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Abstract 

The purpose of the study is to gain knowledge about children´s interaction in different play 

situations. We have been interested in seeing the importance of child interaction. What does 

the interaction look like? How do children gain access to enter the game? How do the children 

who are not allowed access into the game react? 

Observations have been made during the breaks end leisure time off school hours, when play 

time is present. The recreation center is a place where children build their social relationships 

and where they are part of different constellations in varying environments. 

The qualitative survey and empirical material have been collected through observations and 

interviews with children. The material has since been interpreted and analyzed using previous 

research and theoretical starting points where we used Lev S. Vygotsky´s sociocultural 

theory. It is about the proximal development zone, how children learn together and from each 

other, in a context. 

In our study we have given concrete and interesting example of how they work to solve 

different situations that have arisen. The study result show that the interaction and social skills 

in play are off great importance for children´s development. 

Keywords: interaction, children, play, learning and social skills 
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Sammanfattning 

Syftet med undersökningen går ut på att få kunskap om barns samspel i olika leksituationer. 

Vi har intresserat oss för att se vilken betydelse barns samspel har i leken. Hur ser samspelet 

ut mellan barnen? Hur får barn tillträde att komma med in i leken? Hur agerar de barn som 

inte får vara med att leka? 

Observationstillfällen har gjorts under skoltidens raster och fritidstid, då lektid infinner sig. 

Fritidshemmet är en plats, där barn bygger sina sociala relationer och där de ingår i olika 

konstellationer i varierande miljöer.  

Den kvalitativa undersökningen och det empiriska materialet har samlats in genom 

observationer samt intervjuer med barn. Materialet har sedan tolkats och analyserats med 

hjälp av tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter där vi använt oss av Lev S. 

Vygotskijs sociokulturella teori. Den handlar om den proximala utvecklingszonen, hur barn 

lär sig tillsammans och av varandra, i ett sammanhang. 

I vår studie har vi fått konkreta och intressanta exempel på hur de går tillväga för att lösa olika 

situationer som uppstått. Studiens resultat visar att samspelet och den sociala kompetensen i 

leken är av stor betydelse för barns utveckling 

 

Nyckelord: Samspel, barn, lek, lärande och social kompetens 
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1. Inledning och problemområde 

Vi är två studenter som har under kursens utbildning i lärare mot fritidshem lärt känna 

varandra väl. Vi har utbytt kunskaper och erfarenheter samt stöttat varandra, vilket har lett oss 

till att skriva en c-uppsats tillsammans. Under studiens gång har vi tagit lika stort ansvar i 

arbetsfördelningen.  Vi har båda behandlat och läst den litteratur som vi har använt. Vi har 

informerat varandra det vi har skrivit. Vi har tillsammans tolkat, framställt och diskuterat 

materialet från observationer och intervjuer som vi samlat in. Metoddelen, resultatet och 

diskussionerna har vi gemensamt resonerat kring. 

 I den här uppsatsen vill vi undersöka barns sociala samspel med varandra i leken. Som 

blivande fritidshemslärare arbetar vi med barns relationer till varandra, där interaktionen är en 

viktig del i barns utveckling där de lär av varandra och inspireras till nya upptäckter. Lek är 

något barn ägnar sig åt, små som stora.  

"I undervisningen ska eleverna genom leken ges möjlighet att bearbeta intryck, pröva sin 

identitet, utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera" (Skolverket 

2016, s. 24). 

 "Får jag vara med?" är titeln på vår uppsats. I verksamheten får vi ofta höra att barn frågar 

sina kompisar om de får vara med och leka och likaså får vi höra att de kommer till oss 

pedagoger och säger att de inte får vara med och leka. Vi vill analysera vilket mottagande 

barnen ger när någon vill vara med och leka. Vi vill även undersöka hur de barn som inte får 

vara med, hur de agerar och löser de problem som kan uppstå i mottagandet och i 

leksituationen. 

En aspekt som vi också undersöker är varför barn väljer att inte längre vara med i leken. Barn 

kan använda sin makt att bestämma över varandra, till exempel vilka roller de ska ha i leken 

och vad de ska leka. Det vi vill undersöka och definiera är hur samspelet mellan barn kan se 

ut och belysa eventuella maktfaktorer. Undersökningen går ut på att få en helhetsbild i 

grupprocessen när barn leker. Genom att observera barns lek kan vi pedagoger bättre förstå 

och lära känna barnen i deras lek och dess värde som har en viktig aspekt av barnkulturen. 

För barn är lek en viktig del under vistelsen i fritidshemmet. Barns lek och deras lekintresse 

skapas tillsammans med varandra, vilket är en grundläggande aspekt för barns utveckling och 

lärande. Samspel och den sociala kompetensen är centrala begrepp i vår uppsats eftersom det 
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belyser hur barn lär sig att umgås med varandra och att visa empati till andra människor. 

Lärandet är ännu ett centralt begrepp som innefattar hur barnen umgås och lär med varandra 

och vilken betydelse samspelet har för leken, att visa känslor de upplever och hur de utvecklar 

medkänsla med andra. Vi som blivande fritidshemslärare arbetar efter läroplanen för att ge 

barnen en meningsfull fritid. I linje med styrdokumentets mål arbetar fritidspersonal för att på 

ett konstruktivt sätt ge barnen möjligheter att utveckla sin förmåga att hantera olika 

situationer, där barns samspel i leken ger tillfällen att socialisera sig genom att bearbeta 

intryck och att utveckla tilltro till sig själva. De får lära sig att ta ansvar, samarbeta och 

kompromissa med andra samt att vara delaktiga i grupprocesser, det ger barnen 

förutsättningar till att bli goda medborgare i samhället. I läroplanen formuleras detta på 

följande sätt  

"Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån en demokratisk och 

empatiskt förhållningsätt" (Skolverket 2016, s. 25). 

 

2. Syfte och frågeställning 

Studien syftar till att synliggöra, problematisera och analysera interaktionen mellan barnen i 

leken. Undersökningen avser även till att belysa hur barn agerar och upplever samspelet med 

varandra. 

 

 Vilken betydelse har barns samspel i leken? 

 Hur ser samspelet ut mellan barnen? 

 Hur får barnen tillträde att komma med in i leken? 

 Hur agerar de barn som inte får vara med i leken? 
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3. Tidigare forskning 

Vi vill undersöka samspelet mellan barn medan de befinner sig i lekens värld. Våra 

frågeställningar kring leken rör också hur barn får tillträde till lek. Vi avser också undersöka 

hur barn går till väga för att få tillträde till pågående lek, samt hur de agerar om de inte får 

vara med i leken. Vår genomgång av tidigare forskning syftar till att klarlägga samspelets 

betydelse i leken, barns sociala samverkan samt strategier, status och maktpositioner i leken. 

 

Leken och dess betydelse i samspelet 

Att som barn få leka är viktigt, vilket Birgitta Knutsdotter Olofsson (2003) poängterar. Hon 

har forskat om lekens betydelse för barns utveckling, och menar att genom leken lär sig barnet 

att förhålla sig till verkligheten. Barnet använder sin röst, blick och genom kroppsspråket och 

mimik signaleras det in till lekens värld (Knutsdotter Olofsson 2003, s. 8).  

Det finns två aspekter som forskaren Knutsdotter Olofssons (2003) skriver, är att barnet 

omedvetet lär sig saker i lekens skapande process. En annan aspekt är när barnen själva 

undersöker och gör upptäckter, utvecklas deras kunskaper och de blir själva medvetna om att 

de lär sig (Knutsdotter Olofsson 2003, s. 69). 

När man leker beskriver Knutsdotter Olofsson (1991) att det krävs en harmoni för att leken 

ska infinna sig men också kunna fortsätta. Inslag av orättvisor och andra negativa inslag i 

leken så störs den harmoniska bilden. Det är viktigt att kunna förstå sociala lekregler som att 

vänta på sin tur, att förstå någon annan och att vara ömsint (Knutsdotter Olofsson 1991, ss. 

31- 32).  

Knutsdotter Olofsson (2003) beskriver hur Vygotskij ser på lek. Han menar att fantasi och lek 

inte är på riktigt utan tar sin kraft ur en verklighet och dess tolkning skall ej vara bokstavlig. 

Leken ger möjligheter att se och känna till saker och ting i omgivningen. När barn leker så 

sker en bearbetningsprocess och ett återskapande av de tidigare upplevelserna, vilket 

innehåller en stor portion av imitation (Knutsdotter Olofsson 2003, s. 62). Vidare beskriver 

Knutsdotter Olofsson att när barn leker blir fantasin levande där tid och rum glöms bort. Att 

använda sig av fantasins förmåga ger en frihet (ibid. s. 70). 
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Att lära sig leka anses som en konst och barnet lär sig att hantera sina känslor. Leken tillåter 

en bemästring av känslor och att hantera olika roller (Knutsdotter Olofsson 2003, s. 133). 

Vidare beskrivs att leken utvecklar språket, tankar, känslor och den sociala förmågan. Det 

sker en utveckling inom alla områden. Leken definieras inte bara som lek utan är också ett 

förhållningssätt för barn att hantera livet, förstå omvärlden och bygga goda kamratrelationer 

(ibid. s. 135,137). 

Gunilla Lindqvist (1996) som forskat inom pedagogiken beskriver leken som en förberedelse 

för livet samt att verkligheten görs mer begriplig. Författaren beskriver leken som ett aktivt 

möte mellan barnets innersta tankar och känslor samt yttervärldens verklighet. Det finns 

regler som beskriver och fastställer mötets definitioner utifrån barnets handlingar och 

önskningar som uppstår i leken. Det uppstår fiktiva situationer i leken som gestaltas och som 

utmanar barnets fantasiförmåga till att lösa olika problem. (Lindqvist 1996, ss. 70-71).  

Mikael Jensen (2008) skriver om lekens betydelse för barn. Han har forskat i ämnet när barn 

låtsasleker övar de problemlösning och nyskapande. Leken kräver en arena där barnen lär sig 

att utrycka sig själva oavsett miljö. Lekmiljön kan variera beroende på om den är avsedd för 

just lek men även på andra platser i vardagen där lek kan uppstå. En lekarena fungerar om 

barnen visar intresse för miljön men att de också förstår hur lekens fysiska miljö är 

konstruerad. Genom att förstå miljön kan de orientera och ordna leken efter sitt önskemål 

(Jensen 2008, s. 8). 

 

Sociala samspel i leken 

Vad menar vi när vi pratar om den sociala kompetensen och vad innebär det? Det finns olika 

sätt att benämna den sociala kompetensen. Här beskrivs i tidigare forskning vad som 

utvecklas i det sociala samspelet 

Dahl (2013) som är lektor i pedagogik har forskat om hur barn skapar allianser och förhandlar 

om tillträde samt värnar om sina allianser i kamratgruppen. Hon beskriver det sociala 

begreppet som en kunskap samt benämns som förtrogenhetskunskap som innefattar relationer 

till andra. Författaren förklarar vidare att det sociala livet är ett arbete som hela tiden pågår 

med att fånga och etablera olika kontakter och att även avsluta relationer som etablerats (Dahl 

2013, ss. 90-91). 
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Margareta Öhman (2011) som är legitimerad psykolog, barnkulturvetare och familjeterapeut, 

har skrivit flera böcker inom området förskola och skola. För att få inspiration i leken är det 

viktigt att vara trygg, det är förutsättningen för att kunna få en bra start i leken. Vuxna ska 

finnas till hands för att ge barn trygghet som kan bekräfta och skydda barnet och att hen vet 

att det finns någon där som gör det. Där har pedagogen en viktig roll där det är grundläggande 

att få bra relationer till de barn som de ansvarar för (Öhman 2011, ss. 193-194). 

Mikael Jensen (2013) beskriver konflikter i vardagen som är en naturlig och vanlig företeelse 

i barns lek. Barn bråkar om vilka roller som ska sättas, vilka handlingar de ska ha i leken, hur 

det ska utföras och vilka leksaker som ska vara med. Mestadels kan barn lösa sina konflikter 

utan svårigheter. Ibland kan utgången bli att leken slutar för att någon har sin egen 

uppfattning om hur leken ska gå till och genomföras. (Jensen 2013, s. 187).  

Hwang & Nilsson (2011) som har sin bakgrund inom utvecklingspsykologin, särskilt 

forskning kring barns, ungdomars och unga vuxnas utveckling och livsvillkor. Den 

socioemotionella utvecklingen beskriver människans olika egenskaper i sin personlighet som 

känslor och beteenden. Vi utvecklas till olika individer som ska fungera i samhället där vi lär 

oss knyta an och interagera med varandra i olika sociala relationer. Det som hör till är att 

utveckla vår identitet samt vad som ingår i olika sociala situationer och vilka roller vi får 

(Hwang & Nilsson 2011, s. 22). 

