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Abstract 

The aim of this study was to investigate how preschool teachers reason about the educational 
approach of pedagogical play, and how it can affect children's relationships. I decided to use 
interviews as a method. I chose to interview three preschool teachers, who all work with this 
educational approach. The results show that collective experiences are important for 
relationships in preschool. These experiences creates a foundation for conversations and play 
between children, but also between children and adults. The theme and playworld creates a 
mutual context for what, when and even how you play with each other. My hopes are that this 
study will contribute knowledge about how pedagogical play can affect children’s peer 
cultures and the atmosphere in preschool.  !
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Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur förskollärare resonerar kring ett 
lekpedagogiskt arbetssätt och barns relationer. För att undersöka detta valde jag att genomföra 
min studie med hjälp av intervjuer som metod. Jag valde att intervjua tre förskollärare som 
alla arbetar lekpedagogiskt på olika förskolor, för att på så vis få en så bred bild som möjligt. 
Resultatet visar att gemensamma upplevelser är viktigt för relationerna på förskolan, då dessa 
upplevelser utgör en grund för både samtal och lek mellan barn, men även mellan barn och 
pedagoger. Även temat och lekvärlden utgör en stabil grund för lek, där både barn och vuxna 
delar samma kontext. På så vis skapas en gemensam kontext för vad, när och även hur man 
leker med varandra. Min förhoppning är att denna studie kommer att bidra med kunskap kring 
hur lekpedagogik kan påverka barns kamratkulturer, men även hur det påverkar atmosfären i 
förskolan.  !
Nyckelord 
 
Lekpedagogik, kamratkultur, förskola !
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Inledning 
!
Jag har valt att utbilda mig till förskollärare för att jag vill arbeta med människor, och jag är 
av uppfattningen att hela yrket är uppbyggt på olika relationer. Därför visste jag från början 
att jag ville undersöka hur man skapar, upprätthåller och värnar om dessa relationer i den 
pedagogiska verksamheten. Enligt förskolans läroplan ska man medvetet använda leken för 
att främja barnens utveckling och lärande (Skolverket, 2010). Under min utbildning har jag 
därför blivit väldigt inspirerad av det lekpedagogiska arbetssättet, och den nyfikenhet och det 
medforskande förhållningssätt som ett lekpedagogiskt arbetssätt genomsyras av. Med 
lekpedagogiskt arbetssätt syftar jag på den gestaltande lekpedagogik som Lindqvist (1997) 
beskriver, där gestaltande utgör en stor grund och där en lekvärld byggs upp utifrån ett 
specifikt tema. Jag skulle därför vilja undersöka hur verksamma förskollärare resonerar kring 
att stötta, upprätthålla och värna om barns kamratkultur och barns kamratrelationer genom ett 
lekpedagogiskt arbetssätt. Enligt förskolans läroplan kan barn i den skapande och gestaltande 
leken uttrycka och bearbeta upplevelser, tankar och tidigare erfarenheter (Skolverket, 2010). 
Och just skapande och gestaltande lek är det som för mig definierar ett lekpedagogiskt 
arbetssätt. !
Enligt förskolans läroplan ska verksamheten grundlägga de värden som vårt samhällsliv 
baseras på. Verksamheten ska bedrivas så att barnens empati, ansvarskänsla, öppenhet och 
respekt utvecklas (Skolverket, 2010). Om man ska se förskolans pedagogiska arbete utifrån 
ett samhällsperspektiv, kan man se vilken viktig grund förskolan utgör för barnens sociala liv. 
Genom att arbeta med att skapa goda relationer i förskolans vardag hjälper förskolan till med 
att fostra goda medborgare. Därför anser jag att arbetet med relationer, och den värdegrund 
som förskolan ska arbeta kring, är den viktigaste uppgiften man har i sin yrkesroll som 
pedagog. !
Syfte !
Jag personligen inspireras väldigt mycket av det lekpedagogiska arbetssättet, och hur man 
med hjälp av lekpedagogik kan hantera olika situationer som uppstår i barngruppen. 
Förskollärares arbete är enligt mig baserat på en bred kunskap om pedagogik och relationer 
till andra människor. Därför är det också viktigt att se hur man kan använda den kunskapen i 
mötet med andra individer. Mitt syfte med examensarbetet är därför att undersöka hur 
förskollärare resonerar kring ett lekpedagogiskt arbetssätt och barns relationer. !
Då syftet med detta examensarbete är att undersöka hur förskollärare resonerar kring ett 
lekpedagogiskt arbetssätt och barns relationer, är min förhoppning att kunna bidra med 
kunskap kring detta. Lindqvist (1997) beskriver hur barn söker meningsfullhet och kontext för 
att utveckla sina lekar tillsammans, utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Men jag personligen 
tror att man som pedagog behöver meningsfullhet och kontext lika mycket som barnen, för att 
kunna utvecklas som pedagog och för att kunna utveckla förskolans verksamhet. Aaron 
Antonovsky, professor i medicinsk sociologi, har genom sin forskning bland annat påvisat att 
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förståelse och meningsfullhet kan vara en viktig grund till hälsa och välbefinnande 
(Antonovsky, 1996). Därför tror jag att ett lekpedagogiskt arbetssätt påverkar både barn och 
pedagoger positivt, för att det skapar en naturlig kontext för alla i verksamheten och därmed 
en större meningsfullhet. !
Frågeställningar !
För att fördjupa och konkretisera mitt syfte har jag valt följande frågeställningar.  !
• På vilket sätt resonerar förskollärare kring det lekpedagogiska arbetssättet? 
• På vilket sätt resonerar förskollärare kring hur lekpedagogik kan användas för att främja 

goda relationer mellan barnen? !
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Forsknings- och litteraturgenomgång  
!
Forskning kring barns relationer !
I mina sökningar kring barns kamratkulturer, barns kamratrelationer och lekpedagogik har jag 
tyvärr inte funnit någon litteratur som belyser båda aspekterna av min undersökning. Istället 
har jag valt att läsa om dels barns kamratkulturer och barns kamratrelationer, och dels det 
lekpedagogiska arbetssättet. Som tidigare forskning har jag därför valt att använda mig av 
Skånfors avhandling om barns sociala liv och relationer, och dels Lindqvists avhandling om 
små barns lek (Skånfors, 2013; Lindqvist, 1997, 2003). Utöver det har jag även valt att 
använda mig av Löfdahls och Hägglunds (2006) artikel kring barns exkluderande 
tillvägagångssätt. !
Skånfors (2013) ville i sin avhandling undersöka vad som sker i barns interaktion med 
varandra. Hennes syfte vad att försöka förstå de sociala kunskaper barn utvecklar, och bidra 
med kunskap om vad barns kamratkulturer innehåller, hur de etableras och hur de 
upprätthålls. Som teoretiskt perspektiv har hon valt att utgå från Corsaros teori om barns 
kamratkulturer. Skånfors beskriver teorin som ett sätt att förstå barns relationer som 
aktiviteter, rutiner, värderingar och artefakter som barns skapar och delar med varandra i 
förskolans verksamhet. Därför existerar barns kamratkulturer endast i den kontext barnen 
befinner sig i och är en del av. Hon har även använt begrepp från positionsteori och social 
representationsteori. Detta för att beskriva hur barn positionerar sig och hur de förflyttar sig 
mellan sina olika positioner, respektive för att beskriva hur barnen tillsammans skapar 
kunskap i mötet med varandra.  
 
Skånfors (2013) studie genomfördes med ett etnografiskt arbetssätt, som bedrevs under 1 1/2 
år på en förskola i en medelstor svensk kommun, med barn från tre till fem år. Under sitt 
fältarbete genomfördes studien med observationer. Skånfors beskriver sin forskarposition som 
den deltagande, men ändå distanserade observatören. Detta för att hon inte aktivt deltog i 
barnens aktiviteter, men ändå var närvarande i barnens lek. Studien visar att barn skapar och 
upprätthåller sina relationer genom olika resurser. Exempel på sådana resurser är specifika 
kompetenser, ålder och relationer med andra barn, som enligt Skånfors framträtt. Genom att 
ha tillgång till dessa resurser kan barnen skapa högre status- och maktpositioner i deras 
sociala gemenskap. Därför vet också barnen att deras sociala gemenskap, status och makt 
beror på och tillkommer genom dessa olika aspekter. Dessa resultat överensstämmer till stor 
del med tidigare studier inom samma problemområde, då även tidigare forskning visar på att 
barns sociala gemenskap, makt och status relaterar till barns ålder, kön och gemensamma 
aktiviteter. Studien visar också att barn distanserar sig ifrån relationer genom att de drar sig 
undan social gemenskap, enskilt eller tillsammans med andra barn, där en av konsekvenserna 
blir uteslutning av andra (Skånfors, 2013). Detta relaterar Skånfors till förskolans sociala 
förutsättningar som institution, där barn ska leka tillsammans. Även här överrensstämmer 
resultaten med tidigare forskning, då man belyst barns sätt att utöva sin agens och göra 
motstånd till vissa aspekter av verksamheten. Man kan därför enligt Skånfors se detta resultat 
som en reaktion på regler som styr barnens vardag på förskolan, som exempelvis att alla ska 
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få vara med och leka. För att upprätthålla sina relationer uppstår därför en konkurrens. Detta 
kan ses ur ett vidare perspektiv, då man kan förstå barns sociala kunskaper som en förståelse 
för människans värde och att det i sig är föränderligt (Skånfors, 2013).  
  
