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Sammanfattning 

I detta examensarbete ville vi undersöka vad barnen som till synes inte leker med andra barn gör och 

hur några förskollärare talar om dessa barn. I undersökningen har fokus legat på samspelet mellan 

barn-barn vilket undersökts genom observationer. De vuxnas tankar och syn på hur de kan/bör förhålla 

sig till dessa barn har framställts genom intervjuer. Vi har gjort observationer och vuxenintervjuer på 

en förskola belägen i centrala Stockholm. Förskolan har vi valt att namnge till Skogsmullen och 

avdelningarna namngav vi till Ugglan och Björnen. För att få ännu en infallsvinkel har vi intervjuat en 

utbildare inom synsättet Vägledande samspel, som bland annat bottnar i psykoanalytikern Daniel 

Sterns begrepp. Det empiriska materialet har vi valt att koppla och analysera i relation med Sterns 

teorier och begrepp. Resultatet i vår studie visar att barnen är aktiva i sitt görande, genom bland annat 

iakttagande och ensamlek. Under intervjuerna framkom två olika saker, det första var att barn kan 

välja att iaktta lek och det andra var att de kan behöva ett stöd för att våga ge sig in i leken.  
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activities. 

A studie of children who don´t seem 
to play.  

 

Summery 

 

In this thesis work, we wanted to look into what the children do that don’t seem to play with other 

children.We also wanted to investigate how the preschool teachers talk about these children. In this 

survey focus has been on the interaction between children which has been examined through 

observations.The thoughts of the adults and their view of how they coould/should relate to children 

that don´t seem to take part in the play has been brought forward through interviews. We have made 

observations and interviews in a preschool in central Stockholm. We have named the preschool 

”Skogmullen” and the department ”Ugglan” and ”Björnen”.  

To get yet another perspective, we have intervued an educator in “International Child Development 

Programme“ that is grounded in (profession) Daniel Stern's concept. We have choosen to connect and 

analyse the empiric material in relation to Stern's theories and concept.  

The results of our survey shows that the children are active in what they are doing when playing alone. 

During the interviews it was emphasised that children can choose to observe or they may need support 

to participate in the play. 
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Förord 
 

Under vår utbildning till förskollärare har vi båda haft ett intresse kring barns lek. Båda har vi iakttagit 

och funderat kring när barn till synes inte deltar i leken med andra. Utifrån detta intresse och dessa 

funderingar har vi formulerat detta examensarbete. 

 

Vi vill rikta ett stort tack till all förskolepersonal som deltagit i våra intervjuer och vi vill även tacka 

för att vi fick göra våra observationer på Er förskola. Ni gjorde det möjligt för oss att genomföra vårt 

arbete! Vi vill även tacka vår handledare Liselott som följt och stöttat oss i vår process, gett oss 

formativ och konstruktiv kritik samt lyft upp våra styrkor i texten. Ett särskilt tack till Skärholmens 

bibliotek för vägledning bland litteratur och forskning. Tack till Catharina Gustafsson för granskning 

av grammatiken i detta examensarbete och Stefan Ek för behjälplighet vid skrivande på engelska. 

 

Ett stort tack går även till våra familjer och vänner som funnits där som moraliskt stöd och 

uppmuntran.  

Therese vill särskilt tacka Carl som stöttat och uppmuntrat henne samt gett henne glädje och styrka till 

att ta sig igenom hela utbildningen. Ett särskilt tack vill hon även rikta till farmor Karin och 

familjemedlemmarna Louise, Karl, Philip, och Inger, Leif och Johan vilka har trott och hejat på henne! 

Ett stort tack vill hon rikta till Sabina som med sin glädje och styrka har uppmuntrat och funnits som 

ett stöd. Tack också till Moa för ett trevligt och givande samarbete!  

Moa vill först rikta ett stort tack för allt stöd från de närmaste, Petter Ek, Mari Berg Lexell och Anders 

Berg! Särskilt till Petter som stått ut med hennes diskuterande kring Sterns begrepp och allt annat 

aktuellt som figurerat kring detta arbete i hennes tankar, i tid och otid! Sedan vill hon särskilt rikta 

tack till Eva Eriksson för stöd och peppning under hela utbildningen samt för påminnelserna om varför 

hon studerar!  

