samspel. Avsikten var även att undersöka pedagogens 

förhållningssätt och vad det gav för möjlighet till socialt samspel och kommunikation i 

den fria leken. Utgångpunkten var från ett sociokulturellt perspektiv där vi tog stöd av 

den proximala utvecklingszonen. Observationerna ägde rum inomhus i två rum med olika 

lärmiljöer på en förskola. Redovisningen av resultatet och analysen utgick från begreppen 

socialt samspel, kommunikation, pedagogens förhållningssätt och proximala 

utvecklingszonen. 

4.1.  Socialt samspel 

Barnen var delaktiga i den fria leken genom att det var flera barn som lekte med samma 

saker samtidigt. Ibland var det sex, sju barn som deltog i leken men det kunde även bara 

vara två barn. De kunde leka med olika saker i samma rum men vara delaktiga i varandras 

lekar genom att de gick ifrån sin lek för att delta i en annans lek. En del barn valde att 

inte fortsätta att delta i leken då de inte fick som de ville, detta var återkommande i 

observationerna.  



 

16 

 

Barnen samarbetade på olika sätt i den fria leken. De samarbetade med att hjälpas åt om 

det var någon som inte klarade av det de skulle göra till exempel bygga ett högt torn. 

Barnen bestämde tillsammans vad de skulle leka. Det var inte alltid självklart att en 

pedagog var delaktig i leken, men närvarande i rummet. Barnen hämtade oftast en 

pedagog när de inte kom överens om det inte redan var en pedagog med i leken. 

Under våra observationer såg vi att samarbetet var en avgörande del av att den fria leken 

kunde fortgå. Det krävdes ett samarbete, samspel och kommunikation barnen emellan. 

Fungerade inte samarbetet mellan de barn som deltog i leken avbröts leken ganska fort.  

Barnen lekte mest rollekar, bygg och konstruktionslekar tillsammans. 

Jag når inte så högt upp (Axel).  

Jag kan hjälpa dig, jag når längre än dig (Wincent). 

Under den fria leken utmanades barnen till ett socialt samspel mellan varandra. Barn med 

mer erfarenhet hjälpte barn med mindre erfarenhet utan en pedagogs hjälp. Det var tydligt 

att en del barn hade mer erfarenhet om hur man samspelade, både utifrån ålder och hur 

de lekte tillsammans. Barnens samarbete och samspel syntes i observationerna då barn 

med mer kompetens hjälpte andra barn som behövde hjälp.  

4.2.  Kommunikation mellan barn 

Kommunikationen i observationerna fungerade på olika sätt. Den var både verbal och 

icke verbal. Många barn hade verbal kommunikation mellan varandra där de förstod 

varandra genom talet. Barnen bjöd in varandra till att delta i den fria leken genom verbal 

kommunikation. De kunde föra ett samtal verbalt längre stunder. Återkommande i 

observationerna var att barnen använde sig av den icke verbala kommunikationen genom 

kroppsspråk och mimik. Oftast använde barnen sitt kroppsspråk när de visade sitt 

missnöje i leken. Om det uppstod en konflikt var en del barn tydliga med att vända ryggen 

till sina kompisar. 

En pojke försöker få kontakt med en flicka genom att säga kom. Flickan vänder 

ryggen till och räcker ut tungan istället för att säga något (Kalle och Alva). 
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Barnen kommunicerade som bäst när de lekte två och två och inte blev störda i leken. 

Barnen bestämde tillsammans vad som skulle hända i leken och att komma överens 

genom att använda språket. De tränade på att lösa konflikter själva verbalt eller ta hjälp 

av pedagogerna.  

I observationerna såg vi att barnen var måna om att turas om i den fria leken. Det var inte 

ofta det blev konflikt om vems tur det var. Barnen bestämde regler tillsammans om hur 

rollfördelningen skulle fördelas i leken. De hade lite svårare med att turas om med 

lekmaterialet. Hade ett barn något från början lämnade de oftast inte det ifrån sig förrän 

en pedagog sa att de skulle turas om med sakerna. De turades om att i samtalet ha 

turtagande genom att de lät varandra prata varannan gång.  