För att förstå barns relationer i lek har jag även valt att utgå från Löfdahl och Hägglund 
(2006). I artikeln fokuserar de på hur förskolebarn kommunicerar och agerar i leken, i relation 
till social gemenskap och makt. Artikeln är skriven utifrån analyser av data som Löfdahl 
inhämtat i en tidigare studie. Syftet med studien var att beskriva hur kulturella och sociala 
gemenskaper var införlivade i barnens lek. Studien genomfördes med ett sociokulturellt 
perspektiv, och bekräftade därför tidigare studier där barns lek beskrivs som en arena att 
kommunicera med och förstå omvärlden (Löfdahl & Hägglund, 2006).  !
Genom analysen kunde Löfdahl och Hägglund (2006) upptäcka att barn använde sig av 
teman, strukturer och roller i leken för att skapa regler för lekens utformning, och därigenom 
också en viss kamratkultur. Därför skulle det vara intressant att se i min undersökning 
huruvida pedagogerna anser att barnens så kallade kamratkulturer, och relationerna inom 
dessa kamratkulturer, påverkas av att pedagogerna väljer och utformar teman med ett 
lekpedagogiskt perspektiv.  !
Som teoretisk utgångspunkt har även Löfdahl och Hägglund (2006) valt att utgå från Corsaro. 
De beskriver Corsaros teori som att barns interaktion med varandra skapar ett forum för hur 
regler, idéer, specifika situationer, normer och andra fenomen i omgivningen hanteras, tolkas 
och ges mening. Genom detta skapar och reproducerar barnen en specifik kamratkultur 
tillsammans i den kontext de befinner sig i. De har också valt att betona Corsaros begrepp 
tolkande reproduktion, det vill säga när barn tolkar och reproducerar en kultur, som 
exempelvis vuxnas sätt att förhålla sig till olika situationer.  !
Studien genomfördes genom observationer av barns lek under ett års tid, och dokumenterades 
med hjälp av fältanteckningar, röstinspelningar samt videoinspelningar. I analysen kunde 
Löfdahl och Hägglund (2006) se att en flicka blev kontinuerligt exkluderad från barnens lek. 
De upptäckte också att exkluderandet av flickan blev socialt accepterat mellan barnen, och att 
det blev en norm för barnen i denna kamratkultur.  !
I likhet med Skånfors (2013) studie finner även Löfdahl och Hägglund (2006) att barn skapar 
och upprätthåller sina relationer genom olika resurser, och främst ålder i detta fall. De fann att 
ålder är en viktig resurs för makt, och att yngre barn oftast ses som mindre värda i äldre barns 
ögon. De uppmärksammar också att barnen är mycket väl medvetna om de regler och sociala 
gemenskaper som är upprättade på förskolan, men finner sätt att exkludera flickan utan att 
bryta mot dessa. I analysen av datan tolkar de även barnens sätt att indirekt bryta mot de 
regler och normer som är upprättade av pedagogerna, som ett sätt att motsätta sig vuxnas 
auktoritet. Vidare diskuterar de detta utifrån Corsaros tankar om tolkande reproduktion, då 
barnen tolkar vuxnas makt och auktoritet utifrån just ålder och detta återspeglas också i leken 
(Löfdahl & Hägglund, 2006).  !

!  4



Forskning kring det lekpedagogiska arbetssättet !
Lindqvist (1997) projekt syftade till att förstå hur barn skapar mening i leken, och främst i 
samband med vuxnas gestaltningar. I tidigare forskning fann hon två spår i lekens utveckling 
genom psykologiska lekteorier. Det ena spåret speglar barnets kontinuerliga utveckling för att 
frigöra sig från omgivningen, och barnet utvecklar därmed en föreställningsvärld. Enligt det 
andra spåret blir barnet istället mer och mer socialiserat och kan därmed fördjupa sin förmåga 
att delta och leka tillsammans med andra. Lindqvist å andra sidan ifrågasätter dessa teoriers 
sätt att spegla barnets utveckling, och har under tidigare undersökningar sett hur hela 
situationen, det vill säga både den sociala aspekten samt hur den pedagogiska miljön, har 
betydelse för barnens lek. Lindqvist menar att miljön och omgivningen har lika stor betydelse 
i barnens rollekar som själva rollen i sig. I samspelet med olika föremål fick föremålen olika 
betydelser i förhållandet till leken. Lindqvist har därför istället valt ett kulturhistoriskt 
perspektiv, där nyckelorden för utveckling är kulturell, historisk och social. Lindqvist 
ambition var att utveckla ett kulturellt synsätt på barns lek, och valde därför att utgå från 
Vygotskij. Enligt Lindqvist är leken ett möte mellan barns inre och den yttre verkligheten, och 
en situation där betydelser skapas. Leken är därför en estetisk form, där det abstrakta 
tänkandet och föreställningsvärldar kommer till liv (Lindqvist, 1997).  !
Till skillnad från Skånfors (2013) observationer har Lindqvist (1997) istället valt 
undervisningsexperiment som metod. Detta valde hon för att hon ville inspirera barnen till att 
just leka. I undervisningsexperimentet iscensätter, följer och analyserar man en process av 
barnens potentiella inre reaktioner på olika leksituationer (Lindqvist, 1997). Undersökningen 
genomfördes av Lindqvist, samt en dramalärare som utvecklade ett lektema, på två 
småbarnsavdelningar under våren 1996. I likhet med Skånfors dokumenterades lekarna och 
gestaltningarna med videokamera, främst för att kunna analysera händelseförloppen och 
barnens kroppsliga och språkliga uttryck. Dessa filmer har sedan transkriberats och varit 
underlag för tolkningar och analyser som Lindqvist gjort. Lektemat skulle i sin tur spegla 
barnens sätt att använda rummen på avdelningen, dels det fysiska rummet men även den 
sociokulturella kontexten som skapades genom temat. Undersökningen genomfördes genom 
att pedagogerna gjorde åtta olika gestaltningar utifrån själva temat.  !
Resultaten visar att barnen på avdelningarna söker meningsfullhet, och att kontexten är viktig. 
Hon fann att barnen sökte sammanhang och den underliggande tematiken i arbetet med 
lektemat. Pedagogernas gestaltningar hjälpte även barnen att äntra lekvärlden, och gav barnen 
inspiration till vidare lekar (Lindqvist, 1997). Lindqvist beskriver även hur barn lär sig sociala 
regler och intresserar sig för vad som kan bryta dessa regler, i likhet med Skånfors (2013) 
resultat. Men resultaten visar också att när pedagoger gestaltar kan alla barn vara med i leken 
på sina egna villkor inom ramen för lektemat. Hierarkier utplanas då barnen kan delta utifrån 
sina egna förutsättningar. Lindqvist menar också på att detta arbetssätt kan ge barnen 
inspiration till lekinnehåll. För att det ska ske behövs en sammanhängande fiktion med hjälp 
av estetiska element för att ge dem ett bredare innehåll till själva leken.  !
Lindqvist skriver i ett senare arbete (2003) om hur viktig litteratur, konst och musik är för ett 
lekpedagogiskt arbetssätt. Genom att gestalta och införliva olika karaktärer kan man som 
pedagog utmana barnens proximala utvecklingszon. Hennes studie visar att det är lättare att 
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utveckla lekar om barnen delar samma lekvärld, det vill säga en miljö som skapar kontext för 
det pågående temat. Lindqvist menar att studien visar att det är den kulturella kontexten som 
uppmanar barnen till att söka meningsfullhet, och att litteratur och berättande är en 
grundpelare till att ge barnen en gemensam kontext. Genom att arbeta tematiskt på detta sätt 
kan man diskutera olika situationer eller känslor som barnen upplever dagligen, och som 
barnen kan relatera till. Studien har även visar att barnens lek påverkas när pedagoger 
använder drama och litteratur, och att barn och pedagoger på så vis utvecklar en egen lekvärld 
tillsammans.  !
Skånfors (2013) beskriver i sin avhandling, utifrån de perspektiv hon valt att utgå från, att 
barns kamratkulturer endast existerar i den kontext barnen befinner sig i och är en del av. På 
samma sätt visar Lindqvist (1997) resultat hur barnen söker sammanhang och meningsfullhet 
i leken, och att kontexten är viktig för själva lekens utformning.  !
Teoretiska utgångspunkter !
Med tanke på att det jag vill undersöka bottnar sig i barnens och pedagogernas relationer, och 
pedagogernas relation till sitt arbetssätt, har jag valt att utgå från en teori som bygger på just 
relationsskapande. Därför har jag valt att utgå från Vygotskijs sociokulturella perspektiv på 
utveckling och lärande, men jag har även valt att utgå från Corsaro.  !
Utveckling och lärande genom samspel !
Enligt Vygotskij grundas den pedagogiska processen och lärandet på ett socialt liv. Vygotskij 
betonar erfarenhetens betydelse för att vi ska kunna utvecklas som individer. All utveckling 
och lärande sker i interaktion med omgivningen och andra människor. Men för att utvecklas 
behöver vi också erövra olika kulturella verktyg, artefakter, som exempelvis språket eller 
sociala regler (Kroksmark, 2011; Vygotskij, 1926).  !
Enligt Vygotskij utvecklas människan i olika nivåer, genom hela livet. Den första nivån är att 
lära genom den Andre, dvs. en person som är mer kapabel. När man kommit till den andra 
nivån har man utvecklat en egen kunskap inom det aktuella ämnet, och kan hantera 
situationen utan att någon annan är närvarande. När denna kunskap blivit internaliserad och 
automatiserad har man kommit till den tredje nivån. Vygotskij kallar detta medierat lärande. 
För att vi ska utvecklas och lära pratar Vygotskij om den proximala utvecklingszonen, det vill 
säga den nivå som barnet ännu inte nått i sin individuella utveckling. Den proximala 
utvecklingszonen uppnås därför genom aktiviteter som grundas på individens nuvarande 
kunskap, men som också riktar sig mot nästa utvecklingsnivå (Kroksmark, 2011).  !
Barns kamratkulturer !
Jag har även valt att utgå från Corsaro (2003). Corsaro betonar vikten av att förstå att barn 
skapar en egen kultur, samtidigt som de bearbetar och utforskar delar av deras egna livsvärld. 
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Genom olika rollekar skapar barnen ett sätt att förstå vuxenvärlden, genom att de ständigt 
tolkar och bearbetar vuxnas agerande och vuxnas kultur i leken. Detta benämner Corsaro som 
tolkande reproduktion, det vill säga att barn bidrar till att reproducera det vuxna samhället 
genom rollekar och aktiviteter inom deras egna kamratkulturer. Men vad händer då när 
pedagoger gestaltar och leker tillsammans med barnen i grupp, utifrån en gemensam kontext 
och ett gemensamt tema? Förändrar det barnens syn på vuxna? !
Corsaro (2003) har beskrivit att barn skapar teman, och använder dessa teman som grund i 
sina spontana rollekar inom sina kamratkulturer. Ofta baseras dessa teman på kulturella 
aspekter som exempelvis litteratur, konst, film och musik. På samma sätt som Lindqvist 
(2003) betonar vikten av detta för ett lekpedagogiskt arbetssätt, betonar Corsaro vikten av det 
inom barns lek, och hur leken utvecklas med hjälp av dessa kulturella aspekter. !
Vad jag funnit gemensamt för dessa teorier är hur de diskuterar betydelsen av kontext och 
kulturella gemenskaper. Genom Vygotskij och Corsaro kan man förstå kultur som något vi 
ständigt skapar, upprätthåller och omvaliderar tillsammans genom olika kulturella 
gemenskaper som exempelvis språk, konst och aktiviteter (Kroksmark, 2011; Corsaro, 2003). 
På samma sätt kan man förstå det lekpedagogiska arbetssättet utifrån Lindqvist (1997;2003), 
då själva arbetssättet består av de gemensamma aktiviteter och upplevelser vi skapar 
tillsammans i förskolans verksamhet, med hjälp av exempelvis berättande och drama. !