Inge Johansson (2011) professor i pedagogik, skriver om hur en välfungerande grupp får nytta 

och glädje av varandra. Inom gruppen tränas det sociala samspelet och normerna där värden 

hanteras och utvecklas. Barn lär sig gemensamt att handskas med konflikter som de möter och 

att finna lösningar på ett konstruktivt sätt (Johansson 2011, s. 17). 

 

Status och maktpositioner 

Margareta Öhman (2011) beskriver oroligheter och maktspel där det finns barn som i 

barngrupper inte har lämnat sin första tids osäkerhet som kan göra att barnet har svår att 

samspela i leken i positiv bemärkelse. Det finns barn som vill konkurrera med varandra där 

båda vill vara ledare, men ingen av dem har några större kvalifikationer för att kunna leva upp 

till ledarrollen, de försöker hela tiden bemästra den andres deltagande i lek och i slutändan 

blir det ingen lek och blir bara ännu mer bråk. Det grundar sig i dålig självkänsla (Öhman 

2011, ss. 198-199). 
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Öhman (2011) tar upp makt som beskriver är ett fenomen som visar sig ofta i barns lekar på 

olika sätt. Makt är något som barn utforskar och laborerar med i leken för att kunna förhandla 

sig fram till olika roller och innehåll i leken. Maktstrukturerna varar inte för evigt. Makt kan 

förstärka barnets status i en lek men barnet kan ha en låg status i en annan lek (Öhman 2011, 

s. 106). 

Dahl (2013) beskriver om "lilla Kudden" som består av en kärngrupp med barn. Det kan 

förklaras som en relationskultur som utmärker sig främst genom leken som oftast sker inom 

stängda dörrar i mindre utrymmen. I denna grupp finns oftast ett starkt ledarskap där frågan 

om tillhörighet, hierarkier och villkor för medverkande aktörer är viktiga och den är inte 

öppen för alla. I "lilla kudden" utövas makten mer eller mindre genom hur positioner fördelas 

i en lek. Barnets position i gruppen är inte alltid given utan tilldelas av de övriga aktörerna. 

Det kan likställas med att ha högre eller mindre grad av makt än de andra medverkande. Dahl 

(2013) beskriver även "verkstaden" som kännetecken för en samarbetskultur där det finns en 

öppenhet och pålitlighet som är viktig. Det är ett klimat där alla är välkomna, till skillnad från 

"lilla kudden" så befinner sig ingen synligt i periferin av medaktörerna. I "verkstaden" finns 

inget tydligt ledarskap som framhäver positioner eller inflytande över andra. Samhörigheten 

består av en kultur där deltagarna är med och bestämmer tillsammans (Dahl 2013, s. 92-93). 

 

Strategier i leken 

"Får jag vara med?" är som tidigare påpekats en vanlig förekommande fråga vi hör i 

fritidshemmet. Öhman (2011) menar att det är vi vuxna som lär barnen att fråga så. Hon 

menar på att det finns även andra typer av anslutningsstrategier som barn använder för att 

komma med in i leken. Det kan vara att den som vill vara med i leken närmar sig dem som 

leker och gör likadant som de gör. En annan inträdesstrategi är att barnet kommer med förslag 

som gör att leken utvidgar sig och blir mer innehållsrik. Barn använder sig även av sina 

etablerade relationer som ett inträde i leken genom att hänvisa att de är kompisar redan: "Vi är 

kompisar visst!?" eller att hota med att relationen upphör: "Då får inte du komma på mitt 

kalas!" Alla barn blir någon gång avvisad (Öhman 2011, s.106). 

Britt Tellgren (2004) lektor i pedagogik. Hon har i sin licentiatavhandling forskat om barns 

samspel och dess strategier för att komma med in i en lek. Hon har använt sig av forskaren 

Corsaros inträdesstrategier i leken. Barn som redan är i en pågående lek kan vilja skydda 
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leken från andra deltagare och är återhållsamma med att släppa in nya aktörer som kommer 

för att vilja vara med i leken. Det är en avsikt att försvara sitt territorium. I barngruppen sker 

en förändrad situation där invecklade förhandlingar börjar ske. Det blir sårbart när det sker 

förändringar, nya deltagare ska bli accepterade och få tillträde in i leken. Barn är måna om att 

ha kontroll över sin aktivitet och det är relaterat att bli sårbart och känsligt i de befintliga 

kamratrelationerna. Det kan uppstå störningar och avbrott i de flesta miljöer där barnen vistas 

i sin lek. (Tellgren 2004, s. 76). 

 

4. Teoretiska utgångspunkter 

Vi har valt Lev Vygotskij där Strandberg (2006) beskriver hans teori om den sociokulturella 

utvecklingen där individen ingår i ett socialt och kulturellt sammanhang. Det 

utvecklingspsykologiska perspektivet handlar om samspelet och kommunikationen med andra 

människor och dess kultur (Strandberg 2006, s. 98). 

Leif Strandberg (2006) beskriver Vygotskijs lärande om socio-historisk-kulturell tradition. 

Det finns fyra kännetecken för aktiviteter som sammanfattar det ledande ordet för barns 

mognad och lärande. Det första kännetecknet innefattar ett socialt samspel med andra 

individer. Den yttre aktiviteten tillsammans med andra människor ger den inre aktiviteten en 

innebörd. När vi möter världen använder vi oss av artefakter. Det blir ett redskap till att lösa 

olika problem och arbetsuppgifter vilket är det andra kännetecknet som benämns som 

mediering. Som till exempel att använda karta och kompass när vi orienterar där det blir en 

process mellan våra yttre och inre aktiviteter (Strandberg 2006, s. 11). Mediering innebär att 

det finns något mellan människan och omvärlden "Vygotskij kallar den interaktionen för 

kulturellt medierad aktivitet" (ibid. s. 30). Människans aktiviteter är alltid situerade, vilket är 

det tredje kännetecknet. Det sker i olika miljöer och platser i ett kulturellt sammanhang. En 

situerad situation kan beskrivas att det blir lättare att läsa i en miljö som innehåller texter än i 

ett rum som inte erbjuder det (ibid. ss. 11-12). Det fjärde kännetecknet är det kreativa som 

leder till utveckling och lärande. Det som formas och omskapas blir ett förändringsarbete som 

kan ske i olika relationer, hjälpmedel och situationer. Det är inte bundna till givna 

utvecklingsskeden och situationer (ibid. s. 12). 

Hwang & Nilsson (2011) beskriver Vygotskijs teori om barns utveckling genom att peka på 

den kulturella bakgrunden under uppväxten. Vygotskijs teori skiljer sig från Piagets som 
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menar att utvecklingen mestadels är universell där alla barn i hela världen går igenom samma 

stadier. Vygotskij menar i stället att utveckling och lärande äger rum i sociala sammanhang. 

Barn får lära sig det sociala samspelet genom bland annat föräldrar, syskon och lärare. De lär 

sig att hantera olika slags problem som de stöter på och hur man gör för att tolka och hantera 

sin omgivning, vilket utvecklar barnets psykologiska verktyg, framförallt språket. Det blir ett 

redskap där barnet lär sig det sociala samspelet, både genom att samtala med andra och 

genom att föra en inre dialog med sig själv vilket utvecklar tänkandet (Hwang & Nilsson 

2011, ss. 66-67).  

Inge Johansson (2011) förmedlar Vygotskijs teorier om hur kommunikationen uppfattas i 

samspelet i leken. Barnen bygger sina processer till tänkandet genom att utöva 

kommunikationen tillsammans med sina kamrater, som då även påverkar den intellektuella 

funktionen som får mer förståelse för omvärlden. Johansson (2011) tar upp om hur 

kamratsamverkan har en positiv innebörd som leder till utveckling av empati, vänlighet och 

känslan av rättvisa. Det ökar barns sociala kompetens att visa respekt till varandras åsikter och 

perspektiv (Johansson 2011, s. 28-29). 

Strandberg (2006) redogör Vygotskijs sociokulturella teori om den proximala 

utvecklingszonen vilket betyder imitation. Det är förmågan där barnets relation till det 

intellektuella, emotionella samt dess kompetens börjar. Barn lär och använder sig av andras 

kunskaper samt handlingar som ligger utanför den egna förmågan. Att barn assimilerar är en 

övning som ger dem färdighet i lärandet för praktisk handling samt även tillsammans med 

andra. Imitationen är en övning för barnet att kunna försöka sig på det som är på väg att 

utvecklas, som det inte kan men ändå kan genom imitation. Det som är källan till den 

proximala utvecklingen är först yttre aktivitet mellan människor på en social nivå och sedan 

inre aktivitet som tankearbete inom barnet (Strandberg 2006, s. 51). 

 

Vidare beskriver Strandberg (2006) att Vygotskij framhävde aktivitetens roll där ledtråden till 

allt som hör till historiens socio- kulturella teori om lärandet. Han menade att olika aktiviteter 

har olika fördelar där människan behöver tecken alternativt verktyg för att kunna 

kommunicera som exempelvis läsandet, skrivandet samt talet (Strandberg 2006, s. 113).  

 

Strandberg (2006) beskriver Vygotskijs teori kring lärandets tillväxt och utvecklingszoner. 

När barn leker utvecklar det sitt lärande subjekt. I leken lär sig barn att göra sina egna val, där 
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de själva lär sig förmågan att bestämma vilka regler och vad som ska innehålla i leken. Det är 

barnets egna önskningar som styr leken. Det är inte leken som styr barnet. Vygotskij menar på 

att när barn leker laborerar de med två stycken jag. Den ena är det fiktiva jaget, som har en 

särskild förmåga där barnet behärskar saker i sin fantasilek som den ännu inte klarar av i det 

verkliga livet. Det uppfattas att vara den smartare delen av sig själv än i verkligheten. 

Vygotskij kallar detta fiktiva jag att barnet agerar huvudet högre än vad det är. Med andra ord 

agerar barnet i sin fantasilek i ett samspel med sig själv, där barnet testar vem det är och vem 

den kommer att bli (Strandberg 2006, s. 166).  

 

5. Undersökningsmetod 

Vi bestämde oss att vår vetenskapliga undersökning skulle innefatta en kvalitativ metod vilket 

innebär att vi skulle både observera och intervjua på respektive skola. Forskare beskriver 

denna metod som ”mjukdata” vilket består av intervjuer och observationer som sedan 

analyseras och bearbetas (Patel & Davidson 2003, s. 14). 

I undersökningen kommer vi titta på hur barnen samspelar med varandra i leken och deras 

tillträdesstrategier. Vi har valt att observera barnen i fritidshemmet på eftermiddagarna då vi 

har vår verksamhet samt raster på skoltid. Det vi ser och hör blir vår syn på hur eleverna får 

komma med in i leken och vad som händer och sker med de elever som utesluts i leken. Vi 

kommer att analysera genom olika teorier där vi jämför och reflekterar med vetenskapsteorier 

som bakgrund. Moraliska och etiska övervägandet ger oss en djupare kunskap om hur 

samspelet går till i leken.  

Patel och Davidson (2011) förklarar att metodbeskrivningens huvudpoäng är att vi som läsare 

ska få möjlighet att kunna göra en bedömning av det resultat som redovisats och vilka 

slutsatser som är rimliga (Patel & Davidson 2011, s. 131). 

Vidare beskriver Patel och Davidson (2003) att den kvalitativa metoden kan ge en djupare 

vetskap med hjälp av både intervjuer och observationer inom problemområdet. Det är viktigt 

att förstå att metoden inte till fullo ger en verklighetsbild, utan det blir en inblick inom 

området (Patel & Davidson 2003, ss. 119-120). 
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Urval 

Kriterierna bakom urvalet är barn från åldern 6-10 år från två olika skolor som observeras 

samt intervjuas. Vi eftersträvar en jämn representation med avseende på kön. Syftet med 

intervjuerna är att undersöka hur barnen själva ser på sina sociala relationer och hur de 

samspelar i leken. Barngrupperna valdes ut på de skolor vi arbetar på. På det ena 

fritidshemmet arbetar man åldersblandat med barn från årskurs f-3 och på det andra 

fritidshemmet arbetar man åldershomogent med barn i årskurs 3. Vi anser att det ger oss ett 

brett underlag för vårt empiriska material. I urvalet observerar vi både inomhus- och 

utomhusmiljön, där det bildas olika konstellationer bland barnen och där vi kan se samspelet i 

leken. Patel & Davidsson (2011) beskriver att förberedelser är bra att göra där det bestäms 

vilka som ska vara med i undersökningen och vilka tekniker som används för att samla in 

materialet (Patel & Davidsson 2011, s. 61). 