Sist, men ack så viktigt, vill hon tacka Therese för alla fantastiska timmar de tillbringat under såväl 

utbildning som detta examensarbete och för ett nära samarbete!  
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Inledning 

Att leka, har vi under utbildningens gång fått lära oss är viktigt. Leken har en viktig betydelse för 

barnets utveckling och vi inom förskolan har i uppdrag att hålla leken levande. Men hur skall vi förstå 

de barn som till synes inte leker med andra barn? Vad gör dessa barn som till synes inte deltar i leken? 

Detta är frågor som vi funderat länge över och vi ser detta ämne som viktigt att lyfta fram, då det finns 

lite framtaget i ämnet. Ämnet lek fann vi båda intressant redan i första kursen där vi stötte på 

begreppet leksignaler och Knutsdotters bok ”I lekens värld” (2003). Vi har under vår utbildning 

iakttagit barn som vill delta i lek tillsammans med andra barn men inte får vara med. Vi har iakttagit 

barn som tyr sig till de vuxna men inte till andra barn. Vi har även iakttagit barn som ofta leker själva, 

eller som iakttar när andra barn leker. Själva ämnet ”inte-lekare” har för oss, genom utbildningen, 

blivit ett begrepp för de barn som iakttar eller upplevs oförstående inför lek. Detta blev starten för våra 

diskussioner för det kommande examensarbetet. Med tiden har vi börjat samtala om barn som till 

synes inte direkt deltar i leken med andra barn och funderar kring vad de barnen gör. 

 

Här nedan är ett exempel på en sådan situation där ett barn inte till synes deltar i lek tillsammans med 

andra: 

Loke (4 år) går ensam runt på förskolans gård medan de andra barnen leker i grupper. 

Det är, som vanligt, fartfyllda lekar som pågår utomhus. Loke söker sig till en vuxen som 

står och tittar över gården.  

Pedagogerna berättar att Lokes föräldrar är hårda på att han inte får se sådant som de 

anser olämpligt, som Batman och Spindelmannen, på tv. Det är från dessa filmer och tv-

spel som de flesta barnen får sin lekinspiration ifrån. 

Pedagogerna anser att Loke inte förstår de andra barnens lek då han inte visar något 

intresse för att få vara med. 

 

Utifrån observationen ovan började vi fundera kring hur det kommer sig att Loke inte visar något 

intresse för att delta i andras lek. Vad är det som gör att Loke inte vill delta? Är det avsaknaden av 

filminspirationen som gör att Loke inte leker med de andra? Förstår han inte leksignalerna? Hur vet vi 

om Loke deltar eller inte? Är det ett iakttagande Loke ägnar sig åt för att förstå lekens innebörd och 

förutsättningar? 

Ett barn som Loke väcker många frågor hos oss samt funderingar kring hur man skulle kunna få syn 

på vad dessa barn egentligen gör. 
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Bakgrund 
 

Under förskollärarutbildningen har vi läst mycket om lek i kombination med lärande och 

identitetsskapande. Trots all litteratur och nyfunna kunskaper har vi under hela utbildningens gång 

saknat ett fokus på de barn som till synes inte deltar i leken med andra barn. Varför sker det? Vad gör 

dessa barn? Hur kan man tillmötes gå dessa barn? När man söker litteratur och forskning kring detta 

ämne, finns det väldigt lite jämfört med en mängd litteratur om välfungerande lek. Detta är även något 

som specialpedagogen Eva Svedin (refererad till i Hedström, 2005) lyfter fram som ett problem. Vi är 

därför intresserade av att närma oss detta område, både för att förbereda oss inför vår framtida 

yrkesroll och som ett bidrag till kunskapsfältet. 

 

Leken har av en lång tradition stor betydelse för att främja barnets utveckling och lärande och rätten 

till lek finns idag fastslagen i FN:s konvention om barnets rättigheter, artikel 31, (Barnkonventionen, 

2003:48). Vidare betonas i förskolans läroplan (Lpfö98, 2010:5) att förskolan ska främja barns 

utveckling och ett livslångt lärande.  

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

varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det 

lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och 

förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta” (Lpfö98, 2010:6). 

”Barnet söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men 

också genom att iaktta, samtala och reflektera” (Lpfö98, 2010:6-7). 

 

Vidare betonas betydelsen av att barn via lek lär sig samspela tillsammans med andra.  

”Förskollärare ska ansvara för att barnen ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga 

relationer och känna sig trygga i gruppen” (Lpfö98, 2010:11).  

”Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av 

varandra” (Lpfö98, 2010:7).  