!

!

!

!

!!
!
!
!
!
!
!
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Metodologisk ansats och val av metod  
!
Litteratursökningar !
När jag började leta litteratur till undersökningen började jag med att leta via Karlstads 
Universitetsbibliotek. Främst gjorde jag mina sökningar i OneSearch, men jag har även 
använt ERIC och LIBRIS. Jag fann litteratur med hjälp av sökorden ’kamratkultur’, ’barns 
relationer’ och ’lekpedagogik’, men även med hjälp av att söka vidare på forskare som 
Corsaro, Lindqvist, Löfdahl och Skånfors då jag sedan tidigare visste att deras arbete skulle 
kunna vara relevant för min studie. Under arbetets gång har jag även fått tips och råd av min 
handledare på litteratur som eventuellt kunnat vara intressant, och jag har även funnit denna 
via OneSearch. Utöver det använde jag mig även av tryckt litteratur, som jag fann på 
Karlstads Universitetsbibliotek med hjälp av samma sökord som tidigare, och även 
metodlitteratur för att kunna avgöra vilken metod som lämpar sig bäst för min undersökning. !
Val av metod  !
I mitt arbete har jag funnit två möjliga metoder att använda. Dels observationer av barn och 
pedagoger i samspel, och dels intervjuer av pedagoger. Hade jag valt observationer av barn 
och pedagogers samspel som metod tror jag att resultatet skulle visat på vad de gör och hur de 
gör, och hur barnen interagerar med varandra och pedagogerna. Men mitt syfte var att ta reda 
på hur förskollärare resonerar kring det lekpedagogiska arbetssättet och barns relationer. 
Därför ansåg jag att intervjuer var bäst lämpade för min undersökning. !
Enligt Bryman (2011) kan intervjuer vara av antingen kvantativ eller kvalitativ form. I 
kvantitativa undersökningar är intervjuerna konstruerade så att de ska besvara tydligt 
formulerade frågor, och inte ge mycket utrymme till fördjupade svar. I kvalitativa intervjuer är 
däremot informantens åsikter, förhållningssätt och synsätt i fokus. Semi-strukturerade 
intervjuer är en form av mellanting, där informanten har större frihet i sitt berättande, men där 
samtalet förs runt specifika frågor. Enligt Löfgren (2013) är det dock viktigt att man är 
medveten om att man själv inte är neutral under intervjuns genomförande. Man påverkar alltid 
informanten med sin närvaro, och därmed påverkar man också vad som berättas och hur 
samtalet fortskrider. !
Anledningen till att jag valde intervjuer som metod är för att jag ville ta reda på hur 
förskollärare resonerar kring det lekpedagogiska arbetssättet och barns relationer. Därför 
ansåg jag att kvalitativa intervjuer var den bäst lämpade metoden för att besvara mina 
frågeställningar, just för att få fram informanternas erfarenheter, tankar, idéer och åsikter om 
att arbeta lekpedagogiskt med barns relationer i fokus. Genom att använda intervjuer som 
metod kan jag tyvärr aldrig vara säker på att det de berättar under intervjun är en sann bild av 
hur verkligheten ser ut och hur de verkligen arbetar. För att få syn på detta skulle jag istället 
behövt använda exempelvis observationer som metod. För att få en konkret bild av 
verkligheten skulle man istället ha kunnat diskutera en filmad sekvens av deras arbete under 
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intervjun, för att på så vis även få en bild av hur de arbetar. Jag valde dock att inte göra det, då 
jag ansåg att det på så vis skulle bli svårt att ställa samma frågor till alla mina informanter. 
Istället valde jag att använda mig av semi-strukturerade intervjuer, just för att jag ville att alla 
informanter skulle få samma frågor att diskutera kring, med undantag för eventuella 
följdfrågor (se bilaga 1 för intervjufrågor). På så vis hoppades jag finna både likheter och 
olikheter i deras sätt att resonera. !
Urval !
Mitt urval baserades på att jag behövde kontakta förskollärare som arbetade lekpedagogiskt. 
Jag ville göra tre intervjuer med pedagoger som arbetade på olika förskolor. Anledningen till 
att jag gjorde det urvalet var att jag ville få en bredd i min undersökning, och se om det fanns 
några likheter eller olikheter kring sättet att arbeta med barns relationer, samt att det skulle 
vara undersökningsbart under de veckor jag hade på mig att genomföra examensarbetet. !
Genomförande !
Jag påbörjade min undersökning genom att kontakta två olika förskolechefer och berättade 
om mitt examensarbete. De hänvisade mig i sin tur till två förskolor respektive en förskola 
som arbetade lekpedagogiskt, och gav mig även kontaktuppgifter till de förskollärare de ansåg 
att det var bäst att kontakta angående en eventuell intervju. Alla tre förskollärare som jag 
kontaktade ville delta. !
Intervjuerna genomfördes sedan på respektive förskola, på en lugn plats informanterna själva 
fick välja och där vi kunde sitta ostörda. Jag ville under intervjuerna vara en aktiv lyssnare, 
för att på så vis lättare kunna följa med i samtalet och för att kunna formulera bra följdfrågor. 
Därför valde jag att spela in mina intervjuer, vilket informanterna fick ge sitt godkännande till 
i förväg.  !
Alla deltagande fick också tid att läsa igenom ett informationsbrev och skriva under ett 
samtycke innan intervjun påbörjades. De fick även möjlighet att ställa frågor om studien 
innan vi påbörjade intervjun. I början av intervjuerna kunde jag uppleva att stämningen var 
stel, vilket är förståeligt då jag aldrig träffat någon av informanterna tidigare, men ju längre in 
i intervjuerna vi kom desto mer avslappnade blev vi. Jag utformade relativt vida frågor, för att 
på så vis möjliggöra många olika typer av svar. Vissa frågor fick jag dock förklara ytterligare 
för att de skulle förstå vad jag menade, men detta gällde främst följdfrågorna, möjligtvis för 
att de inte var lika noga utformade som de andra. Det hände även att jag fick poängtera att jag 
enbart var intresserad av deras åsikter och upplevelser, och att det inte fanns några rätt eller 
fel svar. Alla intervjuer tog ungefär 20 minuter respektive att genomföra, och resulterade i 
inspelningar på sammanlagt 63 minuter. !
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Databearbetning och analysmetod  !
Datan bearbetades på så vis att jag började med att transkribera de inspelade intervjuerna. När 
jag transkriberade intervjuerna skrev jag ner allt som sades under inspelningen, detta för att få 
en överblick på vad som kommit fram under intervjuernas gång, men även för att göra mitt 
resultat synligt för blotta ögat. I transkriberingarna valde jag även att skriva när informanten 
exempelvis tvekade eller skrattade, för att på så vis få en bredare bild av hur samtalet var och 
även kunna använda mig av det för att jämföra samtalen senare i analysen. Jag upptäckte 
också i transkriberingen att vissa av mina följdfrågor varit irrelevanta, och valde då att inte 
skriva ned dem för att på så vis säkerställa att all rådata var relevant för min studie. !
När transkriberingarna var klara skrev jag ut dem i olika färger, med en färg för respektive 
informant. Sedan klippte jag ut alla svar, och placerade dem under olika teman som jag fann. 
Tack vare att transkriberingarna var utskrivna i olika färger kunde jag enkelt se vem som sagt 
