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Abstrakt 

We are so afraid of children being lonley – preeschool employees perception on solitary 

play 

Studien handlar om ensamlekande barn i förskolan, alltså barn som inte leker 

tillsammans med andra barn. Syftet med studien är att synliggöra förskolepersonals 

uppfattningar om lekens utformning och dess betydelse för ensamlekande barn. Studien 

tar sin teoretiska utgångspunk ur ett sociokulturellt perspektiv på lek och utveckling. Vi 

har i studien använt en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer utgjort vår 

datainsamling. De som intervjuats är fyra förskollärare och en är barnskötare, alla med 

varierad erfarenhet inom förskolans verksamhet. Frågeställningarna behandlar 

förskolepersonals uppfattningar om lek och lekens betydelse, orsaker till ensamlek samt 

pedagogiska utmaningar med att få ensamlekande barn att leka med andra barn. 

Resultatet visar hur viktig vuxnas förhållningssätt till barn och deras lek är samt vad det 

har för betydelse i mötet med enskilda individer. Förskolepersonalens tankar kring 

orsaker till att barn leker ensamma synliggörs i resultatet och tar upp barns erfarenheter, 

diagnoser samt avsaknad av ett gemensamt språk. Studien visar även att 

förskolepersonal upplever en komplexitet i arbetet med ensamlekande barn då det 

handlar om kompetens och erfarenhet för att personalen ska kunna känna av när barnet 

behöver stöttning eller inte. Likaså synliggörs i resultatet att gruppaktiviteter är vikt då 

förskolepersonalen menar att ensamlekande barn kan se och lära av andra samt bli en 

del i ett sammanhang. 

 

Nyckelord 
Förskola, lek, ensamlek, utveckling, förhållningssätt. 
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1 Inledning 
Denna studie handlar om att synliggöra förskolepersonals uppfattningar om lekens 

utformning och dess betydelse för de ensamlekande barnen. När vi ställt frågan vad gör 

barnen på förskolan till personer i vår närhet svarar de flesta “de leker”. Senaste 

statistiken visar att 95 % av alla barn i Sverige i åldrarna 3-5 år går i förskolan och att 

de flesta barngrupperna har ett genomsnitt på 17 barn (Skolverket, 2013). Det betyder 

att de flesta barn idag befinner sig i en kontext med många individer stora delar av 

dagen. Men de flesta som någon gång varit i förskolans kontext på ett eller annat har vis 

har sett att det finns barn som leker ensamma. Vi har själva erfarenheter av barn som 

inte leker med andra och har uppfattat dem som ensamma, vi undrar varför de inte leker 

med de andra barnen. Det har även diskuterats på de förskolorna vi verkat på och 

arbetslagen har försökt arbeta fram metoder och dela upp barngrupperna för att 

inkludera ensamlekande barn med andra. Men är ensamleken en hämning eller en 

styrka? Ensamlek bidrar till att barn utvecklar sina känslor och tankar samt en förståelse 

för sig själv enligt Katz och Buchholtz (1999), vidare hävdar de att ensamlek bör ses 

som en styrka hos barn. Knutsdotter Olofsson (2009) skriver att gemensam lek 

utvecklar sociala färdigheter som är väsentliga för ett liv i kollektiva sammanhang. Så 

hur resonerar yrkesverksamma inom förskolan? 

 

Tidigare forskning visar att leken är av stor vikt för barns utveckling, både ensamlek 

men framförallt lek med andra barn. Lekforskning tar upp flertalet utvecklings och 

kunskapsmöjligheter genom att leka med andra barn (Knutsdotter Olofsson, 2009, 

Honig, 2006). Tidigare forskning visar även att förskolepersonal värderar utveckling 

och kunskap inom barns socioemotionella utveckling högre än inom andra områden 

(Hollingsworth och Winters 2013). Dock skriver Katz och Buchholtz (1999) att att 

barns vardag ofta upptas av flertalet aktiviteter som utöver alla aktiviteter som sker på 

förskolan vilket ger litet utrymme för återhämtning och reflektion för barnen. Med det 

som bakgrund hävdar författarna att det är en styrka hos barn att kunna backa undan och 

leka ensamma. 

 

Det tidigare forskning har fastställt är att leken är nödvändig för barns utveckling. 

Lekens potential synliggörs också i förskolans styrdokument. Styrdokumentet är 

grunden för förskolepersonalens arbete och beskriver vad förskolepersonalen ska 

erbjuda barnen när det gäller utveckling och lärande. I Läroplan för förskolan står det 

att “Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och 

skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera” (Lpfö98, rev.2016:6-7). 

Hur förhåller sig förskollärare till barn som leker ensamma, då Läroplan för förskolan 

(98, rev.2016) skriver fram att det är förskollärarens ansvar att arbeta så att alla barn ska 

få goda förutsättningar för sin sociala utveckling och även för att ges möjlighet att 

bygga relationer till andra. 

 

Erövrar barnen kunskap och utvecklas om de inte leker och samspelar med andra? 

Genom intervjuer med förskollärare och barnskötare vill vi få deras uppfattningar om 

pedagogiska möjligheter och svårigheter i arbetet med barn som inte leker med andra. 
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2 Syfte 
Syftet med studien är att synliggöra förskolepersonals uppfattningar om lekens 

utformning och dess betydelse för de ensamlekande barnen. 

 

2.1 Frågeställning 

Våra frågeställningar är: 

 

1. Hur resonerar förskolepersonal om leken och dess betydelse för barns 

utveckling? 

2. Hur talar förskolepersonal om orsakerna till ensamlekande barns lek? 

3. Vilka pedagogiska utmaningar uttrycker förskolepersonal finns i arbetet att 

inkludera ensamlekande barn i lek med andra barn? 
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3 Tidigare forskning och litteratur 
Här presenterar vi tidigare forskning kring lekens betydelse både gällande ensamlek 

samt grupplek. Forskningen vi valt ligger till grund för att visa hur komplext arbetet 

med ensamlekande barn kan vara. Vi har även med en mindre del litteratur som vi 

funnit är av vikt för studien. Vi tar upp lekens betydelse för barns utveckling, både 

gemensam lek och ensamlek för att se om det finns något som skiljer dem åt. Vi tar upp 

vilka orsaker som kan finnas för att barn leker ensamma, som är av vikt för att förstå 

vilka olika resonemang som finns. Normer kring lek är något som också tas upp. Vi tar 

även upp förskolepersonalens roll när det gäller lek och att utveckla barn då det är deras 

uppfattningar om ensamlekande barn vår studie handlar om. I förskolepersonalens roll 

finns även normer som påverkar hur vi se på barns lek som är viktigt att förstå i relation 

till hur vi ser på barn och barns lekande. 

 

3.1 Lekens betydelse för barns lärande och utveckling 

Vad barnen utvecklar under lek är en viktig del för studien för att visa vikten av lek för 

barns utveckling och lärande. Nedan tas utveckling inom allt från finmotoriska 

färdigheter till social kompetens upp men också barnens inre känslor, vad hen lär sig att 

hantera allt från sympati och empati till sorg och glädje. I kapitlet tas också upp att 

barnens lek bör lära dem något inför framtiden likaså att det finns vissa grunder i leken 

som bör finnas med för att leken ska ses som utvecklande och lärande. Alla dessa delar 

har en viktig grund i studien. 

Tullgren (2013) (jfr Gärdenfors 2009) skriver att lek och lärande hänger samman, då 

barnen i leken lär sig hantera olika färdigheter inför vuxenlivet, vilket ses som positiv 

utveckling som främjas av vuxna. Likaså lär sig barnen hantera sin kropp, då leken ofta 

innebär motoriska rörelser. I leken övas också barnens koncentration, deras tänkande 

kring hur saker hänger samman utvecklas också då barnet exempelvis anpassar sig efter 

hur andra tänker om vad som ska hända i leken. Även barnets självkänsla stärks i olika 

typer av lekar då barnet vågar prova och misslyckas då leken bara är på låtsas (a.a).  

 

Honig (2006) skriver i sin artikel publicerad i Montessori Life: A Publication of the 

American Montessori Society att leken främjar flertalet områden i barns utveckling. 

Genom att dansa utvecklas koordination och balans medan att pärla utvecklar 

finmotoriken. Leken kan även utveckla barns sociala kompetens genom interaktioner 

med andra, alltså att leka tillsammans. Vidare tar Honig (2006) upp att barn lär sig 

hantera och uttrycka känslor genom leken, då leken är på låtsas kan barnet bli antingen 

så stor och stark som hen känner att hen vill vara, eller så liten och osynlig hen vill vara 

(a.a). 

Leken kan även användas för att bearbeta tidigare händelser, men i leken använder 

barnen sig också av det prospektiva minnet, vilket innebär att barnet leker vad som 

kommer att hända i framtiden exempelvis att fira sin födelsedag. Leken innebär att 

barnet kan föreställa sig och använda sin fantasi, i lek kan barnet vara vem som helst 

eller vad som helst. I leken utvecklas såväl sociala färdigheter som motoriska då rörelse 

blir en naturlig del i leken (Knutsdotter Olofsson (2009). Vidare skriver hon att det finns 

många gemensamma parametrar för gemensam och ensamlek, både det som nämnts 

ovan, att barnen försvinner in i en egen värld samt tidlöshet, barn kan leka i timmar om 

rätt förutsättningar finns. Likaså utmanar barn sig själva i leken eller bearbetar sådant 

som hänt, har barnet varit hos tandläkaren leker barnet tandläkare för att bearbeta 

händelsen. Leken är en trygg plattform att utvecklas på (a.a). Vidare skriver Knutsdotter 
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Olofsson (2009) att det skulle vara enklare att säga vad barn inte lär sig av att leka, då 

leken ger möjligheter till väldigt mycket utveckling inom fler områden. Knutsdotter 

Olofsson (2009) skriver att leken utvecklar barnens sociala kompetens. “Lekforskare är 

eniga om att lek tillsammans med andra barn leder till social kompetens” (Knutsdotter 

Olofsson, 2009:85). Hon tar även upp att barnet lär sig att känna empati och sympati, 

men också att hantera känslor såsom ilska, glädje och sorg genom leken. Att 

kompromissa är en del som utvecklas under lek och i kompromisserna används olika 

typer av kommunikation, såsom mimik och språk där de uttrycker sina tankar om 

nuvarande eller kommande lek (a.a).  

Knutsdotter Olofsson (2009) tar även upp vad barn lär sig under lek då hon, likt 

Tullgren (2003), också berör barnets sociala kompetens under lek. Syftet med Tullgrens 

studie, Den välreglerade friheten: att konstruera det lekande barnet är att synliggöra 

hur den fria leken är ett redskap för att uppfylla de politiska krav som finns på 

förskolan. Videoobservationer på tre olika förskolor. Förskolorna profilerade sig på 

olika sätt. En förskola var Reggio Emilia inspirerad, där personal deltog i lek om de 

blev tillfrågade och där förmiddagarna var avsatta för olika temaarbeten. Den andra 

förskolan hade en lekpedagogik som innebär att barn och pedagoger leker tillsammans 

och endast måltiderna blir avbrott för leken. Den tredje förskolan har aktiviteter som är 

vuxenstyrda, såsom samlingar och planerade lekar. Resultatet av studien visar att 

barnens fria lek styrs in i ett enligt normen korrekt sätt att leka. 

 

Vidare tar Tullgren (2003) upp att lek bör ha syftet att lära barn någonting. Om vuxna 

anser att det som synliggörs i leken inte är etiskt korrekt korrigeras det till en mer 

korrekt lek. Utvecklande egenskaper som barnet anses få i leken är bland annat 

koncentration, engagemang och kreativitet. Går barnet miste om det i sin lek är 

utveckling och lärande inte i fokus, vilket Tullgren (2003) skriver är en viktig del i 

leken. 

 

Olofssons (1991) skriver att leken är en överenskommelse mellan parter som visas 

genom olika leksignaler, där fantasi och inre känslor får styra men att kroppsspråket 

visar på att det som sker är på låtsas. Vid exempelvis låtsaslek, som kan innebära 

jagalekar, så vet inblandade barn vad som är tillåtet och inte, likaså barnet som blir jagat 

blir inte rädd för barnet vet att när de andra kommer ifatt så är de inte arga på riktigt. 

Leken kan också gå från lekens fantasivärld till att undersöka ett fenomen på riktigt, då 

går barnet ut ur lekstadiet (a.a). Birgitta Olofssons (1991) rapport Varför Leker inte 

Barnen - en rapport från ett daghem gjordes för att främja och stimulera barns lek 

genom observationer och handledning för de vuxna. Det utfördes på ett barnhem där en 

avdelning medverkade. 

 

3.2 Ensamlek och ensamlekens orsaker 
 

För att förstå varför barn väljer att leka ensamma behövs en förståelse kring om det 

finns grundläggande orsaker i barnens liv att ta hänsyn till.  