Wincent och Alva bygger med klossar. Först lägger Wincent en kloss och sen tittar 

han på Alva som lägger en kloss efter det lägger Wincent en till.  

En pedagog bekräftar genom att säga: Så bra gjort av er att ni turas om så att alla 

får vara med (Agneta). 

Analysen visar hur barnen kommunicerade både verbalt och icke verbalt med varandra 

och pedagogerna. Här kunde man se hur de barn som inte hade det verbala språket ännu, 

härmade de med verbalt språk. De härmade både med att försöka säga orden men också 

genom mimik. Bäst fungerade både den verbala och icke verbala kommunikationen när 

barnen var två och två i leken. Många utav barnen hade ett verbalt språk som de använde 

sig av i leken när de ville leka med varandra och vad de ville leka. De kunde föra långa 

samtal med varandra utan att tappa fokus i leken.  

4.3.  Pedagogens förhållningsätt 

Pedagogerna var ibland närvarande i den fria leken där de hjälpte och stöttade barnen som 

inte fick delta i leken genom att ställa frågor som ledde till att flera barn kunde delta.  

Här kommer en kompis som gärna vill vara med i er lek. Jag vet att han kan bygga 

höga torn precis som ni. Ska vi se om ni kan bygga ett högt torn tillsammans? 

(Stina). 

Pedagogerna stöttade barnen som behövde mer hjälp i den fria leken genom att på ett 

närvarande sätt finnas där och visa sin erfarenhet. De använde sig av de äldre barnens 
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erfarenhet genom att låta dem vara en förebild i den fria leken. Barnen fick då möjlighet 

att härma och imitera.  

Pedagogerna visade tydligt att de ville att alla barn skulle känna sig delaktiga i leken som 

pågick. De bjöd in till delaktighet genom att hjälpa det barn som ville delta. En del barn 

klarade själva att ta initiativ till att delta i en ny lek. Pedagogerna förmedlade mellan 

barnen där det inte var tydlig kommunikation. De uppmuntrade och bekräftade att barnen 

lekte bra tillsammans och att de turades om så att alla kände sig delaktiga. Pedagogerna 

hjälpte till så att barnen kunde kommunicera med varandra verbalt om det uppstod 

svårigheter att förstå varandra. De ville även att barnen skulle lösa problemen som 

uppstod tillsammans genom verbal kommunikation. 

4.4.  Sammanfattande analys 

Här nedan följer en sammanfattad analys utifrån studiens frågeställningar med hjälp av 

begreppen socialt samspel, kommunikation, pedagogens förhållningssätt och proximala 

utvecklingszonen. 

4.4.1. Hur fungerar barnens sociala samspel i den fria leken? 

Vi såg en förskola som lade stor vikt på att alla barn skulle få känna gemenskap och 

delaktighet i den fria leken. Barnen på förskolan tog hjälp av både verbal och icke verbal 

kommunikation när de samspelade i leken. När barnen samtalade med varandra så pågick 

leken längre stunder, det märktes att den verbala kommunikationen påverkade samspelet 

i leken då det inte blev så många missförstånd. Barnen använde sig av den icke verbala 

kommunikationen när de samtalade med varandra genom att visa och peka. 

Utifrån de observationer som har gjorts såg vi att de flesta barnen som var med i leken 

var delaktiga utifrån sina egna villkor. Ville de inte delta valde de oftast att lämna leken 

självmant. Några av barnen valde att lämna leken när det kom in nya barn i en pågående 

lek.  