vad. I resultatet kunde jag sedan skriva ut dessa teman med hjälp av olika underrubriker, med 
hjälp av att jag enkelt fann likheter och olikheter i deras svar. !
I analysen använde jag mig av specifika begrepp, för att på så vis kunna tydliggöra 
kopplingen mellan resultatet jag fått till mina teoretiska utgångspunkter. Jag kunde även tidigt 
se kopplingar mellan mitt resultat och tidigare forskning kring både lekpedagogik och barns 
relationer, vilket jag ansåg förenklade min analys ytterligare. Därför valde jag att göra min 
analys och koppla mitt resultat till mina teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning i 
samma kapitel.  !
Forskningsetiska aspekter !
I arbetet använde jag mig av intervjuer som metod, där alla respondenter fick skriva ett 
skriftligt samtycke till att delta innan intervjuerna påbörjades. Detta för att uppfylla 
samtyckeskravet enligt Vetenskapsrådets (2011) etiska regler. I samtycket framgick det även 
vad som var mitt syfte med undersökningen, hur den skulle genomföras och vem som skulle 
ha tillgång till datan, samt hur datan skulle behandlas och förvaras under arbetets gång. 
Genom att delge informanterna den här informationen uppfyller man även informationskravet 
(Vetenskapsrådet, 2011).  !
Intervjuerna spelades in, för att sedan transkriberas till text. Dessa filer, det vill säga både 
inspelningar och transkriberingar, förvarades på ett USB-minne som i sin tur förvarades på en 
säker plats. För att säkerställa uppfyllandet av konfidentialitetskravet har jag inte skrivit ner 
informanternas identiteter någonstans, och inspelningarna särskiljs genom en specifik kod för 
varje individ. I resultatet har jag använt mig av fingerade namn som jag ansåg passade 
informatens personlighet och ålder, och jag har heller inte skrivit något som går att knyta 
informanterna till den här undersökningen. !
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Studiens kvalitet !
Tack vare mycket hjälpsamma förskolechefer fick jag kontaktuppgifter till mina informanter 
direkt, och alla tillfrågade har varit väldigt intresserade av att berätta och diskutera sitt 
arbetssätt med mig. Genom att enbart ställa frågor som relaterade till lekpedagogik som 
arbetssätt eller barnens relationer till varandra och till vuxna har mitt resultat enbart behandlat 
dessa ämnen. Utöver att ställa frågor som enbart rör lekpedagogik och barns relationer till 
varandra har jag även försökt ställa vida frågor, som går att besvara på många olika sätt 
utifrån informanternas erfarenheter. Det som jag funnit intressant är att de alla berört samma 
ämnen trots dessa vida frågor, ämnen som exempelvis gemenskap, lekvärldens betydelse och 
deras förbättrade relation till barnen. Genom att använda mig av citat från mina intervjuer i 
mitt resultat kan även läsaren få en bild av hur mina informanter uttryckt sig, men också få en 
bredare bild av hur jag tolkat och analyserat min data.  !
Jag har noga följt Vetenskapsrådets (2011) etiska regler, samt försökt att inte påverka mina 
informater under intervjuernas gång. Jag har därför försökt hålla en neutral profil under 
intervjuerna, och istället försökt att bemöta deras svar genom att visa nyfikenhet och intresse 
för deras berättelser, eller genom att ställa följdfrågor som gjort att de utvecklat svaret 
ytterligare. Jag anser även att jag gjort medvetna val genom studiens gång, både vad gäller 
exempelvis teoretiska utgångspunkter, metodval och analysmetod. !
Jag tycker fortfarande att intervjuer var den metod som lämpade sig bäst för mitt syfte, just 
för att jag ville veta hur förskollärare resonerar kring det lekpedagogiska arbetssättet och 
barns relationer. Däremot kan jag självklart se att detta resultat inte är något som talar för en 
majoritet, utan enbart för de tre förskollärare som jag har valt att intervjua. Det hade varit 
väldigt intressant att genomföra fler intervjuer för att se om resultatet hade blivit annorlunda, 
men på grund av tidsbrist var det tyvärr inte möjligt. Man kan även ifrågasätta informanternas 
objektivitet då de alla brinner för det lekpedagogiska arbetssättet. Jag har dock valt att inte 
göra detta ytterligare, då jag valt att enbart utgå från deras berättelser i min analys. Men detta 
är något man som läsare kan ha i åtanke.  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Resultat och analys  
!
Mina tre informanter fick samma frågor att besvara, med undantag för eventuella följdfrågor. 
De arbetar på olika förskolor, i olika delar av samma stad. De har alla tidigare arbetat utifrån 
andra pedagogiska inriktningar, eller utifrån en mer traditionell pedagogik. Jag har valt att 
kalla dem Åsa, Marie och Kristin. !
Förståelser av begrepp  !
Jag började mina intervjuer med att fråga dem hur de definierar lekpedagogik, och bad dem 
förklara vad lekpedagogik betyder för dem. Detta gjorde jag för att jag ansåg det viktigt att 
veta deras förståelse av begreppen, för att kunna göra en tillförlitlig analys av intervjuerna då 
dessa begrepp var återkommande i mina intervjufrågor. Jag anser dock att det är viktigt att 
påpeka att jag förtydligade för dem att jag inte sökte efter några korrekta svar, utan att jag var 
intresserad av deras egen förståelse av begreppen. !
Åsa beskrev lekpedagogik som ett arbetssätt där man lär genom leken, och leken ska vara en 
central del. Marie beskrev lekpedagogik på ett liknande sätt, men tillade att lekpedagogik för 
henne är inte bara ett arbetssätt, utan ett förhållningssätt som genomsyrar hela hennes sätt att 
arbeta. Kristin i sin tur valde att beskriva lekpedagogik som ett arbetssätt som ger henne 
möjlighet att se ett större sammanhang i barnens lek, och som därmed tillåter henne att delta 
på ett annat sätt tack vare denna kunskap. !
Kamratkultur var ett begrepp de alla tre tyckte var svårt att beskriva. Både Åsa och Marie 
valde att beskriva det som ett klimat som råder mellan barnen på avdelningen, medan Kristin 
beskrev det som ett fenomen som uppstår ur en välfungerande grupp som stöttar och tycker 
om varandra. Detta kan man dock koppla till Löfdahl och Hägglund (2006), som vid sin 
studie fann att uteslutande av ett specifikt barn blev en norm inom en viss kamratkultur. Dock 
kan det vara viktigt i vidare läsning att komma ihåg att Kristin inte tolkar begreppet 
kamratkultur på detta sätt. Hon säger såhär:  !

Kamratkultur för mig… Då tänker jag att empati och förståelse, att man tycker om 
varandra så som kompis. Och att man saknar någon som inte är där, att de reagerar på 
att någon är borta och är sjuk. Eller om någon är ledsen att hela gänget kommer 
och… För så kan ju vår grupp fungera, och det vet jag inte om det har med 
lekpedagogiken att göra, men det kan göra det att de är väldigt… Om de leker, leker 
de ofta i grupp ute eller i smågrupper. De går inte så ofta ifrån varandra, men om det 
är en som ramlar där borta (pekar åt ena hållet), i vår grupp så kommer alla… Alla 
släpper allt och kollar vad var det som hände, är du okej? Det är kamratkultur för mig. 
Liksom att dom tar hand om varandra och tycker om varandra och stöttar varandra. !