 

Katz och Buchholtz (1999) tar i sin forskningsöversikt upp ensamlek som ett viktigt 

steg i barns utveckling. Författarna skriver att den forskning som finns om ensamlek 

ställer sig i kontrast till den gemensamma leken. De hävdar att mer forskning kring 

ensamlek behövs samt att det bör ses som en kunskap i sig. Den forskning som finns om 

barns ensamlekande tenderar att vara ensidig och benämner det antingen som en 

missanpassning hos barnet eller som en ofarlig period. Med missanpassning skriver 
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författarna att det kan handla om barn som är deprimerade eller har andra sjukdoms eller 

utvecklingssvårigheter (a.a). 

 

Vidare skriver Katz och Buchholz (1999) att de flesta barn går i förskola, de umgås med 

andra barn och vuxna tillsammans med sina familjer och det anordnas lekstunder. 

Författarna uttrycker att det inte är något negativt i sig, men påpekar att även barns 

egentid ofta upptas av antingen datorspel eller tv, istället för att fungera som tid till 

inifrån reflektion (jfr Gärdenfors 2009). Katz och Buchholz (1999) skriver även att alla 

barn leker mer eller mindre ensamma under perioder av sin uppväxt, men det finns en 

distinkt skillnad i hur leken tar sig uttryck. Författarna benämner två begrepp för att 

särskilja barnen, där solist är ett begrepp för de barn som leker ensamma och som blir 

uppslukade av sin lek. Det andra begreppet kallar de för blyg solist. En blyg solist 

karakteriseras av att inte bli uppslukad av sin lek och tenderar oftare att iaktta andras 

lek, även språket tenderar att utvecklas senare. Vidare skriver Katz och Buchholtz 

(1999) att barn inte behöver förhandla i ensamleken och inte heller ta hänsyn till andra, 

även om det är egenskaper som behöver utvecklas, ger ensamleken tid åt barn att 

utveckla förståelse för sina egna idéer och förståelse för sin omvärld. Enligt Katz och 

Buchholtz (1999) uttrycker inte en solist brister inom sin sociala kompetens utan väljer 

hellre att leka själv, till skillnad från vad de kallar en blyg solist. Solister går vanligen 

från ensamlek till lek med andra, medan blyga solister går från att inte leka till ensamlek 

(a.a).  

 

Olofsson (1991) skriver att ensamleken inte kräver någon leksignal utan barnet har en 

inre känsla och drivkraft för att leka. I ensamlek syns och hörs det på barnet att det är 

just lek som pågår. Leken fångar hela barnets intresse och fokus (a.a). Att få välja 

ensamlek innebär att själv bestämma när jag vill vara i en social kontext och hur mycket 

stimuli jag vill ha just nu. Vidare beskrivs ensamlek som ett sätt att utveckla förståelse 

för sig själv, sina känslor och tankar, vilket kan främja utveckling inom kreativitet och 

koncentration (Katz och Buchholz, 1999). 

 

Men vad kan det finnas för orsaker till att barn leker ensamma? Folkman och Svedin 

(2003) skriver om olika orsaker till att barn inte leker med andra. Det kan handla om att 

barnet inte fått möjlighet att lära sig lekens olika koder, såsom till exempel turtagning, 

först är det min tur sen din. Det kan även handla om att barnet inte lekt med andra barn 

utan endast interagerat med vuxna i sin lek och därav har svårt att argumentera med 

andra barn eller att acceptera andra barns förslag på lek, då barnet aldrig tidigare behövt 

göra det. Folkman och Svedin (2003) belyser även att ensamlek ofta handlar om att barn 

har svårt att läsa av sociala koder. Barnet har inte från tidig ålder lärt sig lekens grunder 

med exempelvis turtagning, så när bollen kommer rullande tar barnet bollen och går 

iväg istället för att rulla den tillbaka. Författarnas utvecklingsarbete beskrivs i boken 

Barn som inte leker - från ensamhet till social lek. Arbetet syftade till att hitta det som 

kunde hjälpa barn som inte leker med andra att börja leka. Arbetet pågick under ett års 

tid med sex arbetslag och genomfördes med observationer och seminarier med 

arbetslagen och författarna. Även intervjuer gjordes med 20 av de deltagande som gjort 

observationer. När projektet avslutats kan det ses stora förändringar hos de barn som 

inte lekte, de har nu kunskapen att uttrycka sig, lita på sin egen förmåga och har skapat 

relationer till andra barn. Anledningen till barnens utveckling handlar om att 

förskolepersonalen ser barnen på ett annat vis. Nu ser förskolepersonalen barnen mer 

från barnens perspektiv än att titta på dem utifrån och försöka se vad som är fel. 

Förskolepersonalen synliggjorde att de idag tittar på barnens lek med andra ögon, 

kanske är det som händer lek även om det går utanför normen. Likaså upplever 
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Förskolepersonalen att den största förändringen inte skett hos barnen, utan det är deras 

sätt att se på barnen som förändrats. (Folkman & Svedin, 2003). 

 

Ytterligare orsaker till att barn inte leker med andra eller inte leker alls kan bero på att 

barnet har någon funktionsvariation, exempelvis kan en del barn med autism svårt för 

låtsaslek, då de har svårt att föreställa sig att ett föremål kan vara något annat än vad det 

är (Strid & Tjus, 2009). Ser vi till en studie publicerad av Melinda Rowe som hade två 

förskolor som undersökningsområde, där den ena hade barn med normal 

utvecklingsnivå och den andra hade till större del barn i behov av särskilt stöd. Rowe 

(2010) undersökte om lek skiljde sig åt mellan dessa barn. Rowes (2010) resultat visar i 

sin studie att barn, oavsett utvecklingsnivå, i större utsträckning samspelar med andra 

barn än vad de hänger sig till ensamlek, vilket kan tyda på att barn som oftare leker 

ensamma inte behöver ha en lägre utvecklingsnivå. Dock kan det finnas risker för de 

barn som leker ensamma. Barn som leker ensamma tidigt i livet kan få problem med 

ensamhet, bli tillbakadragna samt utveckla ångest och depression senare i livet (a.a). 

 

Vidare skriver Folkman och Svedin (2003) att ensamlek även kan bero på att barnet har 

svårt återge sina upplevelser i leken, barnet kanske vill leka doktor men vet inte hur en 

gör hos doktorn. Det kan också handla om att barnets tidigare upplevelser speglar sig i 

leken, exempelvis om familjeleken blir stökig och bråkig så kanske det är just så det ser 

ut i barnets familj, vilket gör att barnet utesluts från leken då övriga barn inte kan 

relatera till denna typ av lek. Det kan även handla om en oro hos barnet som gör att 

barnet inte kan hänge sig åt leken utan måste hålla koll på vad som händer och sker runt 

om förskolan, vilket också kan tyda på en otrygg hemmiljö (a.a). Folkmans och Svedin 

(2003) tar även upp hur viktig förskolepersonalens förhållningssätt är i bemötandet med 

barnen och att ett ändrat tankemönster hos pedagogen gör att barnens handlande ses ur 

ett annat perspektiv och inte längre upplevs som ett problem. Likaså synliggörs olika 

orsaker kring att barn inte leker, vilket vi tänker har en stark koppling till vår studie 

kring barnen som leker ensamma. 

 

Honig (2006) skriver även om vikten av lyhörda vuxna som kan hjälpa och stötta barn 

in i leken. Barn som exkluderas ur lek kan behöva en vuxens hjälp för att komma in i 

leken. Det kan handla om rollekar där barnen anser att rollerna redan är upptagna och att 

det inte finns utrymme för fler, då kan den vuxne skapa en ny roll åt det exkluderade 

barnet. Väsentligt i sådana situationer är att den vuxne är uppmärksam på vad som sker 

i barngruppen för att kunna agera (a.a). 
“Child play is a window for adults to observe and tune in to the worries, fears, angers and 

joy in children’s emotional lives” (Honig, 2006:20) 
Det går även att utläsa i Folkman och Svedins (2003) utvecklingsarbete att 

förskolepersonalens förhållningssätt är en viktig del i barn lekande. Arbetets resultat 

visar tydligt att när förskolepersonalen uppmärksammat sin egen roll och sin syn på lek 

kunde ett förändringsarbete påbörjas, då förskolepersonalen kunde se att det kanske var 

lek även om det föll utanför normen för vad lek brukar vara (a.a). 

 

3.3 Lekens normer 
Lekens normer är en viktig del i hur barnen leker, då vuxna har åsikter kring hur 

“korrekt” lek ska gå till. Det blir en viktig del i studien då det är vuxna vi pratar med om 

barns lek. 

 

En studie som Lillvist, Sandberg, Sheridan & Williams (2012) gjort visar att den fria 

leken prioriteras högt av framförallt erfarna förskollärare och att vikten i den fria leken 
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ska läggas på att leka tillsammans. Syftet med Sandbergs m.fl. (2012) studie var att 

kartlägga förskollärares kunskaper inom lek och deras uppfattningar om god lekpraktik. 

Metoden för studien utgjordes av enkäter, där 115 personer deltog. Även intervjuer 

gjordes för att få djupare förståelse kring förskollärares kunskaper kring lek. Den 

kvantitativa datan visade att förskollärare tyckte att barns kunskaper inom lek är såväl 

medfödd som inlärd. Studien visar också att förskollärarna ser sig ha kunskaper om 

barns olika kompetenser kring lek. Den kvalitativa delen av studien visade att 

förskollärare ser det som relevant för sin lekkompetens att ha kunskaper inom områden 

som uppmärksamhet, kognition och organisation (a.a.). 

 

Enligt Tullgren (2003) är lek något som ses som barnens egna val. Dock för att barns 

lek ska ses som korrekt och aktiv bör leken ske inom föreskrivna normer som innehåller 

social kompetens där utveckling och lärande tydligt sker, likaså att leken är meningsfull. 

Upplever förskolepersonal att leken inte är meningsfull, exempelvis att barnen inte är 

aktiva i leken, så korrigeras dessa barns lek så att leken faller inom normen. 

Kommunikation, barns lek och vuxnas styrning hänger starkt ihop. Att kunna 

kommunicera som vuxen ses som viktigt. Vuxna kan därför be barn att exempelvis lösa 

konflikter själva, trots att barnen bett de vuxna om hjälp (a.a). Tullgren (2003) skriver 

att dessa normer kring lek finns för att skapa goda vuxna med god social kompetens. 

Vidare skriver Tullgren (2003) att meningsfulla lekar kan vara lekar som förbereder 

barnen inför vuxenlivet. Trams försöker förskolepersonal avleda. Barn som hamnar 

utanför normen för lek, de barn som leker för intensivt eller de barn som är avvaktande, 

ses ha svårigheter med sin utveckling och personlighet. Hon skriver också om att det 

finns normer kring lek vilket innebär att rätt sorts lekar, som exempelvis familjelek, 

uppskattas medan högljudda och icke önskvärda lekar motarbetas av dem vuxna. Likaså 

hjälper förskollärare barn som inte leker rätt in på rätt sorts lek, genom att inkludera 

barnen i lek såsom låtsasleken. Genom att ge barnen exempel på hur prinsessan vill bli 

behandlad av draken som egentligen tänkte äta upp henne. Eller att exkludera barnet 

genom att tydligt visa att den typen av lek inte är accepterad, genom att exempelvis 

vända ryggen mot draken och att förskolläraren lägger allt sitt fokus på den lek som är 

korrekt (a.a). 

 

3.4 Förskollärarens roll. 
Genom att skriva fram förskollärarens roll i mötet med barnen är av stor vikt då barnet 

blir någon i ett sammanhang snarare än är någon. Sammanhanget skapar människan. 

Likaså förskollärarens roll för att skapa ett intresse och lust hos barnen som gör att de 

utvecklas. 

 

I forskning som studerat pedagogens roll vid barns lek framhålls av flera författare 

vikten av att ha närvarande vuxna som kan hjälpa, uppmuntra och stötta barnen att 

komma vidare i sin lek, exempelvis vid uppträdanden kan barn behöva en knuff för att 

förstå att det behöver hända något nytt i deras föreställning (Olofsson 1991, Honig 

2006, Tullgren 2013). Varför ska då pedagoger finnas närvarande? Dels för att leken 

inte ska förstöras, främst av utomstående barn men också av barnen som ingår i leken 

för att leken ska hållas levande (Tullgren 2003). För att få lekande barn är förskollärares 

närvaro av större vikt än att till exempel lära barn turtagning när de ser att barn inte 

väljer social lek. 

 

Så vad innebär vuxnas närvaro? Folkman och Svedin (2008) skriver att det inte innebär 

att vuxna ska leka med barnen hela tiden, utan att de ska finnas runt barnen och kan 

bekräfta och stötta barnen i leken när det behövs. Likaså att visa barnen att vuxna finns 
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där för dem oavsett vad barnen säger eller gör, vilket skapar en trygg bas och tillit till 

vuxenvärlden (a.a.). Men innebär det att vuxna aldrig ska agera i lek? Nej, forskning 

visar att det är viktigt med vuxna som är delaktiga i leken och ibland är den som 

behöver ta initiativ till lek eller att ha en tydlig roll i leken för att få delaktiga och 

lekande barn (Lillvist m.fl. 2012). Författarna skriver också att lekkunskaper till viss del 

är medfödda men även går att lära in, vilket också visar på att vuxnas närvaro är av vikt 

för att då kunna lära barnen hur lek kan gå till(a.a). Knutsdotter Olofsson (2009) lyfter 

att det är av vikt att vuxna deltar i leken men att det ska det ske på barnens villkor. 