 

Det handlar även om att stötta de barn som saknar förmågan att leka: 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn (…) utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt 

förmåga att leka” (Lpfö98, 2010:9) 

”Alla barn ska få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna 

svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen” (Lpfö98, 2010:5) 

 

Enligt Statens offentliga utredning ”Fri att leka och lära, - ett målinriktat arbete för barns ökade 

säkerhet i förskolan” (2013:26) var cirka 83 % av barn i åldrarna 1-5 inskrivna på förskolor runt om i 

Sverige år 2012. Jonsdottir (2007:19) lyfter fram att såväl nationella som internationella studier har 

påvisat att omkring 10 % av alla barn som går i förskolan, står utanför gruppgemenskap. Hur dessa 

siffror ser ut idag i slutet av 2013, vet vi inte, men om vi utgår från att det är omkring 10 % som står 

utanför en gemenskap skulle det innebära att ungefär 1-3 barn i varje barngrupp. Att ungefär vart 
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tionde barn upplevs gå miste om gemenskapen på förskolan anser vi som oroväckande siffror. Dessa 

barn torde utifrån procentsiffrorna finnas i alla barngrupper och därför behövs kunskapen kring detta 

ökas.  

Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att undersöka och försöka få en djupare förståelse för vad de barn som till 

synes inte deltar i leken med andra barn gör. Vi vill också belysa hur förskollärarna talar om hur de 

gör kring de barn som till synes inte leker.  

 Finns det pågående relationer och aktiviteter mellan barn som till synes inte leker och de andra 

barnen och innehållet i leken, och hur ser dessa relationer och aktiviteter ut? 

 Hur beskriver förskolepersonal de barn som till synes inte direkt deltar i leken? 

 Hur talar förskolepersonal om hur de förhåller sig till de barn som till inte synes direkt deltar i 

leken? 

Tidigare forskning 

Vad är lek? 

Begreppet lek är svårdefinierat och har många olika innebörder och funktioner. Begreppet kan inte 

besvaras med någon entydlig förklaring. Många teoretiker har försökt förklara begreppet lek. En del 

menar att lek är något som dominerar inom barnkulturen. Några definierar leken som ett fenomen som 

ett ”här och nu” där barnet betraktas vara i leken (Lillemyr, 2013:27, Öhman, 2003:87). Inom 

västvärlden har vi en förståelse för lek som innehavandes en viktig och betydande roll för barns 

lärande och utveckling. Inom utvecklingsspykologin har man genom olika studier tagit fram viktiga 

aspekter som hos barnen utvecklas via leken. Det är aspekter som emotionella försvar, fysiska och 

motoriska färdigheter, sociala förmågor och kognitiv kompetens som är viktiga för resten av livet 

(Øksnes, 2011:13-14).  Kommunikationsteoretikern och systemteoretikern Gregory Bateson (1904-

1980) beskriver lek som en mental inställning och ett förhållningssätt till verkligheten. När barnen 

leker signaleras detta med mimik, röstläge samt hur man talar och beter (Bateson (1955) refererad till i 

Knutsdotter, 2003:6). Lekforskaren Birgitta Knutsdotter Olofsson (1929-) tar upp exemplet att genom 

leksignaler som leenden kan man visa att kontexten inte är verklighet, när man exempelvis svarar i 

telefon med en sked. Genom en sådan kontext kan vi förstå att händelsen som sker är lek, detta tack 

vare leksignalen (Knutsdotter 1991:18, 2003:7-10).  

 

Öhman (2011:15) refererar till Kjetil Steinsholt (2001), professor i lek vid Norges Teknisk 

Naturvetenskaplige Universitet. Steinsholt menar att lek inte är kunskapsinlärning utan att den 

konstruerar mening, vilket ger barnet en känsla av kompetens och hantering av livet i vardagen. Dessa 

kompetenser följer barnet hela livet. Vidare refererar Öhman (2011:181) till Elizabeth Wood & Jane 
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Attfield (2005), lärare för yngre åldrar och författare till studentlitteratur inom samma kategori. De 

menar att under förskole- och skolåldern utvecklas mycket av barnets självuppfattning. Genom att få 

delta i sammanhang av det man är intresserad av tillsammans med andra så skapas känslan av 

kompetens. Detta leder till att barnet får en positiv självvärdering. Genom att bli sedda av andra i leken 

växer barnets självkänsla. Även Jonsdottir (2007:17), trycker på att barnet lär sig grundläggande 

sociala färdigheter samt att barnets allsidiga utveckling stimuleras i samspel med andra barn. Barnet 

får i ett sådant samspel lära sig att kommunicera samt visa hänsyn och respekt inför andra. I relation 

till detta skapar sig barnet en självbild, dvs. barnet skapar sig en erfarenhet och förståelse för hur dess 

omgivning tillskriver barnet egenskaper. Leken ger enligt Öhman (2011:97-99) tillfällen för barnet att 

utforska personliga och sociala sammanhang. Inom leken får barnet en chans att utforska starka 

känslor och olika roller samt att utveckla empatiska förmågor och relationskompetens i den meningen 

att barnet lär sig läsa av en annan persons känsloläge och svara på det. 