I vidare analys av intervjuerna kan man tolka deras sätt att förhålla sig till lekpedagogik som 
ett förhållningssätt, just som Marie nämner, även om de andra inte väljer uttryckligen att säga 
det. Detta för att de alla pratar om hur viktigt det är med gemensamma upplevelser, att vara en 
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aktiv pedagog i barnens lek och vardag och genom att vara öppen för barnens idéer. 
Kamratkultur kan istället förstås som ett mer tvetydigt begrepp, då de alla tyckte att det var 
svårt att förklara. Dock är det intressant att se hur Kristin upplever en kamratkultur som 
enbart positiv, och detta kanske beror på hennes upplevelser av barngruppens relationer med 
varandra. Löfdahl och Hägglund (2006) beskriver exempelvis hur en kamratkultur kan 
anamma negativa normer, som i fallet med flickan som utesluts utan att det får några direkta 
konsekvenser. Men eftersom jag enbart har ställt frågor som handlar om att främja goda 
relationer, och hur lekpedagogik påverkar barnens kamratkultur, anser jag inte att Kristins 
tolkning behöver problematiseras ytterligare. !
Fördelar och svårigheter med ett lekpedagogiskt arbetssätt  !
För att få en inblick i deras arbetssätt, och deras sätt att resonera kring lekpedagogik valde jag 
att fråga dem om vilka fördelar och nackdelar de ansåg att lekpedagogiken medförde. Åsa 
ansåg att den största fördelen är att lekpedagogiken är ett väldigt fritt arbetssätt då du kan utgå 
från vad barnen är intresserade av, och föra in det på olika sätt i temat. Kristin betonade 
gemenskapen som största fördel, då hon ansåg att det lekpedagogiska arbetssättet skapar en 
större gemenskap. Kristin nämnde också att det är väldigt utvecklande för henne som 
pedagog, vilket också Marie diskuterade som en fördel. En annan fördel Marie nämnde var 
också att hon upplevde att barnen fick utveckla sin fantasi då de hela tiden kan utmana 
barnens kreativitet genom det pågående temat. Hon ansåg även att hon själv som pedagog 
blev utmanad på liknande sätt som barnen, då hon beskrev det som att man genom att arbeta 
lekpedagogiskt hela tiden måste vara kreativ. Men detta kunde även vara en nackdel, då hon 
ansåg att det var lätt att känna sig stressad. Marie säger följande: !

Nackdelarna kan ju vara det att det sätter lite press på en, alltså… om man vänder på 
kakan just sådär att man hela tiden är aktiv och man måste hela tiden tänka vidare. 
Man stagnerar aldrig. Så kan det ju istället bli att man blir lite stressad av det. !

En svårighet i det lekpedagogiska arbetet som både Åsa och Marie nämnde, är att alla 
pedagoger måste vara med och vara delaktiga i hela arbetssättet, vilket kräver ett väldigt 
synkroniserat arbetslag. Åsa beskriver detta som nödvändigt för att det lekpedagogiska 
arbetssättet ska fungera bra, och hon anser att man genom att ta sig tid för diskussioner och 
fortbildning kan uppnå detta. Jag tolkar det som att de båda anser att lekpedagogik är mer ett 
förhållningssätt, och att det blir ett problem om inte alla kollegor har samma förhållningssätt. 
Något de alla betonade som en fördel var att lekpedagogiken är ett arbetssätt som passar alla 
barn, då alla barn kan delta på sina egna villkor. Detta är något som även Lindqvist (1997) 
belyser. Hennes resultat visade hur hierarkier utplanas, då barnen kan delta på sina egna 
villkor. Men många av dem nämner även detta utifrån pedagogens perspektiv. Åsa säger 
exempelvis såhär: !

Nackdelen är att man behöver vara ett väldigt synkat arbetslag. Det kan inte vara bara 
en person som drar utan alla måste vara med, för annars faller det.  

 
Hon fortsätter sedan i ett annat stycke: 
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… Och sen måste ju intresset finnas för att jobba lekpedagogiskt. För det går inte att 
dra ett tema själv, men man kan ju ha olika roller i ett lekpedagogsikt arbetssätt. Jag 
är mycket idéspruta, sen så har jag mina två kollegor som är väldigt duktiga på med 
att bygga upp lekvärldar och sådana saker, och sen så hjälps vi åt med själva 
gestaltningarna och genomförandet. Det är ju hur vi är som personer. Alltså, jag har 
mycket idéer och de andra är mycket kreativa och bygger mycket och kan se det 
genomförandet. 

 
Jag tolkar det Åsa säger som att det krävs mycket tid och engagemang för att bli ett 
synkroniserat arbetslag, och att det därför är en svårighet. Här kan man också se hur Åsa först 
resonerar kring fördelar för barnen, att alla kan delta på sina egna villkor i ett lekpedagogiskt 
arbetssätt, för att sedan benämna svårigheter som finns för dem som pedagoger. Men i min 
analys av detta tolkar jag det som att hon menar att man även som pedagog kan delta på sina 
egna villkor, då man kan ha olika roller och funktioner när man arbetar lekpedagogiskt. Hon 
nämner att det har med personlighet att göra, men så länge man har samma förhållningssätt 
och tankar så kan man därmed tillföra olika saker.  !
Att arbeta för att främja goda relationer  !
Alla tre betonar vikten av att vara en aktiv pedagog, och vara med barnen för att främja 
barnens relationer med varandra. På frågan hur man kan främja goda kamratkulturer svarade 
Marie följande: !

Genom att vara goda exempel för det första, som pedagog. Och att vara med barnen 
tror jag är a och o. Att vara med dem i vardagen, att vara med som en stöttande faktor. 
Kanske inte alltid lägga sig i allting, men att alltid finnas där. Se vad som händer, höra 
vad som händer, kunna stötta, hjälpa till, elda där det behövs. Att finnas med, att vara 
närvarande och att man just fångar upp alla sorters signaler och sen då vara medveten 
om vad som händer i gruppen och stödja det på bästa sätt, och höja det som behövs 
och sen också igen som jag säger att delta i aktiviteterna med barnen och vara aktiv. 
Då ser de ju hur vi gör mot varandra, hur vi är när vi leker och hur vi löser saker och 
ting. !

På samma sätt beskriver också Kristin hur viktigt det är att vara en bra förebild, och intressera 
sig för barnen.  !

Min skyldighet är ju att delta och se barnen. Det är ju liksom jätteviktigt tycker jag. 
Att vara intresserad av Kalle. Vem är Kalle? Vad är hans intressen? Jag vill känna alla 
barn, jag vill veta vad de står för. Det är min skyldighet som pedagog. Att vara med 
och visa, vara en bra förebild. Jag trycker igen på att ha roligt tillsammans med 
barnen, det kommer man långt på. !

Vidare beskriver också både Åsa och Kristin lekpedagogikens gestaltande som ett sätt att 
kunna ta upp situationer eller konflikter som uppstått i barngruppen, för att på så vis ge 
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barnen ett annat perspektiv på själva händelsen. Kristin beskriver att det är lättare att lösa 
konflikter på detta sätt, genom att barnen får vara med att lösa konflikten mellan karaktärerna. 
Det både Marie och Kristin nämner här är det Vygotskij skulle kalla medierat lärande. Det 
Marie pratar om kan jag i min analys se som hur man kan hjälpa barnen nå nästa nivå i sin 
proximala utvecklingszon, genom att hon använder ord som ”elda” (min tolkning; uppmuntra/
inspirera), stödja och hjälpa till. Både Marie, Åsa och Kristin nämner hur gestaltningar kan 
fungera som ett verktyg för att ge barnen andra perspektiv på exempelvis konflikter eller 
händelser, och hur barnen då får se hur man kan lösa situationen genom gestaltningen. Därav 
kan man tolka det som att barnen lär av den Andre, det vill säga pedagogen i detta fall, till att 
förstå och utveckla sina sociala kompetenser. !
Vikten av gemensamma upplevelser !
Något de alla diskuterat är vikten av gemensamma upplevelser. Åsa beskriver att hon anser att 
om barnen har gemensamma upplevelser så har barnen också något att hela tiden prata om, 
och får lättare att skapa en relation till varandra. På samma sätt beskriver Marie att genom att 
både barn och pedagoger tillsammans upplever samma saker genom gestaltningar och genom 
att dela samma lekvärld, får de gemensamma mål och gemensamma ämnen att prata om. Hon 
betonar att alla barn, oavsett förutsättningar, får samma upplevelse och därmed skapas en 
grund för diskussioner och lekar och i sin tur bra relationer. Marie beskriver också temats 
funktion, då hon anser att temat stimulerar barnen till att kommunicera med varandra. 

 
… Då främjar man ju också att de kommunicerar med varandra och att de är välvilliga 
till att samarbeta. Och det blir de automatiskt genom lekpedagogiken tycker jag. Det 
ger sig självt på något vis, för de blir så positivt inställda, de blir så eggade och 
kreativa av det som händer så att de, de vill lösa saker och ting, de vill förstå saker och 
ting. Och då blir det ju att de kommunicerar med varandra på ett väldigt positivt sätt. !