 

Förskolan ska vara en plats för lärande genom lek (Lpfö98, rev.2016). Rentzou (2014) 

skriver att det kan vara lämpligt att som förskollärare observera barn som inte leker med 

andra då det kan vara en fingervisning om sociala svårigheter, det kan även påverka 

barnets självuppfattning. Rentzous studie hade som syfte att dels bedöma barnens 

sociala respektive icke sociala lek och deras lekfullhet samt att bedöma potentiella 

beteendeproblem. Vidare syftade studien även till att undersöka om vilken lek barn 

utövar kan förutses baserat på deras lekfullhet och potentiella beteendeproblem, samt 

hur barns personlighet och familjekonstellationer påverkar barns sociala eller icke 

sociala lekande. Studien utfördes på fem olika förskolor där 128 barn i åldrarna 1-5 år 

bedömdes. Bedömningarna gjordes genom tabeller och utfördes av personal som arbetat 

med barnen i minst 6 månader. (a.a). 

 

Hur kan förskolepersonal förhålla sig till barn som leker ensamma? En studie av 

Hollingsworth och Winters (2013) visar att sociala och emotionella färdigheter värderas 

högre av förskollärare än kunskaper inom exempelvis matematik och språk. Syftet med 

denna studie var att beskriva lärarnas tankar om betydelsen av unga barns 

socioemotionella kompetens. Det var 32 förskollärare som deltog genom enkäter och 

fokusgrupper. Dock framhåller Katz och Buccholtz (1999) vikten av att som lärare se 

och acceptera att det finns barn som inte är bekväma med sociala situationer. Författarna 

vidhåller att lärare bör arbeta med positiv förstärkning när det gäller exempelvis blyga 

barn samt att värdera barnets blyghet med positivitet som i längden kan främja barnets 

självkänsla. De framhåller även att det inte är lönsamt att tvinga in barn i grupplekar då 

det ofta inte ger något bra resultat (a.a).   

 

Rentzou (2014) (jfr Barnomsorg och skolakommittén, 1997:157) att leken är en grund 

för lärande men också en förutsättning för att förstå sin omvärld och bli en del i den. 

Men vad är vuxnas ansvar? Folkman och Svedin (2008) skriver att vuxna kan ta 

ansvaret från barnen, genom att ställa sig själva frågor som; vad är barnet intresserad av, 

vad kan jag som lärare göra för att väcka lusten till lek? Det är av vikt att hitta intresse 

hos barnet som går att fånga och bygga vidare på (a.a). Citatet nedan belyser vikten av 

att vuxna i förskolan bör flytta blicken från sig själva och barnperspektivet, till att rikta 

fokus mot barnet och försöka ta barnets perspektiv för att verkligen se barnet i 

situationen. 

 
“Vi frågade oss förut vad det är som förvandlar den vuxne från att var en främling till att bli en viktig 

person för barnet. Vi kan ju också vända på frågan: Vad är det som omvandlar ett barn, från att uppfattas 

som främmande och svår att förstå sig på till en unik och viktig person för den vuxne?”(Folkman & 

Svedin, 2008:30). 
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4 Teoretiskt ramverk 
Vi har i vårt teoretiska ramverk valt att utgå ifrån ett sociokulturellt perspektiv på lek, 

lärande och utveckling. Vår studie handlar om förskolepersonals uppfattningar om 

lekens utformning och dess betydelse för de ensamlekande barnen. Då lek handlar om 

ett samspel och interaktion med någon eller något motiverar det att ett sociokulturellt 

perspektiv för lek och lärande blir relevant för studien. Vi kommer behandla begrepp 

som är knutna till ett sociokulturellt perspektiv, dessa är socialt samspel, proximal 

utvecklingszon, utveckling och lärande samt lek. 

 

4.1 Sociokulturellt perspektiv på utveckling och lärande. 

Enligt det sociokulturella perspektivet på utveckling och lärande så skriver Strandberg 

(2006) att barn utvecklas och lär i relation till den kontext barnen lever i. Det innebär att 

barn som lever i olika kulturella kontexter också kommer utveckla olika kunskaper och 

färdigheter som är väsentliga för respektive kontext. Oberoende av vilken kontext barn 

lever i så utvecklas och lär vi genom samspel och interaktioner med andra enligt ett 

sociokulturellt perspektiv. Vygotskij hävdade att utveckling och lärande sker i samspel 

med andra, att ha dialog med andra skapar, som Vygotskij kallar det ett “inre prat” med 

sig själv, vilket utvecklar en kunskap kring det specifika ämnet. Detta sker inte om den 

vuxne bara för över sin kunskap utan att öppna för dialog och att barnen har chans att 

utveckla en förståelse (Strandberg, 2006). 

 

Vidare skriver Strandberg (2006) att Vygotskij hävdar att social kompetens är den 

största och viktigaste delen för ett barns utveckling, på alla plan. Barn lär sig av vuxna, 

så Vygotskij anser enligt Strandberg (2006) att det inte går att lära barn att vara trevliga 

och sociala om inte vuxenvärlden själva agerar på ett sådant sätt, vuxna och barn lär 

tillsammans. Genom samspel med andra människor lär sig barnet prata, och genom att 

prata skapas inre tankar. Så ett samspel mellan barn-barn men även barn-vuxen är en 

tydlig grund för barnets utveckling och lärande samt att våga ta hjälp av någon som 

redan kan. Att lära sig på egen hand är svårt, det är enklare att befästa kunskap 

tillsammans vilket förklaras genom den proximala utvecklingszonen (a.a.).  

 

Strandberg (2006) skriver att befästa kunskap tillsammans med någon som redan 

utvecklat kunskap inom ett ämne som en själv ännu inte kan kallas för den proximala 

utvecklingszonen. För att nå den proximala utvecklingszonen krävs samarbete mellan 

två parter, antingen mellan två eller fler barn, eller mellan barn och vuxna. Det innebär 

att barnen samarbetar för att hitta en lösning på ett problem, som exempelvis att dra upp 

dragkedjan på jackan. Samarbetet mellan vuxen och barn fungerar på samma vis då den 

vuxna finns för att stötta och hjälpa men inte ta över hela situationen och bara dra upp 

dragkedjan (a.a). Även Jensen (2013) skriver om den proximala utvecklingszonen. När 

ett barn ställs inför ett problem som barnet nästan kan lösa själv oavsett om det är i 

leken eller i verkligheten, kan det med hjälp och stöttning från någon annan, antingen 

vuxen eller barn, lösa problemet. För att nå den proximala utvecklingszonen behöver 

vuxna i barnets närhet vara insatta i vad barnen gör för att kunna stötta och utmana. När 

barnet ställs inför ett problem kan den närvarande vuxne ställa frågor som kan hjälpa 

barnet nå en lösning (a.a), exempelvis: ett barn sitter i byggrummet på förskolan och har 

byggt en byggnad när klossarna tagit slut. Barnet kan inte fortsätta bygga och uttrycker 

sin besvikelse till en vuxen. Den vuxne kan nu utmana barnet genom att ställa frågor 

som “vad skulle du kunna använda istället” eller “finns det något annat som kan passa i 

ditt bygge”. På så sätt utmanas barnet att se att det finns andra saker som går att 
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konstruera med och bygget kan utvecklas än mer, istället för att bygget skulle ses som 

färdigt. 

 

Det sociokulturella perspektivet på utveckling och lärande syns tydligt i Läroplan för 

förskolan (98, rev.2016). Där går att utläsa att utveckling lärande är en livslång process. 

Där vikten av gemenskap, att föra vidare demokratiska tankar, värdet av leken samt 

vikten av pedagoger som ska stötta och utmana barnen i deras utveckling ses som 

viktiga grunder för barnens lärande. Likaså det sociala samspelet mellan barn och 

pedagoger samt pedagoger och vårdnadshavare för att skapa en trygg plattform för lek 

och lärande. Samspelet mellan barnen i barngruppen ses som en minst lika viktig del för 

barnens lärande både enskilt och i grupp. Barnens språkutveckling är något som läggs 

stor vikt vid, då språk skapar lärande (a.a). Det stämmer väl överens med ett 

sociokulturellt perspektiv, där språk, gemenskap och lärande av varandra är vitala delar 

(Strandberg, 2006). 

 

4.2 Lek ur ett sociokulturellt perspektiv 

Studien handlar som vi tidigare nämnt om barn som leker ensamma. För att förstå hur 

förskolepersonal resonerar kring ensamlekande barn behövs en uppfattning om hur lek 

kan förstås. Begreppet lek kan förstås och uppfattas på flera sätt enligt Jensen (2013) 

och hur vi förstår lek är beroende på vilket perspektiv vi ser leken genom. Här beskriver 

vi vad ett sociokulturellt perspektiv på lek innebär. 

Jensen (2013) skriver att det sociokulturella perspektivets centrala begrepp för lek är 

följande, lekhandlingar, förutsättningar för lek samt lekscenario. Lekhandlingar innebär 

att det barnen gör i leken är handlingar de observerat andra göra i vardagen, exempelvis 

har barnet iakttagit när en förälder skriver en handlarlista vilket inspirerar barnet att leka 

att hen ska gå till affären och då behöver en lista med saker som hen ska köpa. 

Förutsättningar för lek innebär att ovanstående exempel där barnet leker att hen ska gå 

till affären inte hade kunnat utvecklas om barnet inte haft erfarenheten av hur föräldern 

skrivit sin lista. Lekscenario handlar om det som sker i leken, då det sociokulturella 

perspektivet hävdar att lekar är hämtade ur vardagssituationer så är det sådana lekar som 

barnet utför. Det gör att barnet provar situationer ur sin vardag i leken som hen inte 

utfört i verkligheten.  

 

Jensen (2013) skriver att Vygotskijs syn på lek består av fyra komponenter, det första är 

icke ännu uppfyllda önskningar hos barnet som driver hen att leka, exempelvis barnet 

som gärna vill åka bil leker att hen åker bil. Det kan även vara önskningar om att finna 

en vän att leka med som driver barnet att hitta vägar in i gemenskap med leken som 

redskap. Den andra komponenten innebär att föreställa sig, exempelvis kan barnet låtsas 

att sängen blir en båt på havet. Den andra komponenten behandlar alltså barnets fantasi 

som är en viktig del i leken enligt det sociokulturella perspektivet. Den tredje 

komponenten som Jensen (2013) beskriver är att leken byggs av tankar, känslor och 

sammanhang. Det betyder alltså att beroende på sammanhang, exempelvis om barnen 

leker att de är hundar så kommer barnet sammanlänka leken till hur hen upplevt ett 

verkligt möte med en hund, känslorna och tankarna kommer då bli synliga i leken. Den 

sista komponenten är regler som finns i leken, om ett barn leker polis så agerar barnet 

som hen sett eller tror sig veta att en polis gör, det kan även gälla underförstådda regler 

som barnen har sinsemellan i leken (a.a). 

Lindqvist (1996) tar upp att Lev Vygotskij hävdade att lek är att lära sig inför 

vuxenlivet, då han uttrycker att lek är ett sätt för barnet att återskapa verkligheten. 

Vidare skriver hon att ett sociokulturellt perspektiv på lek är att det är i leken utveckling 
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av känslor, tankar och viljor sker och att dessa inte går att skilja från varandra. I leken 

skapas barnets abstrakta tänkande (a.a). 
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5 Metod 
Syftet med studien är att synliggöra förskolepersonals uppfattningar om lekens 

utformning och dess betydelse för dem ensamlekande barnen. För att få svar på syftet 

använde vi oss av semistrukturerade intervjuer. Vi har utfört en kvalitativ 

forskningsstudie. Genom att använda kvalitativ ansats som metod bygger studien på 

respondentens ord och tankar kring ett fenomen som skapar ett användbart innehåll för 

studien (Allwood och Eriksson 2012). Intervjuer lämpar sig bäst i studien då det är 

uppfattningar hos förskolepersonalen vi vill synliggöra. 

 

5.1 Datainsamlingsmetod 

Vi intervjuar förskollärare och barnskötare för att få svar på hur de resonerar kring barn 

som inte leker med andra. Genom att använda oss av semistrukturerade intervjuer 

hoppas vi kunna komma åt kärnan i vad respondenten har för tankar och uppfattningar 

kring barn som leker ensamma. Semistrukturerade intervjuer innebär att det finns en 

intervjuguide att följa men att respondenten pratar öppet kring frågorna så att svaren blir 

personliga och att respondenten har möjlighet att utveckla svaret kring frågan. Som 

intervjuare innebär det att på ett flexibelt sätt följa respondenten med relevanta 

följdfrågor för att få svar på forskningsfrågan (Denscombe, 2016). Vår planering inför 

intervjuerna har innefattat att skapa oss en förförståelse för vad ensamlek och lek 

generellt innebär - detta för att kunna bredda vår förståelse för vad som faktiskt sägs om 

lek under intervjun, vilket Kihlström (2007) skriver är av stor vikt för att inte missa 

viktig information. Genom intervjuer kan vi få en djupare förståelse för hur pedagoger 

resonerar kring ensamlekande barn, än om vi använt oss av exempelvis enkäter. Enligt 

Denscombe (2016) kan intervjuer fånga kärnan i respondenternas åsikter, känslor och 

erfarenheter, vilket är det vi vill veta i relation till våra frågeställningar. 