 

Vad är fri lek?  

Barnpsykologen Margareta Öhman (2003:106) beskriver fri lek som ett samlingsbegrepp för alla de 

olika aktiviteter där barnet själv kan välja och bestämma vad det vill göra. Öhman poängterar dock att 

fri lek ofta missförstås vara en lek som är fri från vuxna. Vår definition av fri lek är en lek eller en 

aktivitet som är självvald av barnet, där den vuxna antingen är medlekande eller närvarande.  

 

Social lek 

Redan som spädbarn interagerar barnet med andra barn, vilket kan ses som en begynnelse till vänskap 

(Dale Hay (1999) refererad till i Engdahl, 2011:24). Vidare lyfter psykoanalytikern och 

spädbarnsforskaren Daniel N Stern (1934-2012), fram att barnets relationsskapande och samspel 

börjar skapas redan innan ett års ålder och fortsätter utvecklas hela livet. Barn har korta stunder av 

upplevelser av sammanhang menar Stern vilket han betraktar som det som är den grundläggande 

byggstenen för att bygga upp att barn ska uppleva relationer (Stern (1985, 2004) refererad till i 

Engdahl 2011:24-25). Engdahl (2011:67) kom i sin avhandling fram till resultatet att de yngsta barnen 

på förskolan har social kompetens och är sociala aktörer. Utan verbal kommunikation, och istället med 

ansiktsuttryck och gester, tar de initiativ till lek, leker och avslutar lekar. Under leken använder de sig 

av intoning och kan inta den andres perspektiv. Intoning innebär att personen upplever en annan 

persons känsla, fångar upp känslan och ger tillbaka den (Brodin & Hylander 1997:67-68). Detta 

kommer beskrivas närmare under rubriken ”Teoretiskt perspektiv”. 

 

I förskolan framställs leken som ett viktigt verktyg för lärande och utveckling och i relation till leken 

betonas vikten av goda sociala relationer och social kompetens (Øksnes 2011:13). I förskolan berikas 

och utvecklas barns självkänsla, kompetens och gruppsamvaro. Där får barn möjlighet till att vidga 

och utveckla sin socialiseringsprocess genom att delta i gemenskaper tillsammans med såväl vuxna 

som andra barn. I sådana samspel utvecklar barnet sin identitet samt sina kamratrelationer (Öhman, 

2003:17,19). Vidare betonar Olle Fredrik Lillemyr (2013), professor i pedagogik, att genom lek 

tillsammans med andra främjar barnets känsla av tillhörighet, personlighetsutveckling och 

socialisation (2013:31). Sociala kontexter och vänskapsrelationer påverkar enligt Lillemyr (2003:197) 

hur barnet presterar samt dess motivation till att lära och utvecklas. Att känna en social tillhörighet 
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menar Lillemyr generar potential för lärande och utveckling. Vidare menar Öhman (2003:108) och 

Knutsdotter (2003:87, 133) att i samvaro och lek tillsammans med andra kan barnet erfara att dela 

upplevelser och glädje. De menar även att vänskapsrelationer har gynnsamma faktorer vad gäller 

barnets förmåga att samarbeta och ta ansvar. Genom att barnet får lära sig att bemöta, tillmötesgå och 

lyssna på andra, samt att själv dela med sig och uttrycka sin egen vilja utvecklar barnet sin sociala 

kompetens. Lillemyr (2013:199-200) refererar till den amerikanska forskaren och psykologiprofessorn 

Susan Harter (1978) som har utvecklat en teori om kompetensmotivation. Teorin grundas i en 

kognitiv-humanistisk värdesyn där självuppfattning och självupplevelse i samspel med andra har en 

betydande roll. Harter menar att barnets utveckling påverkas av sociala sammanhang där barnets 

upplever sig själv som kompetent. Genom att känna en tillhörighet utvecklas en motivation och 

kompetens för det sociala vilket har en betydande roll för barns känsla av välbefinnande och lärande.  