 

Observationer 

Vi har valt att observera barnen i olika leksammanhang. Vårt syfte med studien är att se hur 

barnen interagerar med varandra i leken och där vi genom observationer kan se med egna 

ögon hur barnen samverkar tillsammans och vilka handlingssätt och processer som de 

använder sig av. Patel & Davidson (2011) beskriver att genom våra egna erfarenheter, behov 

och förväntningar gör vi våra observationer utan att vi tänker på det och är det bästa sättet att 

få information. Observationer är lämpligt att använda för att kunna få en förklaring inom 

områden som berör beteenden och relationer mellan människor. Där det framkommer 

känslouttryck och verbala yttranden som kan vara användbara (Patel & Davidsson 2011, s. 

91). 

Vi använder oss av både intervjuer och observationer som kan leda oss till en närmare 

förståelse till barns samspel. Stukát (2011) menar också på att någon form av observation är 

mer passande för att kunna få en förklaring vad människor faktisk gör, än att de bara säger 

vad de gör. Det kan ge en betydelsefull insikt i hur de skiljer sig från varandra då intervjuerna 

kan ge en osanning. Den person som blir intervjuad kan mer eller mindre ljuga med avsikt.  

Observatören använder sig själv som ett mätinstrument genom att titta, lyssna och 

uppmärksamma för att få sig en uppfattning (Stukát 2011, s. 55). 
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För att få en mer nyanserad bild av samspelet i leken använder vi oss av ostrukturerade 

observationer. Vi vill undersöka olika leksituationer som kommer och faller sig naturligt, där 

vi vill ta reda på hur elevernas lekroller fördelas mellan varandra, och även se om leken 

förändras eller byter karaktär beroende på hur de samspelar med varandra och tillåter andra 

komma in i leken. Patel & Davidson (2011) beskriver att ostrukturerade observationer 

används i utforskande syfte för att kunna inhämta så mycket information som möjligt som 

därigenom kan användas mer noggrant i problemområdet. Vid strukturerade observationer 

krävs att forskningsproblemet är väl preciserat och bestämt vilka situationer och handlingssätt 

som ingår i observationen. För att underlätta undersökningen konstrueras ett 

observationsschema (Patel & Davidsson 2011, s. 97). 

Alvehus (2013) beskriver att observationer kan vara knepiga på många sätt vilket han kallar 

observatörseffekten. Det åsyftas att de som observerar kan på något sätt påverka situationen 

som därmed gör observationen mindre presentabel. De som blir observerade blir påverkade av 

observatörens närvaro vilket på ett eller annat sätt kommer att inverka på den situationen som 

observeras (Alvehus 2013, s. 93). 

 

Intervjuer 

Det krävs förberedelsetid för att arrangera intervjuer. Föräldrars tillåtelse och barnens 

medgivande behövs för att genomföra intervjuer. Vi skrev ett formulär och skickade ut till 

föräldrar, det kan ses i bifogat dokument (bilaga 2). 

Vi funderade länge och diskuterade fram våra intervjufrågor. Hade vi kanske för många? Men 

vi tyckte att alla frågor var viktiga i vår undersökning så vi beslöt att ta med alla och 

eventuellt anpassa oss vid intervjutillfället om något barn visade att det blev för mycket. 

Vi diskuterade hur intervjun skulle gå till men också var intervjun skulle äga rum. Det är 

viktigt att respondenterna känner förtroende för intervjuaren och att atmosfären känns bekant 

och hemtrevlig. Vi bestämde oss för en mall av intervjufrågor vilket vi tyckte kunde vara ett 

stöd under kommande intervjuer. Intervjuer med barn kan leda oss till olika svar vilket kan ge 

oss en bild av problemområdet vi undersöker.  

Doverborg & Pramling Samuellsson (2000) beskriver att intervjuer är en metod för att få 

tillträde till barns tankar och ses som ett verktyg för utvecklingen inom pedagogiken. Barn 
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kan genom intervjun själva reflektera över sina svar, vilket leder till eget lärande samt 

utvecklar deras tankeförmåga (Doverborg & Pramling Samuellsson 2000, s. 8). 

Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2015) beskriver vad som kan påverka intervjun. Det kan vara 

personens egenskaper, dess karaktärsdrag samt kön och ålder. Det är också viktigt att tänka på 

en annan faktor som kan påverka och eventuellt underlätta för intervjun, är var intervjun äger 

rum. Samtal som äger rum i en naturlig anknuten plats väcker vissa känslor och 

presentationen uttrycks därefter. En annan aspekt som man bör tänka på är tiden. Det har visat 

sig om intervjupersonen blir bekväm och känner ett genuint intresse ifrån intervjuaren så kan 

samtalet hålla på längre än planerat. Vid en intervjusituation som planeras och där 

intervjupersonen känner förtroende för intervjuaren, kan det trots allt uppstå situationer som 

man inte kan i förväg kontrollera eller förbereda sig för. Man kan dock vara påläst och skaffa 

information på andra sätt genom tillexempel observationer (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 

2015, ss. 44-46). 

En bra intervju leder oss till att förstå barns tankar och som forskare är det viktigt att inte 

ställa frågor som är ledande eller frågor där vi pedagoger redan har svaret. Det blir ett 

noggrant övervägande om vilka frågor vi kommer att ställa och till vår bakgrund har vi en 

förståelse att barn och vuxna tänker olika. Vi vill att deras svar ska vara i fokus. Patel och 

Davidson (2003) redogör att vid kvalitativa intervjuer beskrivs samtalets standardisering som 

låg vilket betyder att de svar som ges under intervjun formas till stor del av egna ord ifrån 

intervjupersonen. En kvalitativ studies syfte är dels att upptäcka och samt identifiera 

intervjupersonens egenskaper och dess värld. Vidare beskrivs att intervjuare och 

intervjupersonen är medskapare till formandet av den kvalitativa intervjun trots olika roller 

(Patel & Davidson 2003, s. 78).   

Vårt arbete utgår från empirinära forskningsansatser där vi har valt att behandla i 

etnometodologiskt förhållningssätt vilket räknas som kvalitativa ansatser. Den 

etnometodologiska formen av datainsamling som tillämpas beskrivs som att man kopplar 

samman intervjuer och observationer. Inriktningen är att undersöka människors olika 

kunskaper i vardagen, livsstilar samt en specifik kultur (Patel & Davidson 2011, s. 33). 

 

 

 



17 
 
 

Genomförande 

Vårt samarbete började med att vi diskuterade i vilket problemområde vår studie skulle 

omfatta. Under processens gång kom vi fram till att vi ville studera barns samspel i leken och 

dess betydelse i olika leksituationer som kan uppstå. När det var klart fokuserade vi på några 

frågeställningar som vi fann intressanta att studera, få insikter och kunskaper om. 

Innan vi påbörjade den vetenskapliga studien var det viktigt att informera kollegor, rektorer 

men framför allt föräldrar och barn om vårt kommande arbete både muntligt och skriftligt. Vi 

skrev tillsammans ett personligt brev som utskick till föräldrar. Det muntliga förarbetet 

gjordes under en fritidssamling på respektive skola. Vi berättade för barnen varför och hur det 

skulle gå till vid intervjun. De fick också ställa frågor och vi förklarade också att det var 

frivilligt att medverka. Barnen var mycket intresserade, nyfikna och engagerade. De flesta 

tyckte att det var spännande och några frågade om det kunde få bli intervjuade på en gång. 

Genomförandet av observationerna gjordes på vardera skolan och vi valde tillsammans ut fyra 

observationer som vi kallar "köksvrån", "armgången", "legohörnan" och "tjuv och polis" 

vilket vi fann var de mest intressanta utifrån våra frågeställningar. Vi har sedan tillsammans 

analyserat observationerna där vi diskuterat och kommunicerat våra tankar med varandra. 

Dokumenteringen av våra observationer skedde genom fältanteckningar. Det var viktigt att 

direkt efter avslutad observation gå undan från verksamheten för att renskriva observationen 

innan man glömmer något som är väsentligt för studiens syfte. I vår gemensamma diskussion 

fördjupade vi analysen utifrån tidigare forskning och de teoretiska aspekterna som vi har valt. 

Vi valde att observera under en lång tidsperiod och var konstant beredda med papper och 

penna för att anteckna och det dök upp många bra och relevanta situationer. Vi observerade 

olika leksituationer som kunde uppstå både inom- och utomhus. Det var viktigt att inte störa 

barnens lek, men man behövde komma så nära som möjligt för att uppfatta och förstå deras 

samtal och samspel.  

Våra intervjufrågor skrev vi gemensamt. Vi insåg att det var många frågor, men det var 

intressanta att ställa till våra respondenter som vi känner väl, vilket underlättar för en 

intervjusituation. Doverberg & Pramling Samuelsson (2000) beskriver det sociala kontraktet 

som en viktig utgångspunkt för att en intervju ska bli bra. Det bygger på relationen och på 

barnets förtroende vilket ger bättre förutsättningar för att de berättar och delar med sig av sina 
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olika tankar och känslor vilket ger en ömsesidighet i relationen (Doverborg & Pramling 

Samuelsson 2000, s. 27). 

Fördelningsarbetet har vi sinsemellan diskuterat fram. Vi har också skrivit några delar av 

arbetet själva men vi har alltid haft varandra som stöttepelare. Det har varit en bra balans 

mellan det egna arbetet och den gemensamma processen, vilket har gett oss tid för egna 

reflektioner men också till att fånga nya idéer för att fortsätta arbetets gång till att analysera 

och slutföra examinationsarbetet. Under processarbetet har vi träffats regelbundet, mejlat 

texter till varandra och dessutom har vi haft telefonkontakt. Vi har turats om att både skriva 

och formulera oss i textarbetet. Vi är två pedagogiska forskare med olika förmågor som vi har 

tagit till vara på under arbetsprocessens gång. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Det finns en viktig aspekt inför ett forskningsprojekt vilket utgörs av det etiska 

förhållningssättet. Vetenskapsrådet (2002) är en organisation som reglerar och ansvarar över 

etiska aspekter. Det är en försäkran om att forskningen inte har manipulerats fram samt utgått 

från etiska principer. Det är en expertgrupp vars syfte att grundlägga forskningens etiska 

riktlinjer. Det finns fyra allmängiltiga riktlinjer av krav på forskningen. Det första kravet 

benämns som informationskravet och det innebär att forskaren ska informera alla deltagande 

om forskningens syfte. Det andra kravet benämns som samtyckeskravet och det innebär att 

forskaren behöver deltagarens samtycke till undersökningen. I de fall där deltagarna är under 

15 år behövs vårdnadshavarens samtycke. Det tredje kravet är konfidentialitetskravet och 

innefattar en tystnadsplikt för all personal i forskningsprojektet. 

De upplysningar eller personuppgifter som förmedlas av de medverkade skall bevaras 

konfidentiellt samt att ingen obehörig kan ta del av informationen. Det fjärde och sista kravet 

benämns som nyttjandekravet som uttrycker vikten av det insamlade materialet som bara skall 

användas i forskningssyfte (Forskningsetiska principer 2012, ss. 2-17). 
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Resultat med analys av observationer 

Resultatet av vårt empiriska material innefattar våra olika observationstillfällen och intervjuer. 

Det ger oss ett bredare perspektiv på hur barn samspelar med varandra i lekens värld. Våra 

frågeställningar är en viktig del i vår studie då vi vill undersöka hur barn får tillträde i leken, 

men också hur de tänker, känner och agerar om det inte blir som de har tänkt sig. Vilka är 

deras olika strategier och hur blir vi pedagoger involverade i deras samspel? Vi kommer att 

börja med att redovisa respektive observationer där vi benämner observationstillfälle 1-4. 

Observationstillfälle 1 och 4 har Tina Henrikson genomfört och observationstillfälle 2 och 3 

har Annika Kristiansson genomfört. Därefter följs ett gemensamt analysarbete, med 

utgångspunkt i de teoretiska perspektiv som vi har valt samt koppling till den tidigare 

forskning som tas upp i vår studie. Därefter kommer vi redovisa vårt intervjumaterial med 

samma utgångspunkt vi har gjort med observationerna. Vi avslutar den empiriska studien med 

en sammanfattande analys. 