 

5.2 Urval 
I vårt urval valde vi förskolor i vår närhet för att förenkla möjligheten till ett möte. Där 

hade vi tillgång till både förskollärare och barnskötare som vi haft en relation till sedan 

tidigare. Vi har intervjuat fyra förskollärare och en barnskötare. Våra respondenter har 

olika lång erfarenhet av yrket.  

 

Namn Ålder Utbildning Verksamma år 

Irma 65 Förskollärare 38 

Annie 58 Barnskötare 31 

Hilma 25 Förskollärare 1 

Ida 36 Förskollärare 14 

Lotta 52 Förskollärare 31 

 

Våra respondenter arbetar med barn i åldern 3-5 år, vilket är ett aktivt val vi gjort då de 

har bättre förutsättningar att kunna besvara våra frågor. Barn under tre år leker oftare 

bredvidlek än större barn, då detta tillhör barnens utveckling att gå från bredvidlek till 

att leka och utforska tillsammans med någon. 
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5.3 Genomförande 

Studien genomfördes under hösten 2017. Vi kontaktade våra tilltänkta respondenter i 

god tid för att informera om vad vår intervju kommer att handla om och bifogade 

intervjuguide till dem som deltog. Vi har intervjuat fyra stycken förskollärare och en 

barnskötare. Intervjuerna har i den mån det varit möjligt spelats in för att sedan 

transkriberas vilket underlättar för analys av materialet. Intervjuerna tog ungefär en 

timme vardera att genomföra. Intervjuguiden är även utförd på ett sätt som underlättade 

kodningen av datan. Vi delade in den i tre rubriker för att kunna svara på studiens 

frågeställningar (se bilaga 1). 

 

Två av respondenterna ville inte bli inspelade. Orsaken till det kan vara att vi missat att 

informera om att intervjuerna skulle spelas in. Under dessa intervjuer skrevs 

respondenternas svar ner för hand, vilket kan ha medfört att all information inte kom 

med utan att den information som var av nytta för studien prioriterades. Det blev heller 

inte nedskrivet ordagrant. Dessa intervjuer upplevdes även lite stela och fick inte lika 

bra flyt som i övriga intervjuer eftersom fokus hamnade på att skriva ner vad 

respondenten sa. Följdfrågor blev inte heller en lika naturlig del som i övriga intervjuer. 

En av intervjuerna genomfördes på ett mycket formellt vis, där intervjun styrdes från 

början till slut. Medan den andra där respondenten inte ville bli inspelad blev mer som 

ett samtal över en fika. Under intervjuerna som spelades in flöt samtalet på och 

följdfrågor blev en naturlig del av samtalet. En av intervjuerna gjordes i respondentens 

hem då det lämpade sig bäst praktiskt medan de övriga gjordes ute i förskolornas 

personalrum. 

 

5.4 Bearbetning av data 
Efter att intervjuerna genomförts har dem som spelats in transkriberats. Denscombe 

(2016) tar upp att transkribering är tidskrävande och därför är det av vikt att avsätta 

ordentligt med tid för det. Vidare ger transkriberingen ytterligare ett tillfälle att göra 

datan levande igen (a.a.). Våra transkriberingar har varit tidskrävande, precis som 

Denscombe (2016) skriver. Transkriberingen gjorde även att vi hade möjlighet att hitta 

likheter och olikheter i respondenternas svar. Den insamlade datan har bearbetats flera 

gånger under arbetet med att ta fram studiens resultat, för att inte gå miste om värdefull 

information. Efter att ha läst igenom transkriberingarna syntes flera gemensamma 

nämnare i respondenternas svar och det är dessa vi använt som teman i vårt resultat. 

Resultatet är uppdelat utifrån våra tre frågeställningar för att ge en klarare bild av 

resultatet. Även intervjuguiden var kategoriserad utifrån våra frågeställningar för att 

underlätta arbetet med att få fram resultatet men även för att säkerställa att våra 

intervjufrågor besvarar våra frågeställningar.  

 

Genom att gå tillbaka och läsa transkriberingarna kunde vi tydligt se likheter med vad 

tidigare forskning visat gällande studiens ämne, vi började redan här analysera 

intervjusvaren genom vårt valda teoretiska ramverk. Vi fann sedan gemensamma teman 

inom våra huvudrubriker som vi tematiserat för att ge en tydligare överblick av 

resultatet. Varje rubrik har delats in i olika teman som vi fått fram genom intervjusvaren 

och visas i form av citat. Från de intervjuerna där respondenterna inte ville bli inspelade 

syns dessa citat med kursiv text. De teman syns i våra underrubriker är kärnan i vårt 

resultat. Den tidigare forskningen har funnits med oss genom intervjuerna och gjort att 

vi kunnat se sambanden mellan dem och intervjusvaren. Vi har valt ut de citat som vi 

anser är viktiga svar från intervjuerna och började analysera dessa utifrån det teoretiska 

ramverket. 
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5.5 Etiska överväganden 
De etiska överväganden vi ställs inför i vårt arbete handlar om att följa de riktlinjer och 

krav som finns för att bedriva forskning. Det finns fyra krav att följa när det kommer till 

etiska krav. Dessa är: nyttjandekravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och 

informationskravet (Hermerén, 2011). Vi ser det som en självklarhet att behandla våra 

respondenter med respekt både i vårt arbete och under intervjuer samt att ta hänsyn till 

det vid publikation av studien. De namn som respondenterna har i resultatet är fingerade 

för att inte röja deras identiteter. Vi har heller inte angett annan information om våra 

respondenter som skulle kunna röja deras identitet. Detta visar att vi tagit hänsyn till 

konfidentialitetskravet. 

 

Samtliga respondenter informerades om de etiska riktlinjer som finns i god tid innan 

intervjutillfället, antingen via mail eller personligt möte. De informerades även innan 

intervjun påbörjades att om de inte ville svara på våra intervjufrågor eller behövde 

avbryta intervjun så gick det bra. Detta visar på att vi följt de riktlinjer som finns 

gällande samtyckeskravet. Vid intervjutillfället ställde sig två av respondenterna 

tveksamma till att bli inspelade. De intervjuerna genomfördes utan ljudupptagning, 

deras svar har istället skrivits ner för hand under intervjuernas gång vilket visar att vi 

tagit respondentens vilja i beaktning.  

 

Innan undersökningen har vi informerat våra respondenter om vad intervjuerna kommer 

användas till. Vi skickade intervjuguide samt information om studiens syfte till 

respondenterna i god tid innan intervjuerna genomfördes. Det påvisar att vi följt de 

riktlinjer som finns satta gällande informationskravet och nyttjandekravet. 

 

5.6 Metoddiskussion  

Trovärdighet 

Att studien är trovärdig betyder att vi ska kunna visa att vår data har kontrollerats och 

producerats på rätt sätt (Denscombe, 2016). Det innebär att frågeställningarna ska kunna 

besvaras genom intervjufrågorna, vilket även innebär att intervjufrågorna måste vara väl 

genomarbetade. Då all data inte insamlats på likvärdigt sätt kan det finnas risk för att 

väsentlig data inte kommit med i resultat och analys. Det kan i denna studien innebära 

att trovärdigheten inte är fullkomlig. Anledningen till det är att två respondenter inte 

ville bli inspelade under intervjuerna vilket kan ha medfört att väsentlig data inte 

kommit med i studien. Att vi valt intervjuer är för att få svar på förskolepersonals tankar 

kring barn som inte leker. Dessa tankar skulle inte bli synliga om vi istället genomfört 

observationer. Det styrker trovärdigheten att vi valt en undersökningsmetod som lämpar 

sig för studien.  

 

Pålitlighet 

För att visa pålitligheten i studien behövs en transparens i arbetet. Det innebär att det i 

studien behöver redovisas vilka metoder som använts och vilket tillvägagångssätt som 

valts (Denscombe, 2016). För studien innebär det att tydligt visa intervjuguiden samt 

när och hur intervjuerna ägt rum. Det går att läsa under 5.3 Genomförande och 

intervjuguiden är bifogad som bilaga 1. Även om någon annan använder studiens 

intervjufrågor så är det inte självklart att det blir samma svar då det är människors 

uppfattningar som undersöks. 
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Då vi har en tidigare relation till respondenterna i studien kan detta ha påverkat 

pålitligheten i studien. Analysen av datan kan vara påverkad av vår tidigare relation då 

vi känner våra respondenter och har insikt och förståelse för vad dem menar i sina svar. 

Dock kan det även ha medfört att intervjuerna blivit mer avslappnade och naturliga 

vilket i sin tur kan göra att svaren är ärliga  

 

Överförbarhet 

Överförbarhet innebär enligt Denscombe (2016) att resultatet i studien går att använda i 

andra studier med ett liknande innehåll. Då studien syftar till att undersöka 

uppfattningar om ett visst fenomen är det svårt att se att studien skulle vara överförbar, 

dock visar resultatet en komplexitet när det gäller ensamlekande barn och komplexiteten 

skulle sannolikt gå att se i andra studier gällande barns ensamlek. 

  



  
 

16 

16 

 

6 Resultat och Analys 
Här presenteras resultatet och analysen av studien kopplat till vårt syfte och 

frågeställningar. Syftet med studien är att synliggöra förskollärares och barnskötares 

uppfattningar om lekens utformning och dess betydelse för de ensamlekande barnen. 

Våra frågeställningar är: 

 Hur resonerar förskolepersonal om leken och dess betydelse för barns 

utveckling? 

 Hur talar förskolepersonal om orsakerna till ensamlekande barns lek? 

 Vilka pedagogiska utmaningar uttrycker förskolepersonal finns i arbetet att 

inkludera ensamlekande barn i lek med andra barn? 

 

Resultatet är uppdelat i tre rubriker för att ge en klarare uppfattning av respondenternas 

svar kopplat till vår studie. Den första delen tar upp respondenternas syn på lek sedan 

visas respondenternas svar kopplat till våra tre frågeställningar. 

 

6.1 Hur resonerar förskolepersonal om leken och dess betydelse för 
barns utveckling? 
För att förstå vad förskolepersonal har för uppfattningar om lekens utformning och dess 

betydelse för de ensamlekande barnen behöver vi veta hur de resonerar kring om vad 

lek är och hur det ter sig. Vidare behöver det synliggöras för att se vad förskolepersonal 

säger utvecklas i lek med andra samt om leken är viktig för barns utveckling och på 

vilket sätt. Respondenternas svar visar en skillnad i hur begreppet lek kan uppfattas, 

därför har vi delat in detta kapitel i två delar för att synliggöra deras tankar. Dessa delar 

visar på att fantasi och lek är sammanfogade för att skapa utveckling och lärande samt 

att samspel och det kollektiva lärandet är en viktig del för barnens egna utveckling.  

 Lek som fantasi för utveckling och lärande. 

Under intervjuerna framkommer flera svar om att lek handlar om fantasier hos barnen. 

När respondenterna pratar om hur de ser på begreppet lek är det tydligt att fantasi är en 

viktig aspekt. Annie och Ida resonerar kring att fantasi finns med på flera sätt i barns 

lekar. 

“Jobbar de med lera så blir det också en lek, det blir en fantasi och ett skapande likaså i 

bygg och konstruktion. Lek finns överallt” (Ida). 

“Lek är processen till det färdiga målet – att bygga ett hus och under tiden fantisera om 

vem som ska bo där och vad de ska göra, är en viktigare del i leken än att få huset klart” 
(Annie). 

Annie tar även upp att fantasin är viktig för barnens förmåga att bearbeta händelser. 

“Jätteviktigt med fantasi att leva sig in i en värld där allt är tillåtet för kunna bearbeta 

vad som hänt. Att kunna leva sig in roller är viktigt för roller har man hela livet sen” 
(Annie). 

Det Annie säger är att förmågan att kunna inta en roll är att leka. Att kunna inta en roll 

kräver fantasi men det betyder inte att all fantasilek är rollek, vilket syns i citatet nedan.  

“För barnen är allt lek, när de ritar. Det sker ett lekande i deras inre fantasier i allt de gör, 

tänker jag. Både när de leker tillsammans och även när de sitter själva och fantiserar. 

Sitter man och gör en saga så leker de ju den leken. Är barnen i rolleksrummet så är det 

sådana lekar” (Ida). 
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Det respondenterna ovan säger är att det mesta barnen gör är lek. Givet ett 

sociokulturellt perspektiv så resonerar respondenterna kring en av de fyra aspekterna 

som behöver finnas för att definiera lek nämligen att kunna föreställa sig. 