Här kan man förstå temats funktion via den gemensamma kontext som bildas i ett 
lekpedagogiskt arbetssätt, och att temat också tillhandahåller barnen med de 
kunskapsartefakter som behövs för det sociala samspelet. I min analys kan man förstå temat 
som en kulturell gemenskap som utgör en kontext för när, vad och även hur man leker. Denna 
gemensamma kontext förenklar barnens relationer till varandra, men även barnens relationer 
till pedagogerna. Genom temat och lekvärlden får barnen också ett naturligt sätt att äntra eller 
starta en lek, då de tillsammans har artefakter som bildats genom lektemat, som exempelvis 
något materiellt som återkopplar till temat, eller ett gemensamt mål eller uppgift att lösa.  !
Som jag tidigare lyft fram har de alla betonat vikten av att vara en aktiv pedagog i barnens 
vardag på förskolan. Men de betonar även vikten av att också ha gemensamma upplevelser 
tillsammans med barnen i och med det lekpedagogiska arbetssättet, då de upplever det som 
lättare att delta i barnens lek som pedagog om det finns en gemensam ram. Kristin betonar 
också vilken skillnad hon upplever att lekpedagogiken gjort för barnens relationer. Enligt 
henne blev barnen mer accepterande gentemot varandra, och samspelet blev annorlunda i och 
med att barnen hade samma ramar att leka inom. !
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Jag tror att det är lättare för barnen att förstå det sociala samspelet mer. Alla börjar på 
samma grund och man vet att vad är vad och vem är vem, så jag tror att det är lättare 
för dem att delta och även få vara med och även utveckla.. De kan ju gå utanför 
ramarna ibland också liksom, självklart! Det blir ju aldrig som man planerat. De kan 
läsa spelreglerna eller se dem mer konkret tror jag. !

Corsaro (2003) fann i sin studie hur barnen använde teman som grund i sina rollekar och 
kamratkulturer. Här kan man se hur temat påverkat barngruppen mycket positivt, genom att 
temat redan är förutbestämt av pedagogerna men med inflytande från barnen. Barnen tolkar 
temat, reproducerar och utvecklar, och för det därmed framåt i nya riktningar. På detta sätt 
kan man förstå det barnen leker som tolkande reproduktion, men utifrån lektemat. Corsaro 
menar att barn tolkar och reproducerar den vuxna kulturen och är därmed en del av den, men 
här tolkar och reproducerar de istället ett tema, och då även temat är en del av den vuxna 
kulturen möts dessa två kulturer på ett naturligt sätt som bidrar till en större gemenskap 
mellan både barn och vuxna i förskolans vardag. !
Genom att exempelvis uppleva gestaltningar i grupp beskriver både Kristin, Marie och Åsa 
hur barnen kan använda dessa som utgångspunkt för lekar under mycket långa perioder. De 
beskriver alla tre hur barnen leker i stora grupper, och att det då inte spelar någon roll vem 
som är med i leken, utan alla är med på sina egna villkor. Detta kan man koppla till det som 
Kristin säger om hierarkier. !

Samspelet är ju annorlunda eftersom de har rollerna klara på ett sätt. Och sen kan man 
märka att i… när man har traditionell lek så kan de ju säga ”kom så går vi och leker 
mamma pappa barn” och då kan det ju vara den här ”jag är mamma, du är pappa, du 
är katt” till exempel. Men här har jag märkt med Pettson och Findus, här kan det vara 
2 Pettson, och 5 Findus och det spelar ingen roll för dem! Det är liksom, det är någon 
som slipper vara katt. Eller ja, nu är ju alla katt då men (skratt)! !

Detta kan man återkoppla till det Corsaro (2003) funnit kring barns kamratkulturer, men även 
Skånfors (2013) och Löfdahls och Hägglunds (2006) studier. Bland annat visar Skånfors 
resultat att barn ofta distanserar sig från relationer, både enskilt eller tillsammans med andra 
barn där en av konsekvenserna blir uteslutning av andra, och även i min tolkning hierarkier 
inom barngruppen. I mitt resultat kan man istället se hur barnens sätt att leka förändrats med 
det lekpedagogiska arbetssättet då de här barnen har hittat andra vägar till att leka 
tillsammans, på sina egna villkor. Även Löfdahl och Hägglund, Skånfors och Corsaro har 
funnit hur barn skapar makt med hjälp av exempelvis ålder eller särskilda kompetenser. Detta 
är något som jag i min analys kopplat till det Marie säger nedan. !

… De har alltid någonting att diskutera, fundera på och de stora barnen kan ta hand 
om de små i det där på ett annat sätt också. Och om det är gestaltningar ibland som är 
lite läskigt eller lite spännande sådär så kan de stora verkligen ta ansvar för de små i 
det, och att man ser det i leken sen också. !

Det här tolkar jag som att det lekpedagogiska arbetssättet möjliggör för barnen att lära av 
varandra, och ger en grund för förståelse och omhändertagande mellan barnen. Därmed 
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minskas makten och hierarkierna i barnens interaktioner. Även här kan man se hur barnen lär 
av den Andre, då barnen kan hjälpa varandra att nå nästa nivå i den proximala 
utvecklingszonen genom att stötta varandra. !
För att främja barnens gemensamma lekar nämner de också hur viktig lekvärlden är som 
inspiration. Detta är något som just lekvärlden erbjuder. Både Marie, Åsa och Kristin 
beskriver hur lekvärlden och diverse rekvisita påverkar barnens sätt att leka tillsammans, och 
hur lekvärlden förändras genom barnens sätt att reproducera och utveckla temat och lekar 
inom temat. Kristin berättar hur de arbetat i ett tidigare tema kring Pippi, och hur barnen 
utvecklade temat i en helt annan riktning. !

Alltså vi hade en period här, och det var verkligen barnen som utvecklade våran 
planering som vi hade då. Det var Pippi och så kom ju Pippis pappa, och pirater. Och 
våra barn var ju pirater. De var det jämt. Så fort de klev innanför dörren hos oss. Och 
det var ju inte vår plan, alltså så… Vi tänkte ju… Vi hade ju en helt annan planering. 
Men de var pirater i ett halvår här. Inne, ute och vid lunch. !

Hon fortsätter i ett senare stycke. !
… När de var pirater så var de allihop tillsammans så. Vi fick ju göra om, vi fick ju 
bygga skepp. Då hade vi en elev från universitetet som bara ”Åh pirater överallt, ska 
vi bygga ett skepp?!” och då kom ju alla barnen och de byggde ett skepp och vände 
uppochner på ett bord och du vet… Rutschkanan sågade de sönder. Och då var 
verkligen alla delaktiga och åkte på det där skeppet! Ja det är kul. Det är superkul!  !

Här kan man se hur det lekpedagogiska arbetssättet bidragit till att verkligen inspirera barnen 
och deras lekinnehåll, på samma sätt som Lindqvist (1997) fann i sin studie. På samma sätt 
som Lindqvist beskriver hur en sammanhängande fiktion är viktig, beskriver hon även vikten 
av estetiska element för att kunna bringa ett bredare lekinnehåll. Därför kan man här förstå 
vikten av skeppet, och barnens inflytande i lektemat. För att underlätta barnens lek som 
pirater, var lekvärlden tvungen att förändras. Jag tolkar Kristins berättelse som att skeppet 
blev en central del i barnens lek och hade en viktig funktion, och därmed blev också leken 
mer meningsfull för barnen under en längre period.  !
Hur atmosfären påverkas  !
De alla beskriver också hur de upplever att lekpedagogiken bidrar till en annan atmosfär på 
avdelningen. Åsa upplever att det har att göra med att det är för att de delar gemensamma 
upplevelse tillsammans. Kristin säger att glädjen tar mycket större plats, att barnen får väldigt 
mycket inflytande och att lekarna, och i min tolkning även temat, utvecklas mellan barnen och 
mellan barnen och pedagogerna. På samma sätt beskriver Marie hur hon upplever sig som en 
medresenär och en medlekare i temat och i den gemensamma lekvärlden. !
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De litar på oss, tycker jag. Jag kan se det när jag jämför ibland, att våra barn som är 
inne på min avdelning, de är mer … ja, de lyssnar bättre på en. De får ett förtroende 
som gör att de vet att jag finns där för dem. Jag är på deras sida. !

Marie forsätter sedan med att beskriva hur hon upplever att atmosfären är mer tillåtande, 
gladare och roligare. Hon upplever en stark positivitet, och att alla på avdelningen tycker om 
att vara tillsammans. De beskriver alla tre på olika sätt hur relationen till barnen för dem som 
pedagoger har förändrats sedan de började arbeta lekpedagogiskt. De alla beskriver hur 
relationerna till barnen har blivit bättre, och både Åsa och Marie upplever att barnen har 
lättare att vända sig till dem gällande andra situationer. Kristin berättar också att hon som 
pedagog har lättare att delta i barnens lekar genom det lekpedagogiska arbetssättet, då de alla 
delar samma ram att leka inom. Åsa berättar följande utifrån sin upplevelse av hur relationen 
har förändrats till barnen.  !