 

Observationstillfälle 1 – köksvrån (45min) 

Det är sportlov, det är barn från olika åldersgrupper (8-10 år) som befinner sig i 

fritidsverksamheten. Barnen har haft morgonsamling klockan 10 och det är bestämt att vi ska 

vara inne tills det blir lunch vid 11.30. Stämningen känns trevlig och harmonisk, barn och 

pedagoger sprider sig mellan dem olika klass/fritidsrum. Jag bestämmer mig att slå mig ner 

för att observera en grupp barn som leker vid köksvrån. De verkar inte till en början bry sig 

om att jag sitter relativt nära dem. Jag har papper och penna med mig och jag låtsas som att 

jag gör mitt. Ett av barnen hälsar på mig men sen fortsätter leken. Det är tre barn som leker att 

de arbetar på en restaurang. De pratar om vilka maträtter som de håller på med att förbereda, 

jag observerar att de leker med något grönt och mjukt. Det kallas för slaim som de fördelar 

sinsemellan. De samarbetar och kommunicerar med varandra kring slaimet. De skrattar och 

visar upp för varandra olika former av slaimet som de åstadkommer. Jag hinner uppfatta och 

skriva ner några kommentarer. 

 

- Kolla vad snyggt! (barn 1) 

- Ja, kan jag få låna? (barn 2) 

- Vad roligt vi har det eller hur? (barn 3) 
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-  Det tycker jag också. Jag ska göra en tårta nu. (barn 1) 

- Jag vill också göra en tårta! Hur gör man? (barn 2) 

- Det är enkelt! Jag ska visa dig. (barn 1) 

 

Under lekens gång kommer det fram kompisar i olika åldrar som vill känna på slaimet och 

frågar vad de gör. Jag lägger märke till att ett av barnen har en lite mer styrande roll, hen 

beskriver lite mer ingående hur man kan använda slaimet. Hen förklarar för de kompisar som 

kommer fram att hen har fyllt år och fick det i present.  

Den lilla gruppen av barn verkar tycka att det är roligt att andra barn uppmärksammar deras 

lek, som hela tiden fortgår i harmonisk anda utan rivalitet. Helt plötsligt blir jag också 

inbjuden i leken, jag ska få gå på date med en kollega som befinner sig i andra rummet. Ett av 

barnen hämtar min kollega och vi sitter vid det lilla bordet och blir serverade köttbullar och 

spagetti och som efterrätt får vi grön slaim-tårta. Leken fortsätter ett tag till men avbryts av att 

vi alla ska äta mat på riktigt. 

 

Analys av observationstillfälle 1- köksvrån (45 minuter) 

Vår analys av barnens leksituation är att de kunde samarbeta och att de behärskade de olika 

sociala lekreglerna. Barnen uppmärksammar varandra men kommunicerar också om att vilja 

ha varandras uppmärksamhet i den pågående leken. Det finns en ledare i leken, ett 

födelsedagsbarn som fått slaim i present. Hen är lyhörd och samarbetar med sina kompisar 

och leksignalerna är tydliga med både tal och kroppsspråk. De välkomnar även andra i leken 

både kompisar och pedagoger. Barngruppen inkluderar alla som intresserar sig för deras lek. 

Knutsdotter Olofsson (2003) beskriver ett tillstånd i leken där det sker ett yttre- och inre möte. 

En kreativ process äger rum då omvärldens material bidrar till lek med hjälp av erfarenheter 

och egna upplevelser som stuvas om efter barns intentioner. Forna erfarenheter väcker 

associationer och fantasin stimuleras av föremål från den yttre världen och det kan leda till 

helt nya versioner och inslag. En viktig aspekt är att leksaker väcker olika förmågor som att 

fantisera och att sammankoppla associationer till en kreativ lek. Vidare beskrivs lek att det 

sker både på låtsas och på riktigt. Lek kan se ut som det är på riktigt fast det är på lek 

(Knutsdotter Olofsson 2003, s. 22). Vidare beskrivs att ömsesidighet och samförstånd i leken 

behövs för att det ska vara jämställt bland deltagarna oavsett ålder och styrka. Interaktionen är 
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att de som leker förstår att de leker och vad leken går ut på. Den gemensamma leksituationens 

samspel växer fram och leksignalerna anpassas dem emellan (Knutsdotter Olofsson 2003, s. 

25). 

Strandberg (2006) beskriver Vygotskijs teori om barnets kompetens där aktivitet och 

delaktighet kommer före vetandet. I leken är barnet den kreative aktören som laborerar, 

utvecklar och omvandlar den på sitt eget sätt. Barnen utforskar leken med ett språk som de 

ännu inte råder över men ändå använder för att lära känna och ännu inte vet så mycket om 

(Strandberg 2006, s.67). 

Det vi tolkar och analyserar i barnens fantasilek är att de för en dialog mellan varandra när de 

formar slaimet. Dem bygger upp sin fantasi och för leken vidare genom sina erfarenheter och 

känslor från födelsedagen som har firats, de visar varandra vad de har åstadkommit. 

Vygotskij (1995) menar att den kreativa fantasin tolkar erfarenheter och känslor som hör 

samman med verkligheten. Det barnet skapar i leken anses vara grunden till deras tidigare 

upplevelser och erfarenheter. Genom att dramatisera, förvandla, och tolka får de utlopp för 

deras kreativitet i leken som utmärker fantasiprocessen (Vygotskij 1995, s. 9). 

 

Observationstillfälle 2 - Armgången (30 min) 

Vi har precis avslutat mellanmålet och jag kommer ut från matsalen då jag hör mitt namn som 

ropar på mig. Jag vänder mig om och fyra barn vill att jag tittar vad dem kan göra på ett staket 

som de har satt sig på som visar positionen att de ska hänga knäveck. De visar för mig när de 

snurrar runt på staketet och jag berömmer dem att de är duktiga. Jag påtalar till barnen att det 

var synd att skolan inte har en knähängställning, för då hade det varit lättare att snurra runt. 

Barnen som nu går i samma klass har även gått i förskolan tillsammans. De pratar med 

varandra och springer ner mot skolgården, jag följer efter och undrar vad de kommer hitta på. 

Jag ser att de samlas vid armgången och jag närmar mig så att jag kan höra vad de säger, 

barnen ser att jag är där men gör ingen notis av det. 

 

– Vi leker att vi är på gymmet! (barn 1) 

– Ja, och så stretchar vi! (barn 2) 
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– Jag vill vara lärare (barn 3) 

 

Barn 3 får ingen respons av barn 1 och barn 2 som fortsätter med sitt och kommunicerar 

vidare hur de ska utveckla leken. Barn 3 som sitter och drar pekfingret i sanden upprepar att 

hen ville vara lärare tre gånger, men får fortfarande inget svar av barn 1 och 2. Barn 4 har 

fortfarande inte sagt något, som står och skalar ekollon och lägger upp dem fint på löv. Barn 1 

fortsätter och lägger upp jobbet hur de ska fortsätta i gymmet, och barn 2 bygger vidare sina 

meningar på det som barn 1 säger. Nu slutar barn 4 med sina ekollon och vänder sig om och 

börjar ta kommandot och säger vad de ska göra. Nu får även barn 3 sin uppmärksamhet som 

tog någon minut eller två innan hen fick sin respons från de andra. 

  

– Då klättrar vi upp och sätter oss och så sparkar vi av oss skorna, den som sparkar av sig 

först vinner och får köra med nästa (barn 4) 

 – Ok. Men då är du läraren! (barn 1)  

– Aaa, ok, då är jag er lärare, men ska vi leka att jag är en lite sträng lärare? (barn 3) 

– Ok, men då är vi bebisar! (barn 1) 

– Men är det inte lite konstigt att ha bebisar på gym? (barn 3) 

– Ok, då är jag mamma! (barn 4) 

Barnen lekte på ett tag till men sen bytte leken sidospår, barn 4 ville att de skulle leka bebisar 

som lär sig gå genom att följa efter varandra, men efter ett litet tag bryter barn 4 leken och 

frågar mig om man kan få gå in och jag bekräftar att det får man. Alla andra följde efter in och 

leken hade nått sitt slut. 

 

Analys av observationstillfälle 2 - Armgången (30 min) 

Utifrån mina observationer kunde alla leka tillsammans, barnen var nöjda och glada där de 

kunde samarbeta och fördela roller och på det sättet blev alla tillfreds. Barn 3 blev inte hörd i 

början när hen bad om att få vara läraren i leken, men det verkade ändå inte uppröra några 
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känslor för barn 3, som det kan bli ibland när barn leker och fördelar roller, här väntar barn 3 

in de andras tillåtelse för att få sin roll. Dahl (2013) tar upp om praktikgemenskap som hon 

beskriver som en verkstad där det är ett tillåtande klimat där alla får vara med och de litar på 

varandra. Det har en karaktär av en hållbar vänskap (Dahl 2013, s. 93).   

Barnen vet att jag står där då jag har mött deras blickar, det kan nog många gånger kännas 

tryggt och veta att jag står där då jag är ansvarspedagog för dessa barn och har en relation till 

barnen där de känner mig och känner sig trygga. Öhman (2011) skriver att många barn är 

tillräckligt trygga i sig själv. De kan lättare kliva in i sin lekvärld då de knyter an till sin 

ansvarspedagog. De kan då leka vidare utan några avbrott och känna att de vågar ta initiativ 

och finna samhörighet och tillfredställelse i leken som ger ett utfyllande samspel (Öhman 

2011, s. 193). 

När barn 3 inte får något svar i sin fråga om att få vara lärare, väntar hen in det andra för att se 

om det blir något gehör från dem. Utmaningen för hen är att lösa uppgiften på ett konstruktivt 

sett utan att någon blir sårad eller ledsen på något sett. Det gjorde hen genom att vara väldigt 

tålmodig och vänta in de andra barnens respons då det tog ett tag innan hen fick sitt svar och 

en bekräftelse på sin förfrågan. Öhman (2011) menar att Vygotskij såg leken som en social 

process. Han utvecklade en socio- historisk- kulturell teori där tänkandet och språket har det 

främsta verktyget mellan ord och handling i barns lek (Öhman 2011, s. 51). 

Strandberg (2006) beskriver Vygotskijs teori om det sociala. Aktivitetens roll i lärandet, är att 

barnet först lär sig tillsammans med andra individer. För att senare föra en inre aktivitet som 

kan leda barnet till en egen utveckling (Strandberg 2006, s. 11).   

 

Observationstillfälle 3 - legohörnan (1 timme) 

Det är eftermiddag och jag bestämmer mig för att observera en grupp barn som bygger med 

lego i ett rum på fritids som kallas för byggrummet. Vid det här tillfället sätter jag mig lite 

längre ifrån den lekande gruppen med papper och penna. Barnen är upptagna med att bygga 

och de lägger ingen större vikt av att jag är i närheten. Gruppen består av fyra individer som 

gemensamt har fokus på att bygga med lego. Två av de fyra individerna i gruppen leker något 

gemensamt. De andra två har ingen gemensam lek kring legot utan bara bygger. Det tar ett tag 

för mig att förstå vad de leker. De leker ”Road- trip”, de har byggt legobilar och legogubbar 
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som åker på en "Road-trip". De samarbetar och delar med sig av de olika legobitarna som 

behövs för att bygga. Jag hinner uppfatta och skriva ner några kommentarer. 

 

- Vi ska åka på en Road-trip (barn 1) 

- Har du byggt en bil? (barn 2) 

- Ja, men jag har ingen gubbe (barn 1) 

- Jag kan bygga en till dig. ( barn 2) 

- Tack, då bygger jag klart bilen. (barn 1) 

- Din gubbe är klar nu men vi behöver ladda bilen med solceller innan vi åker iväg. 

(barn 2) 

 

Leken fortsätter och de kommunicerar med varandra genom skratt och förvrängda röster. Lite 

längre bort sitter det några barn och ritar vid ett bort . Ett av barnen som vi kan kalla barn 3 

verkar intressera sig för vad som händer borta vid legobygget. Hen närmar sig och sätter sig 

vid barn 1 och barn 2 som leker "Road-trip" och börjar bygga ihop en legogubbe. Efter en 

stund påpekar barn 3 att den har byggt ett garage som de andra två kan placera sin bil för att 

vila. De andra hakar på och tycker att det var en bra idé. Leken fortsätter nu med tre 

inblandade och de har parkerat bilen i garaget och någon kommer på att de ska gå på 

restaurang.  

Deras lek smittar av sig och ytterligare ett fjärde barn kommer för att ansluta sig, men frågar 

om lov först. 

- Får jag vara med? 