Respondenterna nämner även att lek både är en kollektiv och en solitär handling samt 

att det är beroende på sammanhang vad barnen leker, vilket även är ytterligare aspekter 

på lek enligt det sociokulturella perspektivet. Respondenterna fortsätter resonera kring 

barnens lek och att barnen bearbetar saker som hänt genom leken vilket betyder att 

barnens lekhandlingar och lekscenarion utspelar sig i kontext till deras verkliga 

upplevelser. Vi tänker att det är viktigt att se leken som något barnen gör och lär nu för 

att de har nytta av den kunskapen just idag. Barnen ska inte alltid lära och leka för att 

klara saker i framtiden utan barnens kunskaper är alltid nödvändiga och viktiga. 

Så vad har lek som fantasi för betydelse för barns utveckling? Det Ida säger är att 

barnen genom leken får möjlighet att bearbeta upplevelser. 

“Ja alltså de känner igen och bearbetar upplevelser i exempelvis rolleksskapandet. Leker 

man i hemrummet är det mycket det hemlika, mamma gör så, pappa gör så och storebror 

gör si. Att försöka efterlikna och uppleva det man ser omkring sig. Är man å handlar 

eller hos frisören återspeglar det sig också i rolleken” (Ida). 

Det Ida säger är att barn använder sig av verkliga händelser i sina lekscenarion och 

fyller dem med sina tankar och känslor för att bearbeta dessa händelser i en trygg miljö. 

“Men jag tänker att det är där i leken de processar och bearbetar. Att i barnens lekande 

och fantiserande sker ju i allt, det sker så mycket utveckling i de processerna, allt är ju 

sammanfogat."(Ida). 

Givet ett sociokulturellt perspektiv säger respondenterna att leken är en social aktivitet 

där barn tränar sin sociala förmåga för att utvecklas. Dock säger inte det sociokulturella 

perspektivet att allt är lek, men de komponenter som är tydliga i respondenternas svar är 

delar av vad lek innebär. Framstående i respondenternas svar är att fantasi är en 

väsentlig aspekt av vad lek är. 

 
 Lek som samspel för utveckling av förhandlingar. 

Det går att utläsa i respondenternas svar att lek kan ses som något barnen gör, de agerar 

ihop med någon eller något vilket kan kopplas samman med det sociokulturella 

perspektivet som Lindqvist (1996) skriver om. Hon beskriver leken som en integration 

av känslor tankar och viljor och att i leken skapas barnets abstrakta 

tänkande. Respondenterna säger att lek även är att kunna göra överenskommelser om 

vem som gör vad, i vilken ordning och vem som bestämmer. De talar även om att barn 

lär sig visa respekt och empati gentemot varandra genom att vara i sociala sammanhang. 

Vidare uttrycker de även att det är av vikt för förskolepersonal att vara samstämmiga i 

hur de anser att dessa sammanhang ska se ut vilket Ida belyser nedan. 

“Jag tror att den är viktig just utifrån det kollektiva lärandet för man ser ju att det är samspel 

med andra människor och saker det är då det händer saker, det är då det sker något när det blir ett 

möte mellan saker” (Ida). 

“Den är otroligt viktig för grundlekregler man pratar om det här med turtagning, ge och ta, att 

man vill få glädje att vara med andra människor att man bygger upp en respekt genom att vara i 

kollektiva sammanhang. Och där har vi en jätteviktig uppgift hur vi tycker att dessa 

sammanhang ska vara, hur man ska agera i mötena. Så är det ju, där man börjar träna detta, att 

lyssna på en annan människa vad säger den, ställa frågor” (Ida). 
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Det citaten från Ida belyser är ett sociokulturellt sätt att se på lek och lärande. Vygotskij 

hävdade att samspel är grunden för lärande, då det är i dialog med andra kunskap 

befästs. Idas resonemang visar även att leken är en central aspekt av det kollektiva 

sammanhang som krävs för att barns sociala kompetens ska kunna utvecklas. Det 

handlar om att barnen erövrar en social kompetens genom att leka tillsammans, i ett 

kollektivt sammanhang som Ida beskriver det som. Leken tillsammans med andra är 

enligt respondenterna nödvändig för att kunna utveckla en social kompetens. 

Respondenternas tankar om hur viktig den sociala kompetensen är, synliggörs även i det 

teoretiska ramverket där Strandberg (2006) skriver att social kompetens är den största 

och väsentligaste delen för barns utveckling. Det finns även framskrivet som en viktig 

del i Läroplan för förskolan (98. rev, 2016). Där går att utläsa vikten av socialt samspel 

med andra, lekens värde och gemenskapens betydelse för barns livslånga utveckling 

(a.a). 

Om kunskap sker i dialog med andra så betyder det att det är av vikt att 

personalgruppen är samstämmig med vilka normer kring leken och verksamheten som 

finns samt vilka de tillsammans väljer att använda. 

Även Irma pratar om normer i leken och att barn skapar sina egna normer för vad som 

är tillåtet och inte. Hon säger vidare att barn som inte förstår lekens normer inte 

välkomnas in i leken av de andra barnen då de upplever den normbrytande som störande 

eller i vägen för lekens utveckling. 

“Det är beroende på vilket barn det är, jag tänker, ibland har vi plockat ut ett barn och satt 

hen med ett annat för att det inte har fungerat med de andra” (Irma).  

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv säger Irma att barn som inte har förutsättningar för 

redan pågående lek inte heller förstår det lekscenario som utspelar sig. Inte heller förstår 

då barnet de regler som finns i leken vilket leder till att barnet inte får vara med. En 

tanke kring det Irma säger kan vara att vuxna har makten att styra över vem som ska 

eller kan leka ihop med vem. Det kan då vara av vikt att inte låta sina egna normer kring 

barns lekande ta över, utan att ställa sina egna tankar och åsikter åt sidan för att se vart 

leken tar vägen.  

Respondenternas svar visar på att lek är något som behövs för att utveckla färdigheter 

inför framtiden. Färdigheter som respondenterna nämner är att kunna göra 

överenskommelser i leken. Vilket även Irma uttrycker:  

“Begreppet lek för mig är nog inte kanske rollekandet i sig, men jag tänker mer att det är 

de här barnen som bestämmer sig för att leka ihop. Egentligen är spela spel en lek när 

man frågar om någon vill spela med mig. Det handlar om att du och jag bestämmer 

någonting ihop” (Irma). 

 

Det Irmas citat visar är att lek enbart är gruppbaserad samt att det inte går att leka själv 

om man har hennes definition av lek. Givet ett sociokulturellt perspektiv säger Irma att 

lek handlar om de regler som barnen har sinsemellan. Att lek görs tillsammans kan 

kopplas till fler respondenter, där sociala aspekter tas upp som en viktig del. Vilket vi 

kan se Ida och Annie resonera kring.  
 

“Men jag tänker att det är där (i leken) de får möjlighet att träna alla dessa sociala spelregler 

som man behöver hela livet. Allting tränas ju i dem sociala samspelen som sker i lekarna” 
(Ida). 
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“De ska lära sig, utvecklas, lära sig av varandra, tränar turtagning, socialt sampel nu slänger 

jag mig med fina ord men så är det, det får uppleva glädje, lära sig empati och en del motorik 

också, allt detta lär de sig faktiskt. Det som barnen lär av kamrater kan inte en pedagog lära 

barnen” (Annie). 

 

Givet vad respondenterna säger så är det i dem sociala samspelen som barn utvecklar 

sin förmåga till handling och förhandling. Det handlar alltså om att utveckla sin sociala 

kompetens och att den utvecklas genom att leka tillsammans med andra. Utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv möjliggör leken att barnen tränas i att förstå lekscenarion och 

ger dem möjligheten att utveckla och förstå dem regler som finns i leken. 

 

Respondenterna resonerar kring vikten av gemensam lek, vilket är essensen i det 

sociokulturella perspektivet där socialt samspel är grundstenen för utveckling och 

lärande hos individer. Genom att använda oss av det sociokulturella perspektivet där det 

kollektiva lärandet står i fokus skrivs det även fram att när det gäller normer för hur lek 

och barngrupp ska vara så behöver vuxna lyssna på barnen och skapa samspel, vilket 

Annie resonerar kring. 

 
“Först tänkte jag att lek är lek utan styrande av vuxna, där barnen lär sig socialt 

samspel å ja hur man beter sig helt enkelt. Men så tänkte jag att vem är jag att bestämma 

att man inte får bygga svärd och pistoler av lego eller använda knivarna i docken som 

pistoler. Varför får man inte leka Star Wars i docken, eller Didalos? Så när jag tänkte 

efter så är ju inte leken fri för vi vuxna finns ju med styr i allt. Vi köpte in nya bilar, stora 

fina monster trucks heter de nog, och då hade vi vuxna bestämt och gjort ett fint bord, 

med låga ben och väg på där de nya bilarna skulle åka. Men barnen körde aldrig på 

bordet utan använde vattenrännan i det rummet och körde i den och upp på väggarna, 

vilket inte var acceptabelt” (Annie). 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv talar respondenterna om att lek är en kollektiv 

handling som möjliggör utveckling inom förhandlingar och handlingar med och mellan 

barnen. Det är alltså i de sociala samspelen som utvecklingen sker. Det som blir synligt 

i respondenternas svar är att två av de fyra aspekterna på lek. Den ena, att leken utgörs 

av tankar, känslor och sammanhang blir synligt när respondenterna talar om samspelen 

mellan barnen. Om samspelet mellan barnen inte fungerar tyder det på att barnen inte 

förstår varandras tankar eller känslor kring lekens sammanhang. Den andra aspekten, 

regler som finns i leken, menar respondenterna är det som barn utvecklar genom en 

kollektiv lek. Följer barnen inte reglerna i leken kommer barnen att exkluderas av 

antingen en vuxen eller de andra barnen.  

 

6.2 Hur talar respondenterna om orsakerna till ensamlekande barns 
lek? 
Nedan synliggörs respondenternas erfarenheter kring vad som kan ligga bakom barns 

ensamlek och om det nödvändigtvis behöver finnas någon orsak. Kapitlet är uppdelat i 

tre teman som synliggör olika orsaker där det första 6.2.1 tar upp barns erfarenheter, 

6.2.2 redogör för barnens språkutveckling och dess betydelse för barnens ensamlek samt 

6.2.3 som berör att ensamlek kan ha bakomliggande orsaker som olika diagnoser. 

 
 Barnens erfarenheter 

Respondenternas svar visar tydligt att de har uppfattningen av att vad barnen har för 

erfarenheter har stor betydelse för hur barnen leker. Något som respondenterna uttrycker 

att de som verksamma i förskolan måste vara uppmärksamma på när det gäller att stötta 

barnet att leka med andra. I barns erfarenheter räknar vi även in barns hemmiljö, hur 

livet ser ut hemma med syskon och föräldrar speglar barnens lek vilket flera 
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respondenter uttrycker. Ida säger att erfarenheter har betydelse för varför barn leker 

ensamma. 

 
“Orsakerna kan ju vara att man har olika bakgrunder hemifrån givetvis. Att vad man har 

för miljö hemma. Miljö då tänker jag liksom syskon föräldrar och deras aktivitet med 

barnen, saker, mor-farföräldrar hur man bor. Alltså den miljön kan ju vara en orsak till 

hur man agerar. Kulturer, språkförbristningar. Att man är ny, kommer man ny till en 

grupp där alla känner varandra väl kan det ju också finnas en anledning till att det tar tid 

att komma in i lekgrupper. Det är nog främst det jag tänker på. Det finns ju alltid andra 

behov också, både diagnostiserade behov, alla har ju olika behov. Men det finns ju dem 

orsakerna där man kan behöva lite extra hjälp med” (Ida). 

 

Det Ida säger är att barns ensamlek kan ha bakomliggande orsaker men att det handlar 

mer om varje individ. Varje individ behöver bemötas utifrån sina erfarenheter och att 

barn leker själva inte behöver ha en tydlig orsak. Ida pratar om att vissa orsaker kan 

kräva extra stöd men att det handlar om att möta varje individ där den är. Vi kan se en 

skillnad i hur respondenterna resonerar i sina svar då Ida inte lägger störst fokus på vad 

som är orsak utan hur alla barn blir bemötta utifrån sina behov. Annies resonemang 

visar på att alltid finns en orsak till barnens agerande. Hon diskuterar kring negativa 

händelser som orsak till ensamlek. 

 
”Det kan vara bråk med mamma på morgonen. Skilsmässa. Bråk hemma. Dödsfall. Att 

man funderar på mormor eller farmor eller som vi faktiskt varit med om att mamma är 

allvarligt sjuk och ligger på sjukhus, inte så konstigt att man grubblar då” (Annie). 

 

Det Annie säger är att förskolepersonalen behöver veta vad som sker kring barnet för att 

kunna stötta barnet på ett bra sätt. Även Ida resonerar kring vikten av att se varje barn 

som en enskild individ. 

 
“Det är ju det att ge olika verktyg vad passar detta barnet. Och att diskutera tillsammans 

med kollegor är ju jätteviktigt så att det inte blir en sanning eller en bild av någonting. 