Barnen som lekte tog hjälp av varandra när de inte klarade av något på egen hand. Här 

såg vi att det barn med mer kunskap delade med sig av sin erfarenhet genom 

kommunikation och samspel med andra barn. De härmade även varandra vilket ledde till 
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att de klarade av saker själva också. Barnen frågade om hjälp till den som var i rummet 

spelade ingen roll om det var en pedagog eller ett annat barn.  

Alva och Kalle ville ha hjälp med att bygga ihop järnvägen efter att ha försökt en 

längre stund tillsammans.                                                                                                                       

-Vi frågar Wincent om han kan hjälpa oss för jag vet att han klarar det (Kalle). 

I kommunikationen övades samarbete genom rollfördelning och turtagning då barnen 

turades om att prata och lyssna på varandra. Kom de inte överens om något i leken så 

avslutades leken men då kunde en ny lek ta vid. 

4.4.2. Vad har pedagogen för förhållningssätt i den fria leken? 

Pedagogerna uppmuntrade barnen till att kommunicera med varandra för att kunna öva 

på socialt samspel mellan barnen. Vi såg i vårt resultat att pedagogernas förhållningssätt 

har en stor betydelse för hur barnen samspelade med varandra i den fria leken. Fanns det 

en närvarande pedagog med i leken så övade barnen på samspel tillsammans med en 

pedagog, vilket ledde till att leken kunde fortgå längre. Pedagogerna på förskolan försökte 

ställa frågor eller visa med kroppsspråket vad de menade för att ett samspel skulle 

fortsätta i leken. 

- Hur ska ni göra för att bygga ett högt torn tillsammans? (Stina) 

- Jag vet, vi turas om att sätta dit klossar, först jag sen du och pekar på ett annat 

barn (Wincent). 

Det uppstod mer konflikter när de var flera barn med i leken, då flera viljor skulle 

tillgodoses. Pedagogerna på förskolan uppmuntrade barnen till att tala med varandra och 

försöka lösa de problem som uppstod tillsammans. Det uppstod mer konflikter i leken när 

inte pedagogerna var närvarande i rummet där leken pågick. 

När Kalle, Alva, Axel och Wincent lekte blev de oense om vems tur det var att 

lägga en kloss på tornet som de byggde tillsammans. Agneta som var närvarande i 

rummet hjälpte till genom att uppmuntra barnen att lösa konflikten tillsammans. 
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Pedagogerna fick gå in i den fria leken och förmedla när det uppstod konflikt som barnen 

inte kunde lösa själva angående turtagning och rollfördelning i leken. Pedagogerna 

uppmuntrade barnen till verbal kommunikation för att kunna lösa konflikter tillsammans.  

5. Diskussion 

Här diskuteras studiens resultat utifrån tidigare forskning samt utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Syftet är att ta reda på hur socialt samspel fungerar i den fria leken, samt 

synliggöra barnens sociala samspel. Avsikten är även att undersöka pedagogens 

förhållningssätt och vad det ger för möjlighet till socialt samspel och kommunikation i 

den fria leken. Frågeställningarna är, hur fungerar barnens sociala samspel i den fria 

leken? och vad har pedagogen för förhållningssätt i den fria leken? 

5.1.  Hur fungerar barnens sociala samspel i den fria leken? 

Vi såg att barnen tog hjälp av varandra för att lära sig genom att de härmade varandra för 

att på så sätt klara det själv. Detta i sin tur ledde till att barnen utvecklade sin sociala 

kompetens då de upptäckte att de klarade saker tillsammans. Barnen kunde både be om 

hjälp och ta hjälp av varandra för att lösa problemen som uppstod. Vi anser att den fria 

leken är en viktig del av barnens utveckling då de får möjlighet att träna det sociala 

samspelet. Förskolans läroplan menar att barnen ska söka och erövra kunskap genom lek 

och socialt samspel, men också iaktta och reflektera. Lärandet ska baseras på samspelet 

mellan vuxna och barn men också mellan barnen, då de lär av varandra. I leken stimuleras 

inlevelse, kommunikation och förmågan att samarbeta (Skolverket, 2016). Strandberg 

(2006) menar att barnen provar det som de vill lära sig med hjälp av någon som redan 

kan det genom att göra likadant och upptäcker då att de har lärt sig något med hjälp av 

andra och menar att barnets utveckling går från social kompetens till enskilt, en 

utveckling enligt den proximala utvecklingszonen.  