 

Men ingen av de andra barnen lyssnar utan fortsätter att leka. Barn 4 försöker igen med en lite 

starkare röst och återigen frågar hen om att få vara med, men även denna gång får barnet inget 

gehör ifrån gruppen som fortsätter sin lek med lego. Nu blir hen otålig och arg. De andra 

lekande barnen tittar nu upp och verkar förvånande över utbrottet men säger inget utan 

fortsätter att leka. Som tur är så kommer det en annan pedagog för att titta till barnen, de vet 

att jag ska sitta och observera barnen. Hen går nu fram till pedagogen och förklarar med 

upprörd röst att hen inte får vara med. Pedagogen förklarar att det är roligare om man är fler i 

leken och uppmanar att hen ska få vara med som är en av fritidshemmets regler. Ett av barnen 
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verkar missnöjd, jag ser att mimiken i ansiktet och kroppsrörelsen inte är övertygande att 

bjuda in hen i leken. Men de andra tre börjar prata om att hen kan bygga en gubbe, och låter 

hen förstå hur leken går till. Hen börjar bygga legogubben och man ser att det sprids ett lugn 

återigen i leken. 

 

 Analys av Observationstillfälle 3 - legohörnan 

I den här situationen ser vi tre olika inträdesstrategier där barn 3 ansluter sig strax efter den 

påbörjade legoleken utan att fråga om lov. Barn 3 sätter sig ner och börjar bygga en 

legogubbe för att sedan bygga ett garage som gör att barn 3 berikar leken. Öhman (2011) 

skriver om barnets lyhördhet där kroppsspråket visar att barn kan förstå varandras behov eller 

avsikter där de kan bestämma sig för att bli en hjälpande hand till den andre (Öhman 2011, s. 

174).  

För barn 4 blir inträdesstrategin svårare när hen ansluter sig senare i ett redan pågående 

bygge. Hen frågar då om lov att få vara med men får inget gensvar av de andra i gruppen. 

Tellgren (2004) beskriver Corsaros undersökning av lekgrupper. Barn skyddar sin lek som 

kan bli sårbar när fler kamrater vill ansluta sig till gruppen eller helt enkelt träder in på lekens 

område. Leken blir då avbruten och förändrad då en ny deltagare ska accepteras. Denna 

tendens att skydda leken är att värna om sina kamratrelationer. lekens störningar är vanliga 

och kan dagligen skildras i de flesta skolmiljöer (Tellgren 2004, s. 76).  

Barn 4 som bad att få vara med genom att gång på gång upprepa sig och även höja rösten och 

bli arg för att få vetskapen att bli hörd. Tillslut ber hen en vuxen om hjälp i situationen när 

hen inte får något svar från kamraterna som sitter på golvet och bygger. Strandberg (2006) 

beskriver Vygotskijs syn på vad utvecklingszonen handlar om. Det är att barnet överträder sin 

aktuella kompetens med hjälp av vuxnas instruktioner som kan lösa olika problem eller ta 

hjälp av någon kompis (Strandberg 2006, s.54).  

Ett av barnen som sitter och bygger lego visar med sitt ansiktsuttryck och kroppsspråk att det 

inte verkar så tilltalande att barn 4 ska ansluta sig i bygget. Här beskriver Öhman (2011) om 

icke- verbala förhandlingsstrategier. Strategin är att barn kan visa genom att inte säga något 

att en kamrat inte är önskvärd och det kan ske med fysisk förhandling som kan visas genom 

att till exempel dra ihop ögonbrynen eller blänga argt och hotfullt på varandra. Den strategin 
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förmedlar makt och rättighet som blir ett tydligt sätt att visa sitt ställningstagande (Öhman 

2011, s. 145). 

 

Observationstillfälle 4 – Tjuv och polis (35 minuter) 

Det är på lunchrasten och jag observerar en grupp barn på cirka 8 elever. Det är barn i årskurs 

3 som jagar varandra och jag uppfattar att de leker "Tjuv och polis". Vi befinner oss på 

skolgården och det är ett myller av barn som leker. Det är många barn som ska samsas på en 

liten yta. Jag iakttar den grupp av barn som jagar varandra, det blir mycket spring och höga 

röster. Det är en lek som kräver yta och skrymslen att gömma sig på. De har ett ställe mitt på 

skolgården som är fängelse. Det är en rund inhägnad av stockar som annars används till 

balansträning. Om man blir tillfångatagen av polisen ska man tydligen stå där i 20 sekunder 

och sedan är man fri att återigen springa. De har delat in sig rättvist i två lag, några är poliser 

och de andra är tjuvar. Deras lek fungerar dem emellan. De har sin struktur och de 

gemensamma reglerna följs.  

Efter en stund tillkommer det två andra barn från årskurs 4. De frågar om de får vara med, 

vilket de får. Leken tar nu en ny vändning, när de äldre barnen föreslår att de två ska var 

tjuvar medans de andra barnen ska vara poliser. Det pågår en förhandling om hur leken ska gå 

till. Det yngre barnet som var en av dem som startade leken i början på rasten, tycker inte att 

det låter som en bra idé. De äldre barnen övertygar den övriga gruppen att deras lek är bättre. 

Det yngre barnet påpekar att leken inte fungerar så men återigen blir hen nedröstad. De äldre 

barnen får till slut sin vilja igenom och det yngre barnet orkar inte längre stå emot de äldre 

barnens åsikter och påtryckningar om hur leken nu ska gå till. De övriga barnen backar inte 

upp det yngre barnets åsikter utan det verkar som att det inte spelar någon roll hur leken ska 

gå till bara att man leker. Det yngre barnet påpekar att hen inte vill vara med längre och går 

därifrån. Hen börjar leka med andra barn borta vid rutschkanan. 

Leken forsätter nu utan hen men ganska snart tröttnar de yngre barnen på att jaga de äldre. De 

samlas återigen och förhandlingar pågår men det blir ingen överenskommelse dem emellan 

och leken tar ett abrupt slut. De äldre barnen går sin väg och de yngre barnen letar nu upp det 

barnet som gick ifrån deras gemensamma lek. En kort stund senare observerar jag att leken 

återupptas av de yngre barnen och jag antar deras lek ”Tjuv och polis” är som de lekte den 
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från början av rasten med dess regler. Snart är rasten slut och de bestämmer sig för att leka 

den återigen vid nästa rast.  

 

Analys av observationstillfälle 4 - Tjuv och polis (35 minuter) 

Detta exempel visar att de äldre pojkarna använder sig av en verbal strategi för att få tillträde i 

leken. Tellgren (2004) beskriver det som en tillträdesstrategi att fråga om tillträde, då de äldre 

pojkarna frågar om de får var med i leken (Tellgren 2004, s. 79). De yngre barnen 

välkomnade de äldre barnen in i deras lek.  Den gemensamma leken ”Tjuv och polis” 

fortsätter till en början på precis samma villkor och regler som innan de äldre barnen kom in i 

leken. Men efter ett litet tag ville de äldre barnen ändra om i lekens regler med deras nya 

idéer.  Det uppstod en diskussion som pågick ett tag. När barn leker regellekar utan ett 

tävlingsmoment som ” Tjuv och polis” menar Knutsdotter Olofsson (2003) att reglerna är 

utsagda på ett tydligt sätt för deltagarna. Man leker antingen efter ursprungsreglerna eller nya 

regler man kan komma överens om. Barn kan leka med att hålla reglerna så att ingen domare 

behövs, men ibland är barn oeniga om reglerna och det uppstår en diskussion som resoneras 

fram till en överenskommelse (Knutsdotter Olofsson 2003, s. 20). 

Leksituationen ändrades efter den diskussionen som uppstod då de äldre barnen ville förändra 

lekens förutsättningar med deras nya idéer om hur leken kan fortskrida. De äldre barnens nya 

förslag tas emot av den övriga gruppen men ett av de yngre barnen reagerar och protesterar 

men får inget gehör. Det yngre barnet beslutar att inte längre delta i leken utan går sin väg. 

Knutsdotter Olofsson (2003) skriver om när en bestämmande makt inte ger gehör för den 

andre parten kan den andre ta till ett hot med att inte längre delta i leken (ibid. ss. 20-21). 

Vid förhandlingen som pågick mellan de två äldre barnen och det yngre fanns en tydlig 

obalans i maktutövandet. De äldre barnen fick en mer bestämmande roll och styrde leken till 

deras fördel vilket det yngre barnet troligtvis insåg och försökte att förhandla om men fick 

ingen respons. Knutsdotter Olofsson (2003) beskriver att förutsättning för att leken skall 

fortsätta och därmed utvecklas är att harmonin i leken bevaras. När en obalans i 

makthavandes sker som tillexempel strid om makten, våld, översitteri och ojämlikhet så sker 

det störningar som påverkar leken. De sociala lekreglerna: samförstånd, turtagande och 

ömsesidig förståelse är viktiga element och anses vara grunden i inlärningsprocessen i tidig 

ålder med hjälp av vuxnas tillsyn men kommer därefter finslipas i lek med kompisar. Leken är 
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ett samspel som i en gemenskap växer fram till en ömsesidighet vilket innebär att alla 

deltagarna oavsett ålder och styrka befinner sig på en jämställd nivå. Vid leksituationer kan 

äldre barn som är lekskickliga anpassa sig till de yngre barnen (Knutsdotter Olofsson 2003, 

ss. 24-25). 

De äldre barnen var lekskickliga, men ville ändra reglerna som mer skulle gynna deras 

position i leken där dem ville bli jagade av de yngre barnen. Johansson (2011) beskriver det 

sociala samspelet som en betydande del i utvecklingen, där de gemensamt ska kunna utforma 

och omförhandla regler och att sen kunna följa dessa (Johansson 2011, s. 31). Leksituationen 

fick ett annat utgångsläge, det yngre barnet försökte förhandla sig till att bibehålla leken som 

den var innan. Han möttes av ett stort motstånd där han tillslut gav upp och klev ur leken. 

Barn stretar efter att ha ett övergripande kontrollbehov av de som händer runt omkring dem 

och kunna skydda utrymmet för interaktionen där leken ingår (ibid. s. 31). 

Utifrån vår analys ser vi att reglerna är viktiga i deras lek och att de efterföljs. När de blir 

tagna av polisen så går man till fängelset där man står och räknar i tjugo sekunder sen är man 

fri igen, känslan att bli tagen är inte alltid det som är kul, men det är en förutsättning för att 

det ska bli en lek. Vygotskij (1978) beskriver att glädjen är förutsättningen för lek. Det är 

självaste reglerna som gör att leken blir rolig, vilket kan ge vinst eller en risk till förlust. 

(Vygotskij 1978, s. 99). 

 

Resultat och analys av intervjuer 

Vår strävan med intervjuer har varit att problematisera och söka alternativa tolkningar utöver 

det som visar sig i observationerna. Vi genomförde fem individuella intervjuer var på 

respektive skola. Varje intervju tog cirka tjugo minuter. Vid utförandet hade inte 

respondenterna fått tillgång till några frågor i förväg. Vid varje intervju utgick vi från särskilt 

utformade frågor som ställdes till varje respondent (bilaga 1). Utifrån alla intervjuer gjorde vi 

ett urval av fem respondenter som vi tyckte var intressanta. De gav svar utifrån 

problemområdet vi sökte (bilaga 3). Utifrån vårt syfte och frågeställning kommer vi här att 

analysera olika utdrag från intervjuerna genom tidigare forskning och teoretiska perspektiv 

och är det resultat vi presenterar här nedan. 
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Resultat av intervjuer - Vilken betydelse har barns samspel i leken? 

 Här beskriver till exempel en respondent till fråga 1: Vad är lek för dig? (bilaga 3). 

 "Det är något som är kul och roligt. Genom att leka kan man få vänner och det är viktigast 

och jättebra” 

 två av respondenterna beskriver från fråga: 13 " Vad tycker du att du lär dig när du leker?" 

(bilaga 3).  

”Jag lär mig vad kompisar tycker om att göra. vi blir närmare varandra som vänner, vi kan 

reda ut bråken mycket enklare” 

 "Jag lär mig att koncentrera mig och samarbeta som vi gör när vi spelar fotboll" 

Analys av intervjuer 

Genom våra intervjuer med de fem respondenterna vi valt ut kan vi tolka att det är genom 

leken som barnen kan fördjupa sina relationer till varandra. Om alla får vara med och 

bestämma blir det mycket roligare och leken får en gemensam innebörd där barnen kan 

slappna av och vara sig själva. Intervjusvaren exemplifierar att det är genom kompisar de lär 

sig den sociala kompetensen i leken. 

Johansson (2011) beskriver att genom leken kan barn utveckla sin identitet att stegvis bli en 

självständig individ. I leken får barnet pröva olika sociala roller och att kunna förstå hur andra 

tänker och vilka intentioner andra har, det vill säga att individen träna och utvecklar sin 

empatiska förmåga (Johansson 2011, s. 17). 

 

Resultat av intervjuer - Hur ser samspelet ut mellan barnen? 

Här beskriver tre respondenter från olika frågeställningar. Fråga 7: (bilaga 3). Händer det 

någon gång att du inte får bestämma i leken? "Oftast vill jag inte bestämma, men jag kan ändå 

säga ifrån om jag inte får vara med och bestämma". 