Utan att man verkligen diskuterar och reflekterar tillsammans med sina kollegor,- jag har 

upplevt det här – nä det har inte jag upplevt, jag har sett det här. Det är så viktigt att 

använda våra upplevelser vad vi fått för att stötta barnen vidare så att det inte blir en bild 

och en sanning” (Ida). 

Idas resonemang visar på att barnet blir någon i mötet med mig som pedagog snarare än 

att barnet är någon. Hur pedagoger kan agera för att i mötet med barnet ge andra 

verktyg för att barnet ska kunna agera på ett annat sätt. Vidare visar Idas resonemang att 

ansvaret alltid är den vuxnes och att det är pedagogen som avgör hur mötet blir.  

Ser vi på respondenternas svar ur ett sociokulturellt perspektiv så är grunden att vi blir 

dem vi blir genom att vara sociala med andra. Det innebär då att vilka vi socialiserar 

med, vad som sker i kontexten med dem påverkar hur vi agerar och utvecklas. Så om 

det är så att barnens tidigare erfarenheter ihop med andra varit stökig eller har en 

hemmiljö med en sjuk förälder så kommer detta påverka hur barnet agerar. Det blir även 

tydligt i respondenternas svar att barn har olika förutsättningar för lek, vilket även 

påverkar deras lekscenarion. Då förutsättningarna påverkas av hemmiljön så är det 

troligt att lekscenarion kommer speglas i barnens lek. Ida resonerar om hur viktig 

dialogen är med kollegor för att kunna skapa en så sann bild av barnet som möjligt, 

eftersom pedagoger ser olika saker hos ett barn och kanske därför inte har liknande 

upplevelser kring barnet. 
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 Språk 

Andra orsaker till barns ensamlek som tas upp är barn som inte äger svenska språket, 

vilket kan skapa utanförskap. Flera respondenter talar om hur viktigt språket är för att 

barn ska kunna leka med andra. Uppfattningarna hos respondenterna är tydliga, utan 

språk blir det svårare att göra sig förstådd och förstå det som pågår runt omkring. Att 

inte besitta samma språk kan även leda till en känsla av otrygghet, vilket enligt 

respondenterna gör att barnen i första hand leker själva, eller söker sig till en vuxen. 

Annie pratar om barn som av olika anledningar inte delar samma språk som övriga på 

förskolan.  

 
“Nyanlända som inte har språket, leker också en typ av ensamlek. Sitta på en trygg plats 

och till exempel rita och nyfiket iakttar vad som händer runt dem. Läsa bok nära en 

vuxen. Dega, bygga lego. Lekar som inte kräver andra barns intresse för att slippa 

dialog. Barnet gör saker den känner sig trygg med detta vet jag hur man gör” (Annie). 

 

Medan Annie resonerar kring vad barn tenderar att sysselsätta sig med resonerar Ida om 

att hitta lösningar på att få barnen att kommunicera på ett annat sätt så att alla får en 

möjlighet att göra sig förstådda. 

 

“Då kanske man behöver stöd av bilder, tecken, filmklipp, att man försöker hitta andra 

verktyg. Ofta är det kanske kommunikationen som brister. Då får man hitta olika 

kommunikationsmöjligheter för att stötta. Med bildstöd, tydlighet, struktur kan för många 

barn vara skönt” (Ida). 

Det framkommer även i respondenternas svar att barn med ett annat språk även kan ha 

en annan kultur, vilket respondenterna menar kan leda till svårigheter i att förstå 

leksignaler hos andra barn. 

 
“Hon har svårt att komma in i lekar, dels så pratar hon inte mycket vilket jag tror dels 

beror på att hon är minst i en stor syskonskara så hon har inte behövt det, de andra 

pratar åt henne. Sen pratar de ju inte svenska hemma heller” (Irma). 

 

Vidare talar Irma och Ida om strategier som kan vara användbara i arbete med barn som 

inte har språket med sig. 
 

“Ibland har vi plockat ut ett barn och satt hen med ett annat för att det inte har fungerat 

med de  andra, och de har ju jätteroligt ihop, för där ligger leken på ett annat plan än när 

hen ska tvinga in sig i en lek som hen inte förstår konceptet av” (Irma). 

 
“Att vara med som vuxen så jag ser hur man kan gå vidare. Sen ibland behöver man vara 

vid sidan ibland är det hämmande för ett barn att en vuxen är för nära inpå. Å det måste 

ju vi känna av där måste ju vi ha vår kompetens och backa när det läge och backa och att 

ge verktyg när det är läge att ge verktyg” (Ida). 

 

Irma och Idas citat visar att det är av vikt att vuxna är närvarande och har kompetens för 

att se vad som krävs i olika situationer. Att se på vilket sätt behöver barnen stöttning 

och hjälp för att kunna integreras med andra. 

 

Språket är en väsentlig del i människors umgänge med andra, språket ger oss det 

verktyg som behövs för problemlösning och andra höga former av lärande (Philips & 

Soltis, 2010). Inom det sociokulturella perspektivet på lek och lärande är språket en 

väsentlig del i det kollektiva lärandet (a.a). Det blir utan språket svårt för barnen att ingå 

i lekscenarion med andra då de har andra förutsättningar för leken. Även den tredje 

aspekten på vad lek är blir svårt för barn som inte delar språket med de andra barnen, då 
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tankar känslor och sammanhang kan vara annorlunda. Vygotskij hävdade att språket 

kommer först och sedan tänkandet. Genom att sätta ord på sina tankar utvecklas 

tankarna mer (Strandberg, 2006). Finns det då ingen som förstår mitt språk utvecklas 

heller inte mina tankar vilket kan göra det svårt att ingå i sociala sammanhang så som 

den gemensamma leken. Det syns även tydligt i Läroplan för förskolan (98, rev. 2016) 

att språket är viktigt, det står att lärandet och språket inte kan separeras utan hänger 

ihop. 

 
 Diagnoser 

I alla intervjuer tas diagnoser upp som en möjlig orsak till ensamlek. En respondent tar 

upp att hon arbetat med barn inom autismspektrat och att deras sätt att ta sig in i leken 

inte alltid faller i god ton hos de andra barnen. Vidare resonerar Irma om barn med 

diagnoser: 

 
“Jag kan inte säga att det ÄR så, men vi har barn som måste tänka först och göra sen, de 

måste iaktta, ett iakttagande tillstånd som kan pågå en längre period som måste känna in 

vad de andra gör först. Barn som bara leker ensamma har jag inte haft, men jag har haft 

barn som leker bredvid andra under flera år. Det handlar mer om olika sätt att hålla sig 

informerad om vad som händer runt omkring. Men som inte går in i samtal med andra 

barn, det finns en del autistiska barn som har en rädsla för andra barn som inte klarar av 

att ha andra barn i samma rum.” (Irma) 

 

Irma uttrycker att även om barn leker ensamma så är dem aldrig helt ensamma då det 

pågår lek mellan andra barn runt omkring, på så sätt menar hon att bara för att barn vid 

första anblick ser ut att vara ensam behöver så inte vara fallet. Hennes resonemang 

kring barn med funktionsvariation syns även i Annies resonemang. 

 
“Aldrig tvinga ett barn med diagnos att leka med de andra. Man ska inte heller tvinga de 

andra barnen att leka med barnet som kanske inte kan läsa av lekkoder. Du som pedagog 

måste göra arbetet kring denna person intressant så att de övriga barnen vill leka och 

intresserar sig för barnet. Ett exempel är när jag jobbade med kille, han rusade alltid in 

på avdelningen när han kom klockan nio och förstörde det som de andra barnen arbetade 

med. Det var ju ingen som ville leka med honom då, Så i samband med detta ordnade vi 

en låda jag och pojken där han skulle ha en överraskning som han fick när vi jobbat med 

något. Då blev det till en rutin att han alltid knackade på lådan och detta gjorde att de 

andra barnen blev nyfikna och ville också kolla vad det var för grej idag. Vilket 

resulterade i att barnen vill också leka med exempelvis bilen men då fick Hasse själv 

säga att ja det får du gärna fast inte riktigt nu men om en stund. Så fick jag som vuxen 

hjälpa honom att nu har det gått en stund. Å att få se den stolta ungen gå in å säga att nu 

har det gått en stund nu får du leka med min bil, ja då blir man glad vill jag säga” 

(Annie). 

Utifrån hur Irma och Annie resonerar syns det att det är leken tillsammans med någon 

som prioriteras, även om leken inte tvingas på barnen så är det förskolepersonalens 

uppgift att göra barnen intresserade av varandra. Barnen utbyter erfarenheter genom 

dialog men som ofta uteblir vid ensamlek. 

 

Flera respondenter diskuterar kring att barnen har en sämre förmåga att läsa av lekkoder 

vilket gör det svårt för barnen att finna sin plats i gruppen, vilket även Lotta nämner. 
 

“Har barnet en diagnos handlar det ofta om att de inte knäckt lekkoden, eller inte kan 

samspela” (Lotta).  

 

Tjus och Strid (2009) skriver att barn inom autismspektrat kan ha svårt för låtsaslek då 

de kan ha svårt att föreställa sig att ett föremål kan vara något annat än vad det är (a.a). 
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Det kan även vara så att barnet inte förstår överenskommelsen i leken med andra barn, 

vilket gör att barnet antingen blir uteslutet ur leken eller inte försöker ta sig in i den, 

enligt en respondent.  

 

Givet ett sociokulturellt perspektiv har barnen med funktionsvariation inte samma 

möjligheter till utveckling och lärande genom leken som andra barn, vilket kräver 

kompetent förskolepersonal för att möjliggöra detta. Barn med funktionsvariation har 

alltså inte samma förutsättningar för lek som de andra barnen har. Aspekterna för vad 

lek är kan bli svåra för barnet att förstå, dels för att förmågan att kunna föreställa sig kan 

vara annorlunda för någon med funktionsvariation, men även att leken byggs av tankar, 

känslor och sammanhang. Även förståelsen för lekens regler kan vara svårt att greppa 

för barn med en funktionsvariation. 

 

6.3 Vilka pedagogiska utmaningar uttrycker respondenterna finns i 
arbetet att inkludera ensamlekande barn i lek med andra barn? 
Kapitlet som följer är uppdelat i två teman. 6.3.1 som tar upp möjligheter att inkludera 

ensamlekande barn samt 6.3.2 som tar upp svårigheterna med att inkludera 

ensamlekande barn. I kapitlen synliggörs respondenternas resonemang kring olika 

möjligheter och svårigheter som finns kring inkludering av dessa barn. 

 
 Möjligheter 

En respondent säger att det är viktigt att göra didaktiska val i verksamheten. Med 

didaktiska val menas att tänka på vad som ska göras, hur det ska göras och varför det 

ska göras. Det kan tolkas som att förskolepersonal bör ha i åtanke vad barnen har 

gemensamt och därefter erbjuda aktiviteter (hur) med en genomtänkt grupp barn för att 

på så sätt skapa en känsla av sammanhang (varför) för barnen. Flera respondenter 

uttrycker att planerade aktiviteter är ett bra verktyg för att inkludera barn i gemensam 

lek. 
“De barnen möttes vid vattnet så det verkar vara ett gemensamt intresse. Utmana dem i 

det” (Ida).  

 

Även Irma talar om att göra didaktiska val som en möjlighet för att integrera barnen 

med varandra.  

 
“Man erbjuder olika aktiviteter så bjuder man in barn, man tittar på vilka som skulle 

kunna vara intresserade av detta, så man väljer ut vilka som kan vara med. Hur får man 

ihop dem att göra saker ihop”(Irma). 

  

Även Ida lyfter styrda och i förväg planerade aktiviteter som ett verktyg 

förskolepersonal kan använda för att integrera barnen med varandra. 

 
“Jag tror att det kan sätta igång saker att man kan få känna känslan att få vara 

tillsammans, man får verktyg för hur det ska fungera. Att dem får verktyg för hur det kan 

se ut. Man ska absolut inte vara rädd för att använda styrda lekar, det är ett verktyg” 

(Ida). 

 

Genom att sammanföra barn utifrån deras intressen och kunskapsnivåer, gör att 

förskolepersonalen skapar kollektiva lärprocesser där barnen ges möjlighet att 

tillsammans lära av varandra. Vidare resonerar respondenterna kring barns 

ensamlekande, om den är självvald eller inte och att en del barn har behov av att få vara 
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ensamma. Flera av respondenterna säger även att det är en styrka för barnen att kunna 

leka själva och att de själva kan känna när de behöver en paus.  

 
“Det kan ju också vara en styrka att man behöver den återhämtningen, att sitta för sig 

själv i lugn och ro med sina inre upplevelser. Men om det är ett barn som leker själv jämt 

och väldigt väldigt ofta, då får man titta på signaler och se vad det beror på” (Ida). 

 

Dock uttrycker Hilma att barn inte bör leka ensamma i för stor utsträckning. 

 
“Barn lär ju av varandra som jag sa innan, de härmar och provar, så att alltid bara vara 

ensam är ju inte så bra kanske” (Hilma).  