Har du ett lekpedagogiskt arbetssätt som fungerar så blir det … det blir något magiskt 
mellan sådär, mellan barnen och de vuxna. Alltså, de vet ju att det är vi, men det är 
inte ändå! Har jag varit en gestalt och kommer tillbaka så (säger barnen) ”Vet du vet 
som varit här Åsa? Nu missade du det igen!”. Men de vet ju egentligen. Och det är… 
det är ju jättemagiskt alltså. Och vi har någonting gemensamt som bara vi upplever.  !

Hon fortsätter i ett annat stycke. !
De vet ju att det är vi som är de här gestalterna och rollerna, och då är det också 
lättare att komma till oss i andra grejer, i andra situationer. !

Här kan man se hur lekpedagogik medför en bredare gemenskap mellan barnen och 
pedagogerna. Återigen betonar de gemenskap och gemensamma upplevelser som orsaken till 
detta, och det kan man förstå utifrån Lindqvist (1997) vars resultat visat på hur barn söker en 
underliggande meningsfullhet och tematik tillsammans. Men jag kan även se i min analys hur 
pedagogerna också söker denna meningsfullhet i sin verksamhet, och hur den påverkar 
pedagogernas relationer till barnen. Genom att ha en gemensam kontext, kan pedagogerna 
delta i barnens lekar på ett annat sätt och därmed skapa bättre relationer till barnen. Trots detta 
anser de alla tre att man som pedagog inte behöver lägga sig i allt gällande barnens relationer. 
De alla diskuterar vågspelet med att låta barnen lösa konflikter själva, och att låta barn som 
har en bra lek få ha den ifred från andra barn. Marie utvecklar detta i ett lärande perspektiv, 
där hon som pedagog ser till att vara aktiv på avstånd. !

Jag tänker såhär att barnen är ju här för att träna sina sociala kontakter, bland annat… 
och om de aldrig får chansen att prova sig fram, vad som funkar, så lär de sig ju inte 
heller hur de ska handha det. För det kommer ju inte alltid finnas någon vuxen precis 
framför dem hela tiden. Utan det man kan göra är ju att lyssna, vad händer nu, vem 
sköter snacket, är det schysst, och låta dem hålla på ett tag. Det är ju inte farligt att de 
blir ovänner heller, utan det är ju intressant att se vad händer egentligen i den här 
relationen eller i den här situationen. Så man avvaktar litegrann och ser och så 
försöker man gripa in när man ser att ”nämen nu är det någon som förlorar på det här” 

!  18



liksom. Och då kanske man inte går in och löser hela situationen utan man ställer en 
fråga istället till dem, hur tänker du nu eller går det att lösa på något annat sätt… !

Även här kan man tolka det Marie säger utifrån Vygotskij. Genom att vara en aktiv pedagog 
och hjälpa barnen komma på hur en situation kan lösas eller hanteras hjälper Marie barnen att 
se hur man kan gå till väga och därmed hjälper hon dem vidare i den proximala 
utvecklingszonen.  

!
!
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Diskussion 
!
Sammanfattning av resultat !
Mitt syfte med studien var att se hur verksamma förskollärare resonerar kring det 
lekpedagogiska arbetssättet och barns relationer. Som min titel antyder blir det något magiskt 
när man arbetar lekpedagogiskt. Någonting sker mellan barn och mellan barn och vuxna som 
bara de delar. Jag har i min analys sett hur alla mina informanter anser att gemenskapen blir 
större när man arbetar utifrån ett lekpedagogiskt arbetssätt, då alla är med om samma 
upplevelser. I resultatet framgår det att de alla anser att både barn och vuxna lättare kan 
interagera med varandra, tack vare att dessa gemensamma upplevelser utgör en grund för 
både samtal och lekar. De upplever även att denna gemenskap har lett till en bättre relation till 
barnen, och även barnen emellan. Tack vare att alla kan delta på sina egna villkor minskar 
också hierarkier inom barngrupperna.  
    
Resultatet visar även hur viktig lekvärlden och diverse rekvisita är, och hur det kan påverka 
barnens sätt att leka tillsammans. Genom att ha en gemensam ram att leka inom, bidrar temat 
också till att ge barnen inspiration till lekinnehåll, och på så sätt inspiration till hur temat kan 
utvecklas vidare. På så vis får också barnen mycket inflytande över hur temat fortskrider, och 
inspiration till vilket sätt man som pedagog kan arbeta vidare med det. I mitt resultat kan man 
också förstå temat som en kulturell gemenskap som utgör en kontext för när, vad och även hur 
man leker tillsammans och att det förenklar barnens interaktioner med varandra. Genom temat 
och lekvärlden får barnen också ett naturligt sätt att äntra eller starta en lek, då de har 
gemensamma upplevelser och artefakter att basera sina lekar på. Vid jämförelse med tidigare 
arbetssätt ansåg de alla att lekpedagogik bidrog till bättre relationer i den vardagliga 
verksamheten. Mina informanter nämnde också hur det lekpedagogiska arbetssättet bidragit 
till att de fått bättre relationer till barnen, trots att detta inte var något jag frågade om.  !
Metoddiskussion  !
Jag anser att intervjuer som metod fungerade väl för mitt syfte. Mina informanter gav väldigt 
utförliga svar, och berättade ingående hur de resonerar kring lekpedagogik och hur 
lekpedagogik påverkar barns relationer. Det kändes som att de alla var stolta över sitt sätt att 
arbeta, och det bidrog även till att det var väldigt intressant och roligt att lyssna på deras 
berättelser och erfarenheter. Dock kan man ifrågasätta deras objektivitet, i och med att de alla 
valt att arbeta lekpedagogiskt av en anledning och brinner för det lekpedagogiska arbetssättet. !
Något jag anser skulle vara intressant, skulle vara att se vilket resultat man fått om man 
skickat ut enkäter till många verksamma förskollärare med olika arbetssätt för att på så vis se 
om lekpedagogik sticker ut när det gäller just gemenskap och bra relationer. Det hade kunnat 
vara ett sätt att göra en liknande studie på, för att se om de som arbetar lekpedagogiskt 
upplever relationerna och gemenskapen annorlunda än de som arbetar utifrån andra arbetssätt. 
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Men för mitt syfte, som var att ta reda på hur förskollärare resonerar kring det lekpedagogiska 
arbetssättet och barns relationer, anser jag fortfarande att intervjuer var den bästa metoden. !
Resultatdiskussion !
I mitt resultat har jag funnit att mycket sammanhänger med det Lindqvist (1997;2003) skriver. 
På samma sätt som hon fann att en gemensam lekvärld gav en tydlig kontext för barnen att 
leka i, har jag funnit att det lekpedagogiska arbetssättet möjliggör för barnen att leka inom en 
gemensam ram med gemensamma upplevelser som utgångspunkt. På samma sätt som Corsaro  
(2003) tillskriver kontext stor betydelse för barnens relationer, kan man se hur kontexten har 
en stor betydelse för alla. Utöver en tydlig kontext för barnen ger det också en tydlig kontext 
för pedagogerna. Detta möjliggör för pedagogerna att förstå barnens lekar på ett utförligare 
sätt, och ger dem därför kunskap som gör att de lättare kan delta i barnens lekvärldar och 
inspirera dem vidare. Lindqvist (2003) har betonat att konst, drama, musik och bild har stor 
betydelse för att ge barnen inspiration till lekinnehåll, och jag har dragit samma slutsats i mitt 
resultat. Genom att bygga en lekvärld kring ett tema, med rekvisita som barnen kan utnyttja i 
sina lekar skapas en tydlig grund för hur lekarna utformas och fortskrider. Det är också viktigt 
att lekvärlden förändras utefter barnens inflytande och deras tolkning och reproduktion av 
temat, och därmed utgör dessa estetiska ämnen stor roll för att temat ska passa barnens behov 
och intressen. !
Skånfors (2013) fann att barns ålder och olika resurser bidrog till hierarkier och makt. Men i 
likhet med Lindqvist (1997) har jag funnit att de tillfrågade pedagogerna inte ansåg att det 
existerade hierarkier i barngruppen, åtminstone inte i samma utsträckning som förut, utan de 
ansåg att det lekpedagogiska arbetssättet istället bidrog till utplanade hierarkier. Detta för att 
alla kan delta i lekar och gemensamma upplevelser på sina egna villkor, både stora som små. 
Något Lindqvist (1997;2003) inte nämner i sina studier är hur arbetssättet påverkar 
pedagogerna. Jag har funnit att pedagogerna anser att de får en bättre relation till barnen 
genom det lekpedagogiska arbetssättet, än genom deras tidigare arbetssätt, just för att de alla 
har gemensamma upplevelser som grund för samtal och lek.  !
Det lekpedagogiska arbetssättet utgör också en grund för medierat lärande, då barnen får 
uppleva saker som utmanar och inspirerar dem. Genom att bli utmanade på detta sätt skapas 
också en vilja till att kommunicera med varandra, och därför utgör det även en grund för 
medierat lärande barnen emellan. Med hjälp av varandra, stora som små, så utvecklas temat 
framåt och i riktningar som inte var förväntade. Tack vare just detta kan både pedagoger och 
barn finna inspiration och glädje. !
Mina resultat ur ett samhällsperspektiv !
Enligt mina resultat skapar lekpedagogiken ett sammanhang och en gemenskap mellan 
människor. Ska man utgå från Krause (2011), är det precis det barn behöver för att ha en god 
hälsa. Hon har utgått från Antonovskys teori om känslan av sammanhang, det vill säga att 
meningsfullhet, förståelse och hanterbarhet är komponenter som är nödvändiga för att skapa 