Fråga 6: (bilaga 3). Låter du någon annan bestämma i leken? 

"Ja, men de får inte ändra för mycket på reglerna. Det går jättebra att andra hoppar in men 

det kan bli svårare att leka Tjuv och polis". 
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Fråga 5: (bilaga 3). Får du bestämma i leken? 

"Ja alla får vara med och bestämma i leken. Min kompis vill vara monster och då får hen 

det". 

 

Analys av intervjuer 

Genom intervjuerna tolkar vi att de flesta får vara med att bestämma och kan även säga ifrån 

om det man inte tycker samma sak om eller vill göra något annat av leken. Det framkommer 

att andra får vara med att påverka, men att det är svårt att fortsätta leken på samma sätt när 

andra hoppar in. Det som också var intressant som framkom i intervjun, att vissa barn vill inte 

bestämma och tycker det är bra när andra leder leken. Öhman (2011) beskriver att relationen 

till makt är att några barn kan ta sig rätten att bestämma hur leken kan gå till, och andra barn 

låter de få rätten att bestämma. Barn använder sin auktoritet för att stötta någons idéer och 

avfärda en annans (Öhman 2011, s. 107).  

Ytterligare insikt fick vi genom våra intervjuer att pedagogen har en viktig roll för att barn ska 

känna sig trygga och få den hjälp de behöver för att samspelet ska fungera. Det har uttryckts i 

intervjuerna att vuxna kan behövas för att barn ska få tillträde i leken och dels för att kunna 

vägleda dem vidare eller bara finnas i närheten för att kunna ge stöd när det behövs.  

Här beskriver fyra respondenter från olika frågeställningar.  fråga 8: (bilaga 3). När ni inte är 

överens i leken, vad händer då? 

 "Jag kan bli arg, ibland går jag därifrån för jag tycker det är tråkigt. Ibland hämtar jag en 

vuxen som får hjälpa till". 

Fråga 12: (bilaga 3). Tycker du att vuxna ska vara med i leken?  

"Alltså jag vet inte, vuxna kan ju vara med och lösa om det blir bråk" 

 "Det finns lekar där vuxna måste hjälpa till att styra eller göra lag. När vi själva väljer så tar 

man de bästa spelarna först eller ens vänner och det kan bli orättvist. Det är normalt att man 

gör så men det är dåligt att bara tänka på sig själv” 

”Om man knackar rygg kan det bli bra men också orättvist och då får man göra om. Det går 

bra för det mesta men det bättre när vuxna gör det. Det är roligt när vi var i den där parken 
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och ni vuxna var med och spelade brännboll. Jag tycker att det var roligt att spela Uno med 

A" (pedagog). 

Analys av intervjuer 

Öhman (2011) beskriver ur ett Vygotskianskt synsätt ska pedagogen på ett lyhört och smidigt 

sätt engagera sig i barns lekar. Det finns klara fördelar med att som vuxen finnas där och 

stödja barnet i leken. Det berikar barnet genom att ta steg för steg att bli mer medveten om 

lekens innebörd (Öhman 2011, s. 250). 

Johansson (2011) beskriver pedagogens uppdrag att fördjupa sin förståelse hur samspelet 

formar ett barn att förhålla sig och förstå omgivningen. Hur ser barnet på sig själv i frågan, det 

vill säga "vem är jag" i ett socialt samspel. Blir ett barn konsekvent behandlat som 

mindervärdig och dum kommer barnet så småningom att uppfatta sig själv som dum. Ett barn 

som uppfattas och behandlas som hen vore framgångsrik, kommer då se sig själv som 

framgångsrik (Johansson 2011, s. 53).   

 

Resultat av intervjuer - Hur får barnen tillträde att komma med in i leken? 

Här är exempel från två respondenter på fråga 9: (bilaga 3) Hur brukar du göra för att komma 

med i en lek? 

 "Jag frågar om jag får vara med, eller så frågar jag vad de leker, eller så säger jag att det 

ser roligt ut, kan jag få vara med"  

"Jag frågar om jag får vara med, någon gång händer det att jag bara hoppar in i leken" 

 

Analys av intervjuer 

Genom intervjuerna tolkar och analyserar vi att den vanligaste inträdesstrategin till en 

pågående lek är att fråga om lov att få vara med. De flesta respondenterna svarade liknande 

enstämmigt. 

Tellgren (2004) redogör Corsaros femton olika inträdesstrategier hur barn går till väga för att 

komma in i en pågående lek. En strategi är att använda sig av recuest for acces- fråga om 
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tillträde, vilket ligger på sjätte plats på listan och är bland det vanligaste sättet att fråga om 

tillträde i en aktuell lek (Tellgren 2004, s. 79). 

I intervjun får vi fram att inträdet till en lek kan vara att man bara går fram och säger att det 

ser roligt ut som därefter leder till att man får vara med, eller står och studerar först på håll 

och sedan hoppar in utan att säga något. Här beskriver en respondet hur hen går till väga i 

fråga 9: (bilaga 3). Hur brukar du göra för att komma med i en lek? 

 "Tjuvkollar först och sen kan jag bara hoppa in i leken eller så springer jag efter och säger 

att jag också är med, eller ibland frågar jag om jag får vara med" 

Tellgren (2004) beskriver Corsaros inträdesstrategi icke- verbal- entré- är när barnet kliver in 

i en lek som pågår utan att säga något, det är det vanligaste sättet att få tillträde i en lek och 

ligger som etta på Corsaros lista för inträdesstrategier (Tellgren 2004, s. 77). När vi granskar 

vårt material så har vi förbisett en följdfråga till det här svaret som vi inte tänkt på. Svaret som 

barnet angett kunde ledas vidare till vilken respons barnet fick i inträdesstrategin i 

leksituationen. Tellgren (2004) förklarar Corsaros inträdesstrategier kan bemötas med 

antingen positiv respons där det besvaras med verbal eller icke verbal acceptans. Eller med 

negativ respons med verbal eller icke verbal respons som bekräftar att hen inte får vara 

delaktig (Tellgren 2004, s. 80). 

Om vi utgår utifrån våra intervjuer framkommer det att planering av lekar kan ske till exempel 

vid mellanmålet. Här beskriver en respondent till fråga 4: (bilaga 3). Hur hittar du på vad du 

ska leka? Hur kom du/ni på den leken? 

”Någon kommer med förslag, vi kan liksom planera leken redan vid mellanmålet. Oftast från 

en och samma person i klassen. Den kompisen är liksom ledaren, om hen väljer en lek, hakar 

alla på, om hen väljer att gå ur leken följer alla andra efter. Gör man någon rolig lek gör vi 

det oftast flera dagar i sträck” 

Analys av intervju 

Strandberg (2006) beskriver Vygotskijs syn på språkliga samspel. Språket gör det möjligt för 

barnet att delta i sociala samspel som blir ett verktyg som vi kallar språk. Både i form att 

samtala med andra människor och en form av inre dialoger, genom att resonera med sig själv 

utvecklas tänkandet (Strandberg 2006, s.48). 
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Resultat av intervjuer - Hur agerar de barn som inte får vara med i leken? 

Fråga 11. Hur känns det i kroppen när du får vara med i leken? eller inte vara med? 

"Jag får alltid vara med så det känns normalt i kroppen. får jag inte vara med blir jag 

förvånad och ledsen, tung och orolig och funderar vad dem säger bakom min rygg". 

"Om jag inte får vara med så känns det i kroppen och jag blir ledsen och undrar varför och 

när jag får vara med blir jag glad". 

"Känns bra och tryggt, annars blir jag ledsen och känner mig utanför och undrar vad jag 

gjort för fel". 

"Känns bra, annars kan det kännas jobbigt, men då säger jag till en fröken". 

Analys av intervju 

När vi tolkar våra intervjuer där barn berättar när de inte får vara med, kan det märkbart 

påverka individen. Intervjuerna beskriver känslan av att bli utesluten, det blir följder av oro i 

kroppen och en känsla av att man inte duger. Dessa intervjusvar har vi tolkat och analyserat 

hur känslan blir av att bli utesluten i leken. 

Öhman (2011) beskriver att alla har ett grundläggande behov av att få känna tillhörighet. Det 

är nödvändigheter som att bli sedd, få sin röst hörd, att bli förstådd, och att bli respekterad och 

tagen på allvar. Barn vill kunna känna närhet och gemenskap. Det tillhör lekens sociala 

aspekter (Öhman 2011, s. 107). 

Tellgren (2004) beskriver att vänskap och kamratskap är att tillsammans skapa en mening 

med tillvaron. Det ingår att försvara sin lek från andra individer. Detta resultat blir därför barn 

är uppfinningsrika och breddar sin sociala kompetens i samspel med andra barn (Tellgren 

2004, s. 21). 

 

Diskussion och sammanfattning 

Vi kommer här förankra problemställningarna och koppla det till tidigare forskning samt 

teoretiska perspektiv. Studiens huvudsyfte är att få insikt och kunskaper om barns samspel i 

leken på fritidshemmet. Barns sociala relationer och samspel är en central del som visas i vår 
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studie. Det vi ser och det vi tolkar i våra observationer och intervjuer är att det ständigt sker 

ett samarbete i leken, vilket vi uppfattar är betydelsen för att barn ska få ett samspel genom att 

diskutera, argumentera och att förhandla med varandra. Vi har koncentrerat oss på följande 

frågeställningar: Vilken betydelse har barns samspel i leken? Hur ser samspelet ut mellan 

barnen? Hur får barnen tillträde att komma med in i leken? Hur agerar de barn som inte får 

vara med i leken? 

  

Vilken betydelse har barns samspel i leken?  

I observationstillfälle 1 i leken vid köksvrån tar barnen egna initiativ till att öva och utveckla 

sina sociala kompetenser. Barn 1 hade slaim där hen kommunicerade och samarbetade genom 

att dela med sig till andra som ville vara med. De fick känna och forma slaimet efter 

önskemål. Hen visade sin kunskap till en annan kamrat som inte förstod hur man kunde forma 

slaimet. Det ser vi som en del av huvudpunkten i det sociala samspelet i leken. Strandberg 

(2006) redogör vygotskijs proximala utvecklingzon där barnet lär sig av att titta på hur andra 

gör genom imitation. Barnet kan öva sig och undersöka sig fram till kunskap som den ännu 

inte klarar av genom interaktionen med andra individer (Strandberg 2006. s. 51). 

I observationstillfälle 1 ser vi att barnen samarbetar och kommunicerar med varandra för att 

komma fram till vad i leken som ska göras. Det vi tolkar i denna leksituation innefattar verbal 

och kroppslig kommunikation i ett samförstånd. Knutsdotter Olofsson (2003) beskriver 

samförståndets innebörd som att vara överens om att leka och vad det är man leker. Vidare 

beskrivs det att ömsesidighet är att man leker på lika villkor och att samspelet anpassas till 

respektive deltagare (Knutsdotter Olofsson 2003, s. 25). Vi tolkar att det inte fanns någon 

rivalitet mellan barnen i leken, när de fördelade slaimet, de var jämställda oberoende av 

åldern och position. Knutsdotter Olofsson (2003) menar att den som har lekfärdighet anpassar 

leken efter alla och är då lekskicklig i sitt lekbeteende. Det signalerar turtagandet som innebär 

att de som leker med varandra turas om att fördela att ta initiativ, agera och tala i leken som 

blir då jämbördiga för tillfället (ibid. s. 26).  

När vi analyserar och tolkar våra intervjusvar styrker de upp vad vi får fram från våra 

observationer, som vad samspelet betyder i leken. De lär sig vad kompisarna gillar, de lär sig 

att anpassa sig efter varandra där leken blir roligare när man kan samarbeta. Det genererar till 

att de blir närmare varandra som kompisar. Öhman (2011) beskriver självkänsla och 
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kompetens. När barn frambringar någon typ av samhörighet som de finner intressant, till 

exempel att leka något tillsammans med någon man är angelägen av, ger det en känsla av 

kompetens. Känslan blir att man skapat något själv som då resulterar i framgångsrik 

självvärdering. Att få bekräftelse av någon där man blir sedd och hörd i leken hjälper 

individen att få en bättre självkänsla. Lyckade och positiva samspel där goda förhandlingar 

sker, leder till förståelse och blir ett gemensamt engagemang som bidrar till goda relationer 

(Öhman 2011, ss. 181-182). 