 

Vidare resonerar Hilma kring sitt ansvar som förskollärare att hjälpa barn som leker 

själva in i lek med andra barn. Hon nämner vikten av att som vuxen leka med barnet och 

göra roliga och intressanta saker som kan väcka andras barns nyfikenhet för att på så 

sätt bygga en bro mellan barnen. Hon säger även att det är viktigt att barnet får 

möjligheten att känna att hen är bra och någon som andra vill leka med. 

 

Resonemangen som respondenterna för går att koppla till Läroplan för förskolan (98, 

rev. 2016) som skriver “Barnen ska få stimulans och vägledning av vuxna för att genom 

egen aktivitet öka sin kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter.” (Lpfö98, 

rev.2016:7). Respondenterna säger att vuxnas närhet i barnens lek är viktig, dels för att 

få in barnet i leken genom att få stöd i hur barnet kan hantera olika situationer. Det är 

även viktigt för att andra barn ska få intresse och vilja leka med barnet för att skapa 

sammanhang och ett intresse för att mötas. 

 

Givet ett sociokulturellt perspektiv visar respondenternas svar att de använder sig av 

den proximala utvecklingszonen, då gruppaktiviteter och att sammanföra barn med 

liknande intresse är ett sätt att utmana. Det är även ett sätt att som vuxen ligga steget 

före barnen för att se vad som kan stötta och hjälpa dem in i olika sociala sammanhang. 

Vilket Vygotskij hävdade, att barn lär av vuxna och i andra kollektiva sammanhang. 

Vad som också resoneras kring är barnens rätt att välja att vara själva, att det ses som en 

styrka att kunna känna att nu behöver jag en paus. 

 
“Jag kan se att om barnen väljer att vara själva utan någon direkt orsak då är det en bra 

egenskap. Att själv kunna ta steget att själv att inte behöva en kompis. Här finns vi för 

barnen hela tiden det är ju liksom vårt jobb och då kan det ju vara så att barnen kräver 

samma sak hemma, att någon alltid ska vara med dem vilket inte alltid går såklart och då 

är det bra att kunna vara själv. Man kan aldrig tvinga någon att delta. När barn själva 

väljer kan du inte tvinga.” (Annie) 

 

Resultatet visar tydligt att yrkesverksamma i förskolan anser att utformningen av leken 

är av stor vikt för barns lek. Alla respondenter säger att planerade aktiviteter, vuxnas 

närvaro och förståelse för barnet som person är viktiga byggstenar för att möjliggöra att 

ensamlekande barn ska kunna börja leka med andra barn. Givet ett sociokulturellt 

perspektiv säger respondenterna att didaktiskt genomtänkta aktiviteter ger barnen bättre 

förutsättningar för leken då barnen har större möjlighet att förstå lekscenariot och 

lekhandlingarna när det blir introducerat av en vuxen. 

 
 Svårigheter  

Respondenternas svar visar även att de upplever svårigheter med att inkludera barn i lek 

om de inte känner till barnets bakgrund och tidigare erfarenheter. Det kan gälla 
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erfarenheter av andra barn, eller förskolan säger Irma. Hilma tar upp att utanförskap är 

en svårighet att bemöta i förskolan, hennes resonemang tyder på att barn som hamnar 

utanför riskerar att känna sig exkluderat eller inte tillräckligt bra eller uppskattat för att 

vara med. 

 
“Men om barnet inte hittar något att göra så kan det ju vara svårt, om den vill leka med 

någon annan men de säger nej. Då får man kanske försöka hitta en plats där barnet kan 

vara med. Det är ju inte så kul att inte få vara med eller så” (Hilma). 

 

Enligt Hilmas resonemang uttrycker hon att barn alltid ska få känna att de är välkomna 

in i andras lek för att inte riskera att känna sig utanför. Irma belyser däremot att 

förskolepersonalen behöver bredda sitt perspektiv. 

 
“Vi är så rädda för att barn ska vara ensamma, vi har någon konstig bild av att barn leker 

alltid och är alltid glada och det är en konstig bild tycker jag. Vi måste se barn ur ett 

större perspektiv eller så” (Irma). 

 

Utifrån Irmas svar på vad hon ser för utmaningar med att inkludera barn resonerar hon 

annorlunda än Hilma. Det Irma säger är att vi behöver se att barn är individer och vissa 

dagar inte har energi nog att vara glada och sociala. Givet vad Hilma uttrycker är att 

vuxnas närvaro är av stor vikt för att hjälpa och stötta barnen in i leken. Det uttrycker 

fler respondenter som även säger att det är en svårighet att avgöra när och hur de ska 

hjälpa barnen in i lek. 

 
“Att vara närvarande i leken, stötta, leda och visa genom att sätta ord på vad som 

händer. Att jobba med värdegrund om det är så att något barn utesluts. Försöka hjälpa 

barnet att knäcka lekkoden. Ge specifika roller till barnet i leken. Är det självvalt får man 

kartlägga men respektera barnets val vara lyhörd inför förändringar kring barnet. Ofta 

handlar ensamlek om att barnet har behov av stöd. Barnen kan dra sig undan om det 

hänt något hemma så som skilsmässa eller något annat jobbigt, gäller att vara lyhörd.” 

(Lotta) 

“Det som kan vara svårt ibland är ju man integrerar barnen på ett sätt så att andra barn 

välkomnar detta barnet på ett respektfullt sätt utan att det blir att han vill aldrig vara med. 

Eller att de inte vill ha med honom för att han inte säger något eller gör på ett visst vis. Å 

liksom att hitta dialoger. Hinder känner jag inte men svårigheter kan det vara. Hinder 

finns det nog inte vi ska inte tänka så men visst kan det finnas svårigheter och utmaningar 

för oss hur vi ska göra på bästa sätt. Hur bemöter man varandra på ett respektfullt sätt. 

Att aldrig ge upp.” (Ida) 

Respondenterna pratar om att vara med i barnens lek, både i bredvidleken och den ihop 

med andra barn för att ge barnen verktyg som kan hjälpa dem att samspela med andra. 

Det Lotta och Ida säger är att ansvaret för att barnet leker själv inte ligger på barnet utan 

på förskolepersonal i dess närhet, hur barnet kan stöttas så att hen vågar ta steget in i 

sociala sammanhang är den vuxnes ansvar. Det resonemang som förs om svårigheten att 

se om leken är en egenvald aktivitet pratar även Irma om. 

 
“Det blir lite bredvidlekande, jag vet inte om det är en självvald aktivitet, finns det ett 

behov av att få vara själv? Jag kan bli lite bekymrad över det, man måste fundera på hur 

självvald den där ensamheten är.” (Irma) 

 

Vidare synliggörs i respondenternas svar att det kan kännas olustigt för barn med 

arrangerade lekar och att det kan bidra till att de hellre leker ensamma. 

 
“Jobbigt för barnen att inte veta vad som förväntas till exempel i leken en bonde i vår by 

så kanske barnet inte gillar att stå i centrum och då är han nervös för att detta kanske 
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kommer att hända. Blyghet, osäkerhet ja det finns lika många svar som människor. 

Frustrerande att behöva prestera. Att de blir störda i sin egna lek för att behöva gå och 

göra något tillsammans. En del barn kanske tycker det är jobbigt att inte stå i centrum, 

jobbigt att behöva lyssna till andra.” (Lotta) 

Både det Irma och Lotta resonerar kring kan ses som att barnen har rätt att välja 

ensamhet om de valt det själva. Förskolepersonalen ska enligt respondenterna 

respektera barnens val av ensamhet, så länge det inte upplevs som ett problem för barnet 

och dess utveckling. 

“Sen ibland behöver man vara vid sidan, ibland är det hämmande för ett barn att en vuxen 

är för nära inpå. Å det måste ju vi känna av, där måste ju vi ha vår kompetens och backa 

när det läge och backa och att ge verktyg när det är läge att ge verktyg.” (Ida)  

Givet vad Ida säger är att det är viktigt att ha kompetens kring hur barn vill bli bemötta i 

olika situationer vilket handlar om att läsa av barnens kroppsspråk, mimik och språk. Då 

krävs kunskap hos förskolepersonal om när och hur de ska utmana barnen, det i sin tur 

kräver en god kännedom om barnet som individ. Idas resonemang kan även ses utifrån 

ett sociokulturellt perspektiv, då den vuxna kan utgå från barnets proximala 

utvecklingszon och att barnet och den vuxna tillsammans hjälps åt för att barnet ska 

vilja testa en lek. 

Som de andra respondenterna tar upp säger även Hilma att om det krävs så bör den 

vuxne avsätta tid för de barnen som leker ensamma. 

“Man får ju vara med hela tiden, i bredvid leken kanske och försöka få de olika lekarna 

att bli en, men det kan vara svårt. Man kan även hjälpa barnet att fråga om den får vara 

med” (Hilma). 

 Vidare resonerar Irma kring att många aktiva inom verksamheten ofta säger att alla får 

vara med. Hon säger också att en del barn är väldigt nöjda med att ha perioder av 

ensamlek och att de som arbetar i verksamheten måste se helheten.  

“Det finns ju massa saker underförstått i leken som kanske pågått under en längre period 

som inte går att förklara för någon annan. När dem själva skapar lekar är det så svårt att 

säga att ni måste släppa in alla som vill vara med, för då blir inte leken det de har tänkt.” 

(Irma) 

Både det Hilma och Irma resonerar kring betyder att det handlar om lyhördhet och 

kompetens kring när, var, hur och varför andra ska komma in i en redan fungerande lek. 

Det är inte alltid lämpligt att släppa in andra barn i leken men vissa gånger krävs det för 

att barn inte ska känna utanförskap. 

Sammanfattningsvis om svårigheter som finns i arbetet att inkludera ensamlekande barn 

i lek med andra barn så resonerar respondenterna kring att ansvaret för att barnen leker 

själva inte ligger på barnen själva utan på förskolepersonalen. Många av respondenterna 

nämner också att det handlar om kompetens för att veta när barnen vill ha stöttning eller 

inte. Likaså att kravet på barnen inte blir för stora utan att de ges men möjlighet att växa 

in i en roll och delta i till exempel arrangerade lekar på sitt vis, utan krav på att prestera. 

Respondenterna pratar också om att barnen alltid ska känna sig välkomna in i en lek 

med andra barn för att inte exkluderas, dock resonerar Irma kring att vissa lekar har 

många underförstådda regler som gör det svårt för nya barn att delta. Vilket som vi har 

resonerat kring tidigare att det handlar om förskolepersonals närvaro, kompetens och att 

vara lyhörd. 

Så vad har förskolepersonal för uppfattningar om lekens utformning och dess betydelse 

för ensamlekande barn? Resultatet visar att gruppbaserad lek eftersträvas hos samtliga 
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respondenter då socialt samspel och det kollektiva lärandet ligger i fokus. Vilket 

respondenternas svar tyder på då respondenterna menar att det leder till större möjlighet 

för utveckling och lärande. Däremot ställer respondenterna sig inte negativa till 

ensamlek om det sker i viss utsträckning. Många respondenter tar upp att ensamlek bör 

ses som en styrka hos barnen men att de även behöver leka med andra. Respondenterna 

ser det som sitt ansvar att ge ensamlekande barn verktyg för att kunna leka med andra. 

Viktiga delar för möjliggöra lek mellan barnen är att förskolepersonal ska vara 

närvarande samt ha rätt kompetens i utformningen av aktiviteter. Det blir tydligt att 

synen på ensamlek för personal i förskolan är komplex då det å ena sidan ses som en 

styrka, men samtidigt inte får förekomma i “för stor utsträckning”. 
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7 Diskussion 
Genom hela vår utbildning har det talats om vikten av förskollärares förhållningssätt. 

Återigen ser vi det men denna gång genom vår egen studie. Det har stundom genom 

utbildningen uppfattats som tjatigt med förhållningssätt men nu ser vi verkligen vikten 

av den. Oavsett vad det handlar om så är förskolepersonalens förhållningssätt grunden 

till hur de arbetar och ser på barnen i verksamheten. Genom studien har vi fått insikten 

att det är oerhört viktigt med utbildad personal på förskolorna för att kunna bemöta 

ensamlekande barn på bästa sätt. 

 

Alla respondenter har en uppfattning om vilka barnen är som leker ensamma, de som är 

osäkra, nya i barngruppen, de som har diagnoser samt de barn som inte har samma 

språk som övriga i barngruppen. De har även tankar om hur de kan arbeta med alla 

dessa barn, dock är det endast en som tar upp hur de kan jobba med barnen som inte har 

samma språk när det gäller att stödja dem i deras språkutveckling. De nämner att skapa 

trygghet för barnen och det håller vi med om att det är viktigt, men tryggheten behöver 

leda till utveckling, vilket handlar om att utveckla språket hos de barnen. Att just språk 

skulle tas upp som en orsak till barns ensamlek var något som vi från början inte 

synliggjort i tidigare forskning som möjlig orsak. Men eftersom detta ämne togs upp av 

samtliga respondenter var det något vi utforskade vidare och hittade tidigare forskning 

om, forskningen kunde även styrka våra respondenters uttalande. Det sociokulturella 

perspektivet lägger stor vikt vid språket just för att utan det är det svårare att utvecklas. 