Barnen deltog utifrån sina förutsättningar och principer i den fria leken, passade det inte 

valde de att lämna leken. En del barn valde också att lämna leken om det kom in nya barn 

i en pågående lek. I resultatet såg vi att en del barn inte hade förmågan att kompromissa 

och visa empati för varandra när de deltog i leken då de inte kunde komma överens om 

något. Föreliggande studie visade att pedagogens delaktighet hade betydelse i leken för 
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att utveckla barnens samspel med varandra. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv där 

barnen lär sig i sociala sammanhang (Säljö, 2014), har vi sett ett socialt samspel i våra 

observationer. Barnen lärde sig i socialt samspel med andra och fick nya erfarenheter och 

ny kunskap. Tack vare att barnen och pedagoger samspelade med varandra i den fria leken 

övade de på turtagning och att kommunicera. Detta hade inte varit möjligt om barnen inte 

lekte tillsammans. Knutsdotter Olofsson (2003) menar för att kunna hålla harmoni i leken 

måste man kunna förstå det sociala samspelet för att kunna samarbeta, förstå varandra 

och vara överens om vad man leker. Knutsdotter Olofsson (1987, 1996) och Jensen 

(2008) menar att lek tillsammans med andra barn leder till social kompetens. När barnen 

är delaktiga i leken utvecklar de förmågan att leva med andra människor, kompromissa, 

skratta tillsammans, gråta utan att anklaga någon, bli arga utan att slåss, känna empati och 

visa sympati.  

Vi såg i vårt resultat att en del barn som inte talade verbalt hade svårt att göra sig förstådda 

när de enbart använde sig av den icke verbala kommunikationen. Vi anser att den fria 

leken är ett bra redskap till att uppmuntra både verbal och icke verbal kommunikation 

mellan barnen i förskolan. Vi såg också att den verbala kommunikationen bidrog till långa 

samtal i den fria leken vilket ledde till att leken fungerade bra under en längre stund. I 

den fria leken får barnen tillfälle att kommunicera både verbalt och icke verbalt. 

Riddersporre och Bruce (2016) poängterar att kommunikationen har stor betydelse för 

barnets egen skull då barnet kan uppleva delaktighet och samhörighet.  

I studien sågs det tydligt när det uppstod konflikter i leken, då kunde barnen argumentera 

sina egna tankar, men var inte så lyhörda för andras idéer. Genom den verbala 

kommunikationen bestämdes vad barnen skulle leka och hur. Många barn i vår studie 

använde även den icke verbala kommunikationen och visade med hela kroppen vad de 

ville samtidigt som de talade med varandra. Då såg vi att den verbala och icke verbala 

kommunikationen hade ett samband. En del barn hade svårt att samspela med varandra 

genom kroppskontakt då de gärna höll avstånd från de andra barnen medan andra var nära 

varandra. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) menar att 

kommunikationen i leken leder till att barnen får möjlighet att diskutera, argumentera och 

ta del av andras tankar och idéer. Ladberg (2003) anser att kroppsspråk som uttrycks med 
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hela kroppen ska stämma överens med det som sägs och understödja orden. Ladberg anser 

också att kroppskontakt, ansiktsuttryck och tonfall är viktiga aspekter. 