I observationstillfälle 3 i legohörnan hade den lilla gruppen med barn möjlighet till att 

samspel med varandra genom att de pratade och diskuterade vilket utvecklade leken till 

gemensamt tema: att åka på en "Road-tripp". I legohörnan sitter barnen tätt tillsammans och 

bygger. De hinner uppfatta, se och bekräfta varandra där samtalet fick dem att fantisera och 

utveckla leken vidare från verkligheten. Det centrala i interaktionen som Vygotskij (2006) 

beskriver att det sker en utveckling kring att ha tillgång till andra människor. Han kallar det 

för ”utvecklingens allmänna lag” Den beskrivs i två utvecklingsfaser, först på en social nivå 

och sedan går fasen in på en individuell nivå. Det menas när människor möts utvecklas det 

sinnliga förhållandet i interaktionen för att sedan föra en inre dialog med sig själv (Strandberg 

2006, s. 27).  

Vid observationstillfälle 4 noterar vi hur barnen går in i sina roller i tjuv och polis där de 

identifierar sig med det verkliga livet som vi ser har en betydelse till samverkan i leken. 

Lindqvist (1996) beskriver Vygotskij syn på förbindelsen mellan reproduktion och produktion 

där det verkliga livet och fantasiförmågan har en dialektisk relation. Vygotskij anser att lekens 

dramatiserande är barns sätt att via leken gestalta (reproduktion) en roll och dess handling. 

Vidare beskrivs att barnen använder sin fantasilek till att relatera och pröva det som kommer 

ifrån situationer i det verkliga livet. Det är en förberedelse och är en del av leken som ger en 

helhet. Barnet ser och upplever olika situationer i det vardagliga livet, där de omprövar och 

undersöker det i leken vilket kan ge nya kunskaper och lärdomar (produktion) (Lindqvist 

1996, s.81).  

Lekens betydelse som vi ser i denna studie, är att kunna förstå varandra i samspelet när de 

kommunicerar och får en gemensam innebörd i vad leken ska handla om. Genom våra 

intervjusvar kan vi analysera och tolka att det är viktigt med att få kompisar genom leken som 

då enligt vår tolkning skapar en betydelse i barns samspel. Barnen uttrycker att "det är viktigt 

och jättebra". Knutsdotter Olofsson (2003) menar även hon att leken är inte bara lek, utan det 
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skapar en betydelse och fokus för att få barnen att förstå dess tillvaro (Knutsdotter Olofsson 

2003, s. 49). 

Hur ser samspelet ut mellan barnen? 

I undersökningen såg vi hur barnen själva tog initiativ till leken och dess val utifrån sin egen 

fantasiförmåga och intresse. I observationstillfälle 2 ”armgången” skapade barnen sina egna 

möjligheter genom att de först hängde knäveck på staketet som kanske inte var det bästa 

stället, men kom då på ett annat ställe de sprang till för att föra lekens fantasi vidare där de 

utvecklade leken till att vara på gymmet. Barnen interagerade med varandra där det fanns ett 

stort samarbete i de flesta av leksituationerna. Genom att dem samarbetade kunde de komma 

vidare i leken och utveckla den. De hade många tankar och idéer där ett av barnen förde leken 

till en mer avancerad lek. Barn 4 tog ledningen där hen föreslog att alla skulle klättra upp för 

armgången och dingla med benen. Syftet var att sparka av sig skorna. Öhman (2011) 

beskriver den samverkande leken där barn leker kvar i samma miljö tills de känner sig färdig 

med leken. Barnen är djupt koncentrerade på sin lek och använder sig av de material som 

finns att tillgå och använder sina förslag på ett fantasifullt sätt. Under lekprocessen löser de 

själva de problem som kan uppstå utan vuxenstöd. Leken förlängs genom att barnen kan föra 

ett positivt samarbete som då bidrar till att utveckla den kognitiva och sociala aspekten 

(Öhman, 2011, s. 180). 

 

Det vi bland annat ser i våra observationer är hur barnen utvecklar sitt samspel genom 

uppmuntran till att framföra sina idéer. De visar respekt och tar hänsyn till varandras åsikter 

där alla får föra fram sin talan. Strandberg (2006) beskriver Vygotskijs syn på samspelet som 

är den grundläggande utvecklingen där barnen bygger sina sociala relationer genom sina 

intellektuella, emotionella, sociala och existentiella fallenheter (Strandberg 2006, s. 47). 

Vidare beskrivs Vygotskijs syn på det sociala mötet som är en grundläggande roll för lärandet 

i interaktionen. Det betyder att skoldagen är genomsyrad med samspel där barnen berikas av 

samtal av olika slag som både är positiva och negativa. En interaktion av god kvalitet är när 

relationerna är utmanande, jämbördiga, lösningsinriktade, kompletterande och bidrar med 

empatisk förmåga (Strandberg 2006, s. 54). 

Genom våra intervjusvar får vi fram att de som är med i leken får vara med och bestämma vad 

man vill ha för roll i leken. Vi tolkar att de är lösningsinriktade och jämbördiga. Vi får även 
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fram att man inte får ändra för mycket regler i leken då det blir svårare att komma överens. I 

observation 4 analysera vi att i leken "Tjuv och polis" förekom det dispyter om hur reglerna 

skulle gå till. Samspelet gynnade bara några i gruppen där de som ville ändra reglerna 

förhandlade till sin egen fördel. Öhman (2011) beskriver om relationell makt som betyder 

vem som tar sig rätten att bestämma i leken. Den som får den bestämmande rollen delar ut 

lekens uppgifter och tar beslut vems förslag som ska tillföra leken (Öhman 2011, s. 107). 

 

Hur får barnen tillträde att komma med in i leken? 

 I observationstillfälle 1 har vi noterat hur leken i köksvrån, där slaimet var i fokus, att det 

fanns ett tydligt kamratskap där de som ville vara med var välkomna att känna på och forma 

slimet. Här finns en samarbetskultur som Dahl (2013) beskriver i sin studie som hon kallar för 

verkstaden. Det finns en öppenhet som ger kännetecken av att det är tillåtet att komma med in 

i leken på ett välkomnande sätt (Dahl 2013, s. 93).  

I observationstillfälle 3, i Legobygget analyserar vi till tre olika tillträdesstrategier. Barn 3 

uppmärksammar den lilla gruppen som sitter och bygger och ansluter sig genom att börja 

bygga en legogubbe, men har även byggt ett garage som hen erbjuder de andra att få som de 

kan parkera sin bil med. Tellgren (2004) beskriver Corsaros tillträdesstrategier "Att producera 

en variant av pågående handling" Här tillför hen ett bygge som kan ingå i den pågående 

leken, vilket resulterade att hen fick ett inträde in i leken (Tellgren 2004, s. 80). I samma 

observation kunde vi se barn 4 använda sig av två andra strategier av inträdet i leken. Hen 

började med att fråga om lov "Får jag vara med" som är en verbal strategi som Corsaro 

beskriver "Fråga om tillträde" där någon ansluter sig till en redan pågående lek, när detta inte 

fungerade för barn 4 byter hen strategi och höjer rösten, när detta inte heller fungerar tar hen 

ytterligare en av Corsaros strategier "Att referera till en vuxens auktoritet" och söker upp en 

pedagog som hjälpte hen att få tillträde i leken. Pedagogen talar med barnen om att det blir 

roligare när man är fler och bygger, men påpekar också regeln om att alla får vara med. 

(Tellgren 2004, s. 80). När vi analyserar barnen som genom icke verbal kommunikation inte 

gav tillträde till barn 4 vilket Corsaro (2003) beskriver om att barn som i sin egen kulturella 

vardagliga situation ständigt bearbetar sina relationer. Det är inte ovanligt att barn exkluderar 

varandra då deras avsikt är först och främst att skydda sina relationer från andra individer 

(Corsaro 2003, ss. 64-65).  I intervjusvaren beskrivs tillträdet till leken i likhet med vad vi fått 
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fram i observationerna. Ett barn svarade i intervjun att hen hoppar in i leken då hen har stått 

och observerat leken ett tag. Andra inträden i leken som besvarats i intervjun kan vara att 

fråga om man får vara med, som verkar vara det vanligaste sättet enlig intervjuerna. En annan 

har svarat att säga först att det ser roligt ut för att sen säga att man vill vara med i leken. 

 

Hur agerar de barn som inte får vara med i leken? 

Vi ser i leken att den sociala kompetensen är viktig för samspelet. I observation 3 i 

legohörnan blev barn 4 inte insläppt i leken, här höjde hen rösten för att få uppmärksamhet 

från de som sitter och bygger, och vill få en bekräftelse från de andra att få komma in i leken. 

Vi ser i den här situationen att det behövs pedagoger i närheten för att ge vägledning. Genom 

våra intervjusvar får vi bekräftelse på hur barn känner sig när de inte får vara med i leken. 

Respondenterna beskriver en oro i kroppen där de kan fundera över vad man gjort för fel för 

att inte få vara med. De beskriver att det känns tungt i kroppen att bli avvisad och man blir 

ledsen där de känner ett utanförskap. Intervjusvaren ger oss en inblick när vuxna behövs, det 

kan vara i lekar där vuxna deltar men också behövs för att styra upp regler. Det kan vara att 

lösa konflikter eller att finnas i närheten som ger trygghet.  

Öhman (2011) beskriver att alla barn behöver någon gång stöd för att försöka komma med in i 

en lek. Hon beskriver även att barn ska kunna få säga nej till den som vill vara med när leken 

inte klarar av fler barn. Här behövs då vuxna som kan göra avvägningar för vad som blir bra 

för barnen i deras förhandlingar (Öhman 2011, s. 106). 

 I observationstillfälle 4, i leken tjuv och polis där var det från början ett tydligt samarbete 

mellan barnen som var jämnåriga där alla var tillfreds. Det tillkom två äldre barn som fick 

vara med men som efter ett tag ville ta leken till en annan nivå. Det resulterade i att ett av 

barnen inte ville vara med längre och ingen försökte få hen att stanna kvar. Vi ser det som ett 

sätt att visa sin makt att bestämma, hen blir ignorerad och de sker en exkludering. Här ser vi 

att statusen är högre hos de äldre barnen då de andra kompisarna inte säger något då deras 

jämnårige kompis drog sig ur leken. Det vi analyserar i observationen är att hen inte kunde stå 

emot de äldre barnens nya spelregler och fick heller inget gehör från sina jämnåriga kompisar. 

Tellgren (2004) beskriver ignorering som en uteslutande handling i en lek som redan pågår 

och där barnet var med redan från början (Tellgren 2004, s. 124).  
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Slutsats 

I denna studie har vi fått en ökad förståelse och kunskap för barns samspel i leken. Det är 

viktigt att uppmärksamma betydelsen för samverkan i leken, då det är med andra individer 

barnen lär sig i leken. Barnen delar med sig av sina egna erfarenheter till varandra vilket 

genererar till att samspelet leder leken vidare till en annan nivå. Vi vet nu hur olika 

inträdesstrategier kan se ut och även hur de som inte får vara med agerar.  

Genom att vi fått tagit del av barnens lekar och tankar, har vi fått en bredare kunskap av vårt 

empiriska material. Det är viktigt för barn att få vara med i en gemenskap och att bli 

accepterad som en deltagare. I vår studie fick vi se en tydlig uteslutning i barnens lek, som vi 

tolkade är att försvara sitt lekterritorium och sina pågående relationer som tidigare påtalats i 

denna studie. Generellt i vår studie upplever vi att barnen har bra värderingar och normer som 

visar att alla är lika mycket värda att leka med.  

Vi har även sett vikten av hur angeläget det är att pedagoger är lyhörda och finns i närheten 

för barnen om de behöver stöttning i leken.  

I vårt yrke kan vi som goda förebilder skapa en bra atmosfär till att ge barnen fina egenskaper 

till att bli en kvalificerad lekkamrat. I skolans läroplan (2016) ska lärandet grundas i 

samspelet mellan vuxna och barn, och även mellan barn och barn. Det ställs krav att personal 

ska utveckla barns sociala och kommunikativa kompetens (Skolverket 2016, s. 24). 

 

Vidare forskning 

Som vidare forskning då vi tycker samspelet är viktigt i leken, är att få en inblick i hur 

pedagoger ser på sin roll som delaktig i barns lek. Då det var begränsat med tid i detta 

självständiga arbete, hade det varit intressant att få pedagogers syn på barns samverkan i leken 

och vad dem tror det betyder för barnet. Även att få pedagogens perspektiv på inkludering och 

exkludering då vi sett och hört i detta material att det är viktigt för barnen att vara med i en 

gemenskap. Vi skulle även vilja fråga hur solidariteten upprätthålls i fritidshemmet då det från 

vårt material framkommer att det är viktigt till exempel med regler "Att alla ska få vara med".  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

1. Vad är lek för dig? 

2. Vad tycker du mest om att leka på fritids? 

3. Vem brukar du leka med? 

4. Hur hittar du på vad du ska leka? (Hur kom du/ni på den leken?) 

5. Får du bestämma i leken?  

6. Låter du någon annan bestämma i leken? 

7. Händer det någon gång att du inte får bestämma i leken? 

8. När ni inte är överens i leken vad händer då? 

9. Hur brukar du göra för att komma med i en lek? 

10: Vad gör du om du inte får vara med i en lek?  