Därför ser vi det som intressant att språkfrågan inte utvecklades mer under intervjuerna. 

Var det för att vi inte var införstådda med vikten av språk, eller för att respondenterna 

anser att de andra orsakerna är viktigare att jobba med? 

 

Utifrån vuxnas förhållningssätt har det också synliggjorts i studien att vuxnas närvaro 

för att se och höra vad som sker är avgörande för alla barns utveckling och lärande vad 

det gäller social kompetens. Men också för att skapa situationer där varje barn oavsett 

bakgrund kan växa och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar är en stor grund i 

yrket som förskollärare och barnskötare. Det är en viktig del för att alla barn ska känna 

sig sedda och att ansvaret inte ligger på barnet att ta sig in i olika sociala situationer. 

Dock visar resultatet att det krävs kompetens och är komplext då alla respondenter är 

eniga om att barnen också har rätt att backa och vara själva och att det inte är någon fara 

så länge detta inte sker hela tiden. Det är intressant att alla respondenter säger att det är 

en styrka att kunna leka själv, men bara i en viss utsträckning. Vi undrar då vart den där 

gränsen går, när blir ensamleken en svaghet istället för en styrka, vilket skulle vara ett 

intressant område att forska vidare på. Studien bekräftar att ensamlek ses som en styrka 

som Katz och Buchholtz (1999) hävdar, dock syns en viss otydlighet hos 

respondenterna i när ensamleken tar för stor plats. 

 

Vi ser absolut vinsterna med att barn ska vara i kollektiva sammanhang då det är där 

mycket utveckling och lärande sker. Dock är vi något förvånade över att ingen av 

respondenterna yttrat att en del barn har en sådan personlighet att de trivs med att leka 

ensamma.  Men å andra sidan har de lyft att alla barn är olika och att de måste se och 

möta varje individ. Det kan även vara så att det kan bero på att dessa barn är ganska få, 

och som en del av respondenterna sagt att det i slutändan möjligen kan ha med 

diagnoser att göra. Vi kan konstatera att respondenternas tankar kring att leken ihop 

med andra barn läggs det större fokus vid, vilket även syns i tidigare forskning genom 

Hollingsworth och Winter (2013). Studien kan även slå fast att leken är utvecklande för 
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barn, och att de utvecklar olika kunskaper beroende på om de leker ensamma eller 

tillsammans vilket tidigare forskning genom Knutsdotter Olofsson (2009) skriver om. 

I uppstarten av studien hade vi tankar kring att barns personlighet måste få ta plats i 

förskolan och ha en möjlighet att vara sig själva, vill barnen leka själva ska de få det. 

Grundtanken med studien var från början tänkt att handla om barn som inte leker alls, 

men under studiens gång har vi förstått att alla barn leker, men på sitt eget sätt. Vi hade 

även tankar kring att både i förskolan och skolans kontext formas barnen in i en mall 

utifrån hur samhället i stort vill att barnen ska vara. Att blyga och tysta barn måste lära 

sig ta plats för att bli just sociala samhällsmedborgare. Vi resonerade kring att som 

vuxen behöver man inte alls vara social och kunna prata för sig då det som vuxen är ens 

eget val. Som vuxen kan en själv välja hur social en vill vara, både privat men även i 

arbetslivet. Men vi resonerade även om att sociala egenskaper alltid är bra egenskaper, 

då vi upplever att samhället i stort idag utgörs av sociala sammanhang. Efter att ha läst 

på i tidigare forskning och tagit del av våra respondenters uttalanden om vikten av lek 

inser vi nu att skapa förutsättningar och stötta barnen in i olika leksituationer är av stor 

vikt för att barnen ska få möjlighet att utvecklas. Men att det också är av stor vikt att 

möta barnen där de är och inte tvinga eller förvänta sig saker som barnen inte kan leva 

upp till. 

 

När vi började med studien var vi överens om att vi inte ville ha en handbok i hur 

förskolepersonal menar att de ska jobba med ensamlekande barn, samtidigt är det just 

det vi undrar varför de inte nämner när de talar om vikten av språket. 

Att resultatet ser ut som det gör kan ha att göra med förskolans styrdokument. Både 

under intervjuer samt i bearbetningen av den insamlade datan syns det att Läroplan för 

förskolan (98. Rev. 2016) är levande hos respondenterna. Vad det gäller vårt urval av 

respondenter hade vi stor variation i ålder och erfarenhet. Det tänker vi har stärkt 

trovärdigheten av vårt arbete. Det blev synligt att erfarenheter bidrar till att förskollärare 

blir säkrare på sin yrkesroll. När vi ser på vårt tillvägagångssätt genom 

semistrukturerade intervjuer ser vi en brist. Då två respondenter inte ville bli inspelade 

kan metoden ifrågasättas, samtidigt kände vi att vi ville ha med dem som deltagare. 

Kanske skulle vi valt ut nya respondenter för att datainsamlingen skulle bli konsekvent, 

eller skulle de själva fått skriva ner sina svar?  

 

Något som förvånade oss var att respondenterna inte i första hand pratade om diagnoser 

som orsak till ensamlek. När vi sökte efter tidigare forskning om barn som leker 

ensamma handlade forskningen främst om barn med någon form av diagnos eller 

funktionsvariation, vilket stödjer det Katz och Buchholtz (1999) skriver, att forskningen 

tenderar att vara ensidig. Det resulterar även i att vår tidigare forskning är något äldre än 

vad vi tänkte oss från början. Samtidigt undrar vi varför det är så att det inte gick att 

finna mer nutida forskning kring ensamlek som inte är knuten till barn med diagnoser. 

Eftersom tidigare forskning behandlar ensamlek i relation till diagnoser hade vi en tanke 

om att diagnoser skulle bli huvudämnet i våra intervjuer. Men samtidigt gläder det oss 

då vi inte ville att studien enbart skulle ha fokus på specialpedagogik. De diagnoser som 

nämnts är enbart två, autism och språkstörning, men språkstörning kände vi passade 

bättre in i kapitlet som behandlar just språk. 

 

Våra inledande tankar kring ensamlek var att det skulle ses som ett enskilt ämne helt 

separat från gemensam lek. Vårt resultat visar dock motsatsen, att de inte är ställda mot 

varandra. Båda delar behövs för att utveckla barnen men inom olika områden. Resultatet 

visar att ensamleken är en styrka då barn idag merparten av sin tid är i sociala 

sammanhang och kan behöva den pausen som ensamlek kan ge. Det innebär att vi 
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bidragit med ny forskning kring hur ensamleken kan uppfattas om vi ser till hur Katz 

och Buchholtz (1999) skrivit om hur tidigare forskning ställt ensamleken i kontrast till 

gemensam lek.  

 

Studiens resultat visar i stora delar på vad tidigare forskning redan kommit fram till. 

Detta kan bero på att vi som författare haft fokus på att besvara frågeställningar samt att 

vi under intervjuerna fokuserade på det vi kände igen från tidigare forskning. Dock ser 

vi att språket tagit större utrymme i studien än vad som synts i tidigare forskning. Kan 

detta bero på att förskolan blivit mer mångkulturell? Likaså upplever vi att några av 

respondenterna var tydliga med att fokusera på att det snarare var en utmaning för 

förskolepersonal än att hitta orsaker till barnens sätt att vara. Detta tas visserligen upp i 

tidigare forskning då Folkman och Svedin (2008) skriver att det är lärarens ansvar att 

hjälpa barnet att leka och inte överlämna det ansvaret åt barnet. Vi håller med om att 

ansvaret ligger på förskolepersonalen. Samtidigt undrar vi om rädslan för att barn ska 

uppfattas som ensamma gör att vuxna förstorar upp att ensamleken skulle vara ett 

problem. Ensamleken bidrar till utveckling för barnen på ett sätt som den gemensamma 

inte gör, vilket vårt resultat visar. Den har potentialen att utveckla en förståelse för sig 

själv och sitt inre som den gemensamma leken inte har. Att kunna lägga ifrån sig sina 

föreställningar en har om hur det är att vara barn ser vi som viktigt för vi kan aldrig veta 

hur det är att vara barn idag, det vet endast barnen. Därför kan även våra föreställningar 

om att barn skulle känna sig ensamma för att de leker ensamma också kunna vara 

felaktiga. Det blir en balansgång för att både stötta men samtidigt lyssna av barnet och 

det som faktiskt pågår. Dock är det komplext. Den gemensamma leken bidrar till 

utveckling inom områden som ensamleken inte gör. Social kompetens och samarbete 

syns som stora delar av vad gemensam lek kan bidra till i vårt resultat. Likaså att lära 

sig hantera sina känslor och förstå andra människor. Att hantera sina känslor görs till 

viss del i ensamleken men i mötet med andra skapas känslor som inte alltid uppkommer 

på egen hand så som både ilska och glädje. I gemensam lek möts känslor i större 

utsträckning då leken utvecklas i gemenskap och barnen behöver ha en förståelse för 

varandras tankar och känslor. För att kunna nå den utvecklingen krävs att barn leker 

ihop med andra vilket visar att ensamleken kan vara hämmande för barns utveckling om 

den gemensamma leken inte får ta någon plats.  

 

En slutsats vi kan dra är att det som förskolepersonal är viktigt att vara förtrogen med 

Läroplan för förskolan (98. rev 2016) för att kunna tolka vad som står och kunna möta 

varje individ och dess behov. Det medför mindre risk att barnen blir stämplade som om 

det är något som är fel, då Läroplan för förskolan (98. rev.2016) värnar om socialt 

samspel och kollektivt lärande. Samtidigt som det skrivs fram att varje individ och dess 

integritet ska värnas om betyder det inte att någon del är viktigare än den andra eller att 

de ställs mot varandra. Snarare betyder det att förskolepersonal skapar relationer till 

varje barn och kan då möta och stötta varje individ där just det barnet behöver 

vägledning. 

 

7.1 Fortsatt forskning. 
 

Under arbetets gång har vi vid ett par tillfällen blivit förvånade, det som förvånade oss 

mest var aspekten kring språkets betydelse för barns gemensamhet i lek. Vi finner det 

intressant att respondenterna talar om vikten av att skapa en trygghet för barn som inte 

delar samma språk som de andra barnen på förksolan, men de talar inte om hur de 

arbetar. Vidare forskning som vi skulle se som intressant är att undersöka i vilken 
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utsträckning språket påverkar förmågan till att bli och vara social och att utvecklas i 

gemenskap med andra? Och är det någon skillnad i förmågan till att bli social och 

utvecklas i gemenskap för barn med annat språk respektive barn med någon form av 

språkstörning? 
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Bilagor 
Bilaga A Intervjuguide 

Intervjuguide 
 

Inledande frågor   

a) ålder, utbildning, verksamma år inom förskolan, kön, vilken ålder på barngruppen? 

b) Kan du beskriva lite hur barnen brukar leka, var leker de, hur leker de? 

c) Vad innebär fri lek för dig? 

d) Vad innebär begreppet lek för dig? 

 

Frågeställning: Hur uppfattar förskollärarna orsakerna till ensamlekande 

barns lek? 

a) Hur ser dina erfarenheter ut av barn som leker ensamma? 

b) Hur brukar de leka? 

c) Vad tänker du kan vara orsakerna till att barn inte leker/barn som leker 

ensamma? följdfråga: varför tror du det?  

 

Frågeställning: Vilka pedagogiska utmaningar upplever förskollärarna med 

arbetet att inkludera ensamlekande barn i lek med andra barn? 

a) Hur tänker du kring pedagogiska utmaningar med att få icke 

lekande/ensamlekande barn att leka med andra? 

b) Hur kan man arbeta för att inkludera ensamlekande barn i (spontan och 

planerad) grupplek? 

c) Vad upplever du att du som lärare kan göra? (din roll i denna process) 

d) I vilka situationer och lekar upplever du detta arbete som lättare eller svårare 

(dvs. när väljer barnen att leka ensamma respektive med de andra barnen) 

e) I förhållande till detta arbete, kan du resonera något om värdegrundsfrågor som 

att ha respekt för barns integritet och intressen? (har det med vartannat att 

göra…?) 

f) Finns det några andra pedagogiska utmaningar (hinder och möjligheter) med att 

inkludera ensamlekande barn i grupplek/lek med andra barn? 

 

Frågeställning: Hur ser förskollärare på lekens betydelse för barns 

utveckling? 

 

a) Hur ser du på lekens betydelse för barns utveckling och lärande? (gällande barn 

som inte leker eller leker ensamma) 

b) Vad upplever du att barn lär/utvecklar i ensamlek? 

c) Vad upplever du att barn lär/utvecklar i gemensam lek? 

d) Hur kan den fria leken påverka barn som inte leker/ är ensamlekande? 

e) Hur kan en planerad aktivitet/lek påverka barn som inte leker/är ensamlekande? 

 

 