Vi såg i vårt resultat det Ladberg (2003) beskriver att turtagandet ska kunna växla mellan 

att uttrycka sig och att lyssna på andra, detta gjorde att vi såg ett tydligt samspel i 

kommunikationen också mellan barnen. Utifrån vårt resultat såg vi att barnen utvecklar 

sin förmåga att turas om bättre när de inte är så många barn som leker tillsammans. Men 

ändå är de beroende av andra för att utveckla sin förmåga för turtagande. När barnen lekte 

två och två hade de oftast ett tydligt turtagande och samförstånd i leken, både när det 

gällde att kommunicera med varandra och visa ömsesidighet i samspelet, genom att de 

turades om att bestämma vad de skulle leka med. Knutsdotter Olofsson (2003) beskriver 

de sociala lekreglerna som är samförstånd, ömsesidighet och turtagande som viktiga att 

förstå och behärska för att leken ska fungera.  

5.2.  Vad har pedagogen för förhållningssätt i den fria leken?  

I vårt resultat kunde vi se att pedagogerna gick undan och inte var närvarande hela tiden, 

det gav barnen stort utrymme för eget samspel. Det kunde leda till onödiga missförstånd 

och konflikter mellan barnen. Om pedagogerna varit mer delaktig i leken hade de kunnat 

förmedla samspelet mellan barnen på ett bättre sätt. Vi anser att barnen har rätt till fri lek, 

men ändå att en pedagog finns närvarande. Pedagogen behöver inte vara aktiv i leken hela 

tiden men ändå finnas där, vilket underlättar vid eventuella konflikter. Vi såg även i 

resultatet att leken fungerade bättre när en pedagog fanns i rummet, men de behövde inte 

delta i leken. En pedagog kan också hjälpa till i leken och möjliggöra samspel mellan 

barnen om det skulle behövas. Tullgren (2004) menar att den fria leken bör ske på barnens 

villkor, men ändå under vissa former som pedagogen anser önskvärt, meningsfullt och 

normalt. Rönnberg och Olsson (2017) menar att barn har rätt till fri lek utan vuxnas 

närvaro så att barnen kan öva på att komma överens och samspela med varandra.  

I resultatet såg vi rollekar och konstruktionslekar. Det var mest lugna lekar som ägde rum, 

med eller utan pedagogens delaktighet i leken. Vi såg tydligt i vårt resultat att 

pedagogerna fungerade som en förmedlare mellan barnen när en konflikt uppstod, vi 

upplevde att pedagogerna var snabba med att medla i en konflikt om de var delaktiga i 

leken. Var pedagogerna inte delaktiga i leken fick barnen oftast lösa konflikten själva 
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efter att de varit och sagt till en pedagog, vilket inte alltid var lätt. Hade en pedagog följt 

med in i leken och lyssnat på barnen så hade troligtvis leken fortsatt fler gånger efter 

konflikt. De var tydliga med att alla barn som ville skulle få delta i den fria leken på något 

sätt. Var det några barn som redan börjat med en lek hjälpte pedagogen till om det var 

någon som ville vara med genom att ställa passande frågor kring och om leken. Vi såg att 

det inte alltid blev bra när något barn kom in i en pågående lek, då tog leken oftast slut. 

Här anser vi att pedagogerna skulle varit mer delaktiga i leken för att se när det inte 

passade att släppa in mer barn i pågående leken. Pedagogen kunde själv delta i en ny lek 

tillsammans med de barn som inte kom igång med leken. Jonsson (2016) anser att 

pedagogen ska bidra till att barnen tar egna initiativ i leken. Tullgren (2004) menar att en 

pedagogs delaktighet i den fria leken leder till lugnare lekar såsom lekar om hur samhället 

är uppbyggt, affärer och rollekar. Tullgren menar också att pedagogen kan finnas med 

som en förmedlare i leken så att leken kan fortsätta efter en eventuell konflikt mellan 

barnen. Alla barn ska få chansen att vara med och leka och det är pedagogens uppgift att 

bjuda in till det Pape (2001) menar att pedagogen ska se till att alla barn på förskolan ska 

få delta i leken för att lära sig det sociala samspelet. 