11. Hur känns det i kroppen när du får vara med i leken? eller inte får vara med? 

12. Tycker du att vuxna ska vara med i leken? varför? varför inte? 

13. Vad tycker du att du lär dig, när du leker? 

14. Hur kändes det att bli intervjuad? 
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Bilaga 2 

Hej föräldrar! 

Nu läser jag min sista termin till Grundlärare med inriktning mot fritidshem på Södertörns 

högskola. 

Jag ska skriva mitt examensarbete tillsammans med en studiekamrat. Det vi kommer att 

skriva om handlar om barns samspel i leken. Vi kommer att på den egna arbetsplatsen 

genomföra observationer, för att få en bredare studie kommer vi att ha intervjuer med ett fåtal 

elever.  

Vi hoppas att du/ni vill ge oss tillåtelse att ditt/ert barn kan vara med som deltagare i vår 

studie. Det är alltid frivilligt att medverka i en undersökning och ditt barns samtycke är 

självklart viktigt. Vi kommer att respektera era barn och föräldrars åsikter om ni inte vill 

medverka i vår undersökning. 

Vi går efter vetenskapsrådets etiska riktlinjer som innefattar att vi har tystnadsplikt. Vilket 

innebär att inga namn får nämnas varken barnens, skolan eller vilken stad skolan ligger i.  

Kontakta oss om du inte vill att ditt barn ska delta i undersökningen eller om du/ni har några 

frågor angående vår undersökning. 

 

Med vänliga hälsningar  

Annika Kristiansson 

Mail: XXXXXXXX 

Mobil: XXXXXXX 

 

Tina Henrikson 

Mail: XXXXXXXX  

Mobil: XXXXXXX 
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Bilaga 3 

Fråga 1. Vad är lek för dig? 

Respondent 1 

Det är något som är kul och roligt. Genom att leka kan man få vänner och det är viktigast och 

jättebra. 

Respondent 2 

När alla i gruppen får bestämma. När alla kommer med förslag som man kan mixa ihop till en 

lek. 

Respondent 3 

Lek för mig, är lite som en fantasilek. Man får vara den man vill i en lek. 

Respondent 4 

Jag tycker om att leka och springa i korridorerna, spela kula och spela brädspel 

Respondent 5 

Gemensamma lekar, kurragömma och kull 

Fråga 2.  Vad tycker du mest om att leka på fritids? 

Respondent 1 

Jag tycker om att leka kull, sporter, jag är liksom tävlingsinriktad. Annars är det brädspel, 

ipad eller tv-spel som är roligt. Flaskboll är kul. 

Respondent 2 

Jaga lekar, skojbråk när man typ brottas. Inne tycker jag om att rita, spionera på folk. 

Respondent 3 
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När jag är ute leker jag olika fantasilekar och inne tycker jag om att rita eller att ha I-pad 

projekt. 

 

Respondent 4 

gemensamma lekar 

Respondent 5 

Mamma, pappa och barn 

Fråga 3. Vem brukar du leka med? 

Respondent 1 

Jag brukar leka med fyra kompisar i klassen. Vi gillar att leka samma saker. 

Respondent 2 

Jag leker med sex kompisar i klassen, fem i samma ålder och en i klassen under mig. 

Respondent 3 

Jag brukar leka med de som tycker om fantasilekar men jag tycker om alla. De andra spelar 

fotboll och vi leker fantasilekar. Man vet innan vilka som vill leka fantasilekar. 

Respondent 4 

Olika beroende på vad man ska leka. 

Respondent 5 

Tre stycken kompisar och många fler. 

Fråga 4. Hur hittar du på vad du ska leka?(Hur kom du/ni på den leken?) 

Respondent 1 

Jag leker Tjuv och polis. Den har funnits länge men någon kom på den. Det går jätte fort att 

bestämma vilken lek vi ska leka. 

Respondent 2 
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Någon kommer med förslag, vi kan liksom planera leken redan vid mellanmålet. Oftast från 

en och samma person i klassen. Den kompisen är liksom ledaren, om hen väljer en lek, hakar 

alla på, om hen väljer att gå ur leken följer alla andra efter. Gör man någon rolig lek gör vi det 

oftast flera dagar i sträck. 

Respondent 3 

Ibland kommer en kompis och frågar om vi ska leka något och sen kommer man på 

tillsammans hur leken ska gå till. Det kan tillexempel vara att vi leker monster, människor 

eller att vara liten. 

Respondent 4 

Härmar andras lekar, försöker att komma på själv, men det går inte så bra. 

Respondent 5 

Kollar på vad andra gör och ser vad dem leker, annars väljer jag någon annan. 

Fråga 5. Får du bestämma i leken? 

Respondent 1 

Ja, det går jättebra. Man får ändra leken men inte för mycket. 

Respondent 2 

Ibland, oftast är det samma person som bestämmer, för hen är populärast. 

Respondent 3 

Ja alla får vara med och bestämma i leken. Min kompis vill vara monster och då får han det. 

Respondent 4 

Ibland. 

Respondent 5 

Ja 

Fråga 6. Låter du någon annan bestämma i leken? 
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Respondent 1  

Ja, men de får inte ändra för mycket på reglerna. Det går jätte bra att andra hoppar in men det 

kan bli svårare att leka Tjuv och Polis 

Respondent 2 

Ja, men jag säger oftast om jag inte tycker det är roligt 

Respondent 3 

Ja, alla får bestämma i leken. 

Respondent 4 

oftast 

Respondent 5 

Ja 

Fråga 7. Händer det någon gång att du inte får bestämma i leken? 

Respondent 1 

Det kan hända, men det kommer nya lekar. 

Respondent 2 

Oftast vill jag inte bestämma, men jag kan ändå säga ifrån om jag inte får vara med och 

bestämma. 

Respondent 3 

Nej, det händer nog inte. Vi försöker att lösa det. 

Respondent 4 

Ibland. 

Respondent 5 

Nästan aldrig 
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Fråga 8.  När ni inte är överens i leken vad händer då? 

Respondent 1 

Det blir röstning och om jag inte tycker om det, så går jag min väg och hittar på något annat.  

När de större barnen kom med ville de ändra för mycket i leken. Jag försökte att förklara hur 

leken Tjuv och polis skulle gå till men de ville ändra för mycket. De ville att vi skulle ha olika 

lag men jag tyckte inte om det, så jag gick iväg. Man kan ändra lite som tillexempel hur länge 

man ska var kvar i fängelset, Det kan typ vara 15-20sekunder. Om man ändrar för mycket i 

leken blir det kaos. Man kan få hjälp av vuxna också.  

Respondent 2 

Har typ aldrig hänt, om det har hänt kallar jag på fröken. 

Respondent 3 

Vi försöker att lösa det själva, så att alla som är med får vara det som de själva vill. Om det 

inte går så försöker man lösa det ännu mer och går inte det så hämtar man en fröken. Om 

andra vill ändra regler så måste man samlas igen och komma överens. Ibland måste man 

acceptera lekens reglar och bara hoppa in. 

Respondent 4 

Jag kan bli arg, ibland går jag därifrån för jag tycker det är tråkigt. Ibland hämtar jag en vuxen 

som får hjälpa till. 

Respondent 5 

Det blir bråk och då får jag ont i öronen och springer därifrån. 

Fråga 9. Hur brukar du göra för att komma med i en lek? 

Respondent 1 

Jag bara frågar om jag får vara med. Det är enklast och ni fröknar har sagt att man alltid ska få 

vara med. Det är en bra regel, ingen blir utfryst. Om man inte får vara med kan det påverka en 

jättemycket. Man blir liksom distraherad och tänker på det jätte mycket och ens betyg kan 

påverkas. Så regeln att alla ska få vara med är jättebra. 

Respondent 2 
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Jag frågar om jag får vara med, eller så frågar jag vad de leker, eller så säger jag att det ser 

roligt ut, kan jag få vara med. 

Respondent 3 

Då går jag och frågar vad leker ni? Och då säger de leken och jag frågar om jag får vara med 

och då säger de ja. Jag frågar vad jag kan vara i leken och sen ger de mig förslag och då väljer 

jag något som tillexempel hund. 

Respondent 4 

Jag frågar om jag får vara med, någon gång händer det att jag bara hoppar in i leken. 

Respondent 5 

Tjuvkollar först och sen och kan jag bara hoppa in i leken eller så springer jag efter och säger 

att jag också är med, eller ibland frågar jag om jag får vara med. 

Fråga 10. Vad gör du om du inte får vara med i en lek? 

Respondent 1 

Man får alltid vara med. Jag har alltid fått vara med eller så minns jag inte om att jag inte ha 

fått vara med. Som jag har sa tidigare regeln att alla ska få vara med är bra. 

Respondent 2 

Jag frågar varför jag inte får vara med, då har jag en känsla att de inte vill ha med mig i leken. 

Då spionerar jag på dem 

Respondent 3 

Hm, vad gör jag då? Jag frågar varför och så får jag en förklaring. Om de inte bryr sig om 

mig, då går jag till en fröken som hjälper mig.  

Respondent 4 

Jag brukar säga att alla får vara med, ibland får jag det, annars går jag till en fröken och säger 

till. 

Respondent 5 
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Då brukar jag säga till en fröken. 

Fråga 11. Hur känns det i kroppen när du får vara med i leken? eller inte vara med? 

Respondent 1 

Man blir glad men jag får ju alltid vara med. 

Respondent 2 

Jag får alltid vara med så det känns normalt i kroppen. får jag inte vara med blir jag förvånad 

och ledsen, tung och orolig och funderar vad dem säger bakom min rygg. 

Respondent 3 

Om jag inte får vara med så känns det i kroppen och jag blir ledsen och undrar varför och när 

jag får vara med blir jag glad. 

Respondent 4 

Känns bra och tryggt, annars blir jag ledsen och känner mig utanför och undrar vad jag gjort 

för fel. 

Respondent 5 

Känns bra, annars kan det kännas jobbigt, men då säger jag till en fröken. 

Fråga 12. Tycker du att vuxna ska vara med i leken? Varför? Varför inte? 

Respondent 1 

Det finns lekar där vuxna måste hjälpa till att styra eller göra lag. När vi själva väljer så tar 

man de bästa spelarna först eller ens vänner och det kan bli orättvist. Det är normalt att man 

gör så men det är dåligt att bara tänka på sig själv. Om man knackar rygg kan det bli bra men 

också orättvist och då får man göra om. Det går bra för det mesta men det bättre när vuxna 

gör det. Det är roligt när vi var i den där parken och ni vuxna var med och spelade brännboll. 

Jag tycker att det var roligt att spela Uno med A (pedagog). 

Respondent 2 

Nej, vi kan prata pinsamma saker som vuxna inte ska höra, men jag tycker vuxna ska vara i 

närheten och synas. 
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Respondent 3 

Vuxna får gärna vara med i leken, men det är mycket spring och vuxna vill ta det lugnt men 

det är kul om de vill vara med. 

Respondent 4 

Ja, oftast är vuxna ganska bra på att leka i gemensamma lekar och kan utmana en så det blir 

lite svårare för mig. 

Respondent 5 

Alltså jag vet inte, vuxna kan ju vara med och lösa om det blir bråk. 

Fråga 13. Vad tycker du att du lär dig när du leker? 

Respondent 1 

Jag lär mig att koncentrera mig och samarbeta som vi gör när vi spelar fotboll. 

Respondent 2 

Jag lär mig vad kompisar tycker om att göra. vi blir närmare varandra som vänner, vi kan reda 

ut bråken mycket enklare. 

Respondent 3 

Att inte växa upp för snabbt. Att njuta av att vara barn. 

Respondent 4 

Man lär känna sina kompisar mer. 

Respondent 5 

Att vara snäll och få nya vänner. 

Fråga 14. Hur kändes det att bli intervjuad? 

Respondent 1 

Det känns bra och bättre än vad jag hade trott. Det var jätte roligt och mysigt, ingen press det 

var liksom avslappnat. Det var lagom med frågor. 
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Respondent 2 

Kändes som jag var en stor ledare i gruppen som blev utvald, det var kul, jag kände mig 

speciell. 

Respondent 3 

Det var roligt att bli intervjuad. Jag vill att du lär dig hur barn tänker och att du får bra betyg. 

Respondent 4 

Det kändes bra och roligt. 

Respondent 5 

Det var bra. 

 