!  21



och upprätthålla god mental hälsa. För att uppnå dessa känslor är stabila relationer, förståelse 
för att lära, och möjlighet till att delta i och ha inflytande över sociala beslutsfattande 
processer viktiga enligt Krause. Att känna egenvärde spelar en stor roll i att utveckla och 
upprätthålla god hälsa, och förskolan är en plats där barn utvecklar sin egen identitet. Därför 
har pedagoger en stor och viktig roll för barns mentala välbefinnande. Krause påtalar också 
vikten av att känna delaktighet och gemenskap som barn, vilket mina resultat visar att det 
lekpedagogiska arbetssättet bidrar med. Genom att känna sig accepterad och sedd stärks 
barnets egenvärde, och genom detta kan också barnet känna sig trygg och säker och kan 
därmed delta aktivt i sin egen omgivning. Om man inte känner tillhörighet, kan man heller 
inte utveckla en positiv självbild, enligt Krause.  !
Om barn skulle växa upp, utan att känna denna tillhörighet, påverkas alltså deras egen 
självbild. Enligt Krause (2011) påverkar denna självbild också barns sätt att lära och utvecklas 
ytterligare. Krause har funnit att barn med sämre självbild fick sämre resultat i skolan, vilket i 
sin tur påverkade deras självbild än mer negativt. Hennes resultat visar också att läraren och 
lärarens sätt att reagera på barns prestationer kan påverka barnets glädje, deras sätt att känna 
sig accepterade eller avvisade, om ett barn vill gå till skolan eller inte, och om skolan 
framkallar ångest eller inte. Grundskoleåldern är en viktig fas i livet för att utveckla dessa 
psykosociala kompetenser, men själva grunden läggs mycket tidigare, alltså redan i förskolan 
(Krause, 2011). Därav kan man med dessa resultat se hur viktigt det är för barn i förskolan att 
känna sammanhang, tillhörighet, gemenskap och glädje, för det påverkar så stora delar av 
deras liv. Inte bara åren på förskolan. Kanske borde grundskolan anpassas än mer åt 
förskolans riktning, och inkorporera mer lek i daglig undervisning. Enligt Skolverket (2014) 
präglas ett gott klimat i förskola och skola av förtroendefulla och öppna relationer mellan barn 
och vuxna. Enligt Skolverkets undersökning kännetecknas förskolor och skolor med låg 
förekomst av kränkande behandling av att de har en stabilitet när det gäller rutiner, men även 
att de har en samarbetande kultur. Det framkom även att när barn och elever får vara delaktiga 
i aktiviteter som syftar till att skapa en god atmosfär, förekommer färre kränkningar. Dock 
måste dessa aktiviteter göras kontinuerligt, och får ingen större effekt vid enstaka tillfällen 
(Skolverket, 2014). Genom att arbeta lekpedagogiskt får barnen vara med om gemensamma 
upplevelser, där man som pedagog kan lyfta viktiga och komplicerade frågor som indirekt rör 
barnens relationer till varandra. Därför kan man på ett enkelt och naturligt sätt arbeta med 
normer och olikheter som finns i samhället, och därmed förebygga kränkande behandling i 
barngruppen.  !
Slutsatser !
Syftet med detta examensarbete var att ta reda på hur förskollärare resonerar kring det 
lekpedagogiska arbetssättet och barns relationer. De slutsatser jag kan dra från mina intervjuer 
är att det lekpedagogiska arbetssättet skapar en större gemenskap och bättre relationer mellan 
barn, men även mellan barn och vuxna. Lekpedagogik är även ett arbetssätt som passar alla, 
då det tillåter både barn och vuxna att delta på sina egna villkor. Genom att alla kan delta på 
sina egna villkor utplanas också hierarkier inom barngruppen. Dock är det ett arbetssätt som 
kräver ett synkroniserat arbetslag och engagerade pedagoger som vill delta aktivt i barnens 
lekar.  
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!
Utifrån mina intervjuer har jag även funnit att temat utgör en viktig pelare för att skapa en god 
atmosfär, då det ofta är temat som ligger till grund för barnens samtal och gemensamma lekar. 
Just därför är också lekvärlden väldigt viktig, då barnen genom artefakter och den 
pedagogiska miljön tolkar och reproducerar temat, och därmed utvecklar det vidare. På så vis 
är lekpedagogik också ett arbetssätt som ger barnen mycket inflytande.  !
Utöver att barnen fått bättre relationer till varandra, ansåg mina informanter att de alla som 
pedagoger fått en bättre relation till barnen tack vare det lekpedagogiska arbetssättet. Detta 
var enligt mig det mest intressanta fyndet, främst för att det inte var något jag egentligen 
efterforskade. De ansåg att relationerna till barnen blivit bättre främst för att de anser att det 
nu är lättare att förstå barnens lekar mer djupgående, då barnen nu leker utifrån en gemensam 
kontext. Denna kontext skapas tack vare temat och den gemensamma lekvärlden och delas 
inte bara mellan barnen, utan även mellan barnen och pedagogerna. Det möjliggör därför för 
pedagogerna att delta i barnens lekar på ett helt annat sätt. Det lekpedagogiska arbetssättet är 
ett arbetssätt som ger pedagogerna möjlighet att utmana barnen, och därmed hjälpa dem 
utvecklas ytterligare. Dessa utmaningar skapar också en naturlig grund för samarbete mellan 
barnen, men även mellan barnen och pedagogerna, och på så vis skapas en stor gemenskap 
och känsla av tillhörighet. !
Vidare forskning !
All forskning inom lekpedagogik är tyvärr mycket gammal, och just därför anser jag att all 
forskning inom lekpedagogik skulle vara av intresse då detta arbetssätt är relativt outforskat. 
Men nedan är några frågor som väckts hos mig under examensarbetets gång.  !
• Möjliggör andra arbetssätt samma gemenskap som det lekpedagogiska arbetssättet? 
• Hur utbrett är det lekpedagogiska arbetssättet i förskolan? Hur många arbetar egentligen 

lekpedagogiskt? Hur skulle man kunna sprida lekpedagogiken ytterligare? 
• Vilka effekter skulle det få om man applicerade ett lekpedagogiskt arbetsätt, eller 

åtminstone lekpedagogiska element, på grundskolan? !
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Bilaga 1 - Intervjufrågor 
!
Hur ser du på begreppet lekpedagogik? !
Kan du beskriva hur ni arbetar med lekpedagogik? !
Vilka fördelar och nackdelar kan du se med ett lekpedagogiskt arbetssätt? (Anledningen till 
att jag ställer denna fråga är att jag vill höra deras resonemang kring arbetssättet, för att på så 
vis förhoppningsvis få en djupare förståelse för hur de arbetar.) !
Har du arbetat utifrån någon annan pedagogisk inriktning?  
 - Om ja, upplever du att barnens relationer till varandra är annorlunda då man 
 arbetar lekpedagogiskt? På vilket vis? (Anledningen till att jag ställer denna 
 fråga är att jag vill veta hur de tycker att kamratkulturen är på sin avdelning.) !
Hur skulle du definiera begreppet kamratkultur? !
Rent generellt, vad tycker du att man kan göra som pedagog för att främja barns relationer till 
varandra? !
Hur ser du på din roll som pedagog i förhållande till barnens relationer? !
Finns det något du anser att man som pedagog inte ska ”lägga sig i” när det gäller barnens 
relationer till varandra? !
Vilka skyldigheter/ansvar anser du att du har som pedagog när det gäller barnens relationer på 
förskolan?  !
Hur använder du/ni lekpedagogik till att främja barnens relationer? (Anledningen till att jag 
ställer denna fråga är för att jag vill ha konkreta exempel på hur man kan arbeta med barns 
relationer genom lekpedagogiskt arbetssätt.) !
På vilket sätt anser du att lekpedagogik kan bidra till goda kamratrelationer mellan barn? (Här 
menar jag barn generellt, inte den specifika barngruppen som sådan.) !
Upplever du att barnen tolkar och reproducerar det ni tillsammans gestaltar, i senare skeden?  
 - Om ja; hur brukar barnen göra det? Gör de det tillsammans?  
 - Om inte, varför tror du inte att de gör det? (Anledningen till att jag ställer 
 denna fråga är för att jag vill se hur pedagogerna uppfattar att arbetssättet 
 påverkar barngruppen.) !
Hur påverkar det lekpedagogiska arbetssättet barnens kamratkultur enligt dig? !
Vilken syn upplever du att barnen får på er som pedagoger, då ni gestaltar och leker? !
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Upplever du att det blir en annan atmosfär på avdelningen när ni gestaltar och leker 
tillsammans?
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