Den fria leken gav barnen möjligheter att ta initiativ till olika lekar som de skulle komma 

överens om, några gånger med stöd och hjälp av pedagog. Vi uppmärksammade i vårt 

resultat att det inte var en självklarhet att pedagogerna var aktiva i den fria leken. De 

överlät samarbetet till barnen själva genom att de uppmuntrade barnen till att prata med 

varandra, istället för med en pedagog. Vi såg då att i många fall avslutades leken. Hade 

en pedagog hjälpt till att förmedla mellan barnen hade troligtvis leken och samarbetet 

fungerat bättre. Utifrån ett socialt samspel behöver barnen pedagogerna. Vi såg att 

pedagogernas förhållningssätt var av betydelse för barns sociala samspel. Pedagogerna 

hade behövt vara mer aktiva i leken för att kunna visa med den erfarenhet en pedagog har 

gentemot barnen när det gällde bland annat att samarbeta med varandra. Williams, 

Sheridan och Pramling Samuelsson (2000) menar att barnen ska uttrycka sina åsikter och 

lyssna på varandra genom att pedagogen hjälper till så samarbetet fungerar. 

5.3.  Konsekvenser för förskolläraryrket 

Som förskollärare har vi ett stort ansvar över att barnen ska få möjlighet till att öva socialt 

samspel med varandra. Den fria leken är ett bra tillfälle för detta. Barnen får utifrån sina 
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premisser själv bestämma när och med vem de vill leka med utan något tvång. Vi måste 

vara lyhörda för barnens egna åsikter, samtidigt stöttande och utmanade i en lärmiljö som 

inbjuder till socialt samspel på olika sätt. Förskollärarens uppgift är inte alltid självklar 

och enkel när alla barn är unika och kräver olika utmaningar. Att anpassa så att alla barn 

känner sig delaktiga betyder olika strategier, ibland behöver vi vara en deltagande och 

närvarande förskollärare för att få med de barn som har svårt att komma igång att leka. 

Sedan har vi de barn som har svårt att komma igång att leka när en pedagog är med i 

leken, det är ett övervägande hela tiden. 

5.4.  Fortsatt forskning 

Under studiens gång blev vi intresserade av hur andra förskolor arbetar med socialt 

samspel i den fria leken. Vad har pedagoger för olika strategier för att utmana barnen på 

att öva samspel med varandra i den fria leken? Något annat vi funderar på är hur detta ser 

ut på en yngre avdelning med barn som är mellan ett och tre år, som använder sig mer av 

den icke verbala kommunikationen som kroppsspråk, mimik, att härmas och tecken. 
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Bilagor 

Observationsmall 

Mall som vi utgick från i våra observationer 
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Information till vårdnadshavare 

Till vårdnadshavare 

Vi är två studenter på Kristianstads Högskola som läser på förskollärarprogrammet, sista 

termin. 

Vi kommer under hösten göra vårt examensarbete om den fria leken och socialt samspel 

i förskolan.  

Vi behöver då observera både barn och pedagoger i den fria leken. Vi kommer med hjälp 

av lärplattan, ljudinspelning och bilder dokumentera den fria leken. 

Materialet vi får in kommer endast vi två titta på, lyssna och analysera. 

Vi har ett personligt ansvar för filmer, ljudinspelning och bilder. Dessa kommer att 

förstöras efter utbildningens slut. 

______________________________________________________________________ 

Barnets namn: ______________________________ 

 

Tillåter Ni att Ert barn finns med på film och ljudinspelning?  

Ja □ Nej □ 

 

Tillåter Ni att Ert barn finns med vid digital fotografering?  

Ja □ Nej □ 

 

  

Datum____________________________ 

 

Namn_____________________________ 

 

Har ni några frågor. Hör gärna av er till oss! 

Men vänlig hälsning Josephine Diener och Lina Stilwell 

josephine.diener@atvidaberg.se 

lina.stilwell@atvidaberg.se  
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