 

Barn som inte leker med andra 

Knutsdotter Olofsson (2003:82) skriver att alla barn föds med förmågan att leka men att denna 

förmåga kan störas av olika anledningar. Hon lyfter fram några anledningar. Den första är att barnet är 

otryggt och inte vågar ge sig in i leken. Den andra är att barnet har en kaotisk tillvaro hemma och 

saknar vuxna som lär det leka. Tredje anledningen hon tar upp är att barnet kan återuppleva jobbiga 

situationer genom leken och därför blir leken inte glädjefylld. Slutligen tar hon upp problemet med att 

inte förstå leksignaler och därför inte förstå skillnad mellan lek och verklighet. Däremot fokuseras 

eller nämns inte vad de barn som till synes inte leker faktiskt gör. Knutsdotter lyfter fram orsaker som 

kan ligga bakom att barn inte deltar i lek med andra men lyfter inte upp vad de då istället gör. 

 

Barnkulturer enligt Öhman (2011:109-110, 237) handlar om gemenskaper som skapas och omskapas. 

Här får barnen erfara kunskap om gemenskap respektive utanförskap. Vidare menar Öhman 

(2011:106-107) att leksituationer styrs av relationella maktförhållanden. Dessa maktförhållanden 

avgör vem som får bestämma, hur leken ska lekas samt vem som får vara med. Makt handlar även om, 

enligt Johansson (2001:66, 77) att barn vill upprätthålla gemenskap eller göra avgränsningar mot 

andra. När barn leker tillsammans åstadkommer barnen något gemensamt och gör någonting 

tillsammans. Det sker där ett skapande i ett intersubjektivt möte. Inom ett sådant möte upprätthåller 

barnen ett värde, ett värde av att ha rätt att dela världar med andra. När barn är i full gång med sin 

aktivitet eller lek visar ofta andra barn ett intresse för deras lek och kan då tillfråga om att få vara med 

i leken. Men de barn som är inne i sin lek kan av någon anledning känna ett värde att försvara sin lek 

som för dem upplevs betydelsefull och märkvärdig. Den lekvärld de skapat tillsammans tillhör dem 

och därför kan de markera att andra barn inte har tillträde till deras lekvärld. Barn har rätt att försvara 

sin lekvärld om den upplevs vara hotad. Detta enligt Johansson (2001:72) är ett etiskt dilemma som 

pedagoger får tillmötesgå inom förskoleverksamheten. Barn har rätt att få leka och hålla kvar den 

lekvärld de byggt upp och skapat, men samtidigt finns det barn som står utanför lekvärlden. Om 

utanförskap skriver även Marie-Louise Folkman, förskolepsykolog, & Eva Svedin, specialpedagog, 

(2003:12). De skriver att för de flesta barn innebär leken en gemenskap med andra men för vissa 

associeras det med ensamhet och utanförskap. Fanger, Frankel & Hazen (2012:226-227, 231) refererar 

till William A. Corsaro (1985), som är professor inom sociologi och har ägnat nästan 30 års 

omfattande studier kring barns kulturer och inlärningsprocesser, att uteslutningar av andra ofta 

används för att skapa social ordning samt att definiera sina relationer. Barnen väljer med andra ord inte 

medvetet att skada någon. Barn vill ofta skydda sina pågående lekar och väljer därför att utesluta sina 
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kamrater, så att inte leken blir störd eller avbruten. Vidare lyfter Parker och Gottman (1989) 

(refererade i Fanger, Frankel & Hazen 2012:248) liksom Johansson (2001:76) fram att barn ofta 

försöker upprätthålla en samordnad lek med kamrater, snarare än att ha långsiktiga relationer. Trots 

dessa forskningsinsatser kring inneslutning och uteslutning i lek, finner vi inte heller här riktigt stöd 

för vår fråga om vad barnen faktiskt gör då de inte deltar i lek med andra. 

 

Jonsdottir (2007:47) lyfter i sin avhandling ”Barns kamratskap i förskolan – samhörighet, vänskap 

utanförskap” fram att det för de flesta barn i förskolan är väsentligt att få delta i lek med jämnåriga. 

Hon beskriver det som en naturlig kraft att vilja leka med jämnåriga. Detta är även något som Öhman 

(2011) lyfter fram. Öhman (2011:108) menar att tillhörighet är ett grundläggande behov men att alla 

barn är olika. Vidare skriver Alicia Luckey & Richard Fabes (2005:69) i sin studie om icke-social lek 

att barn kan pendla mellan social lek och ensamlek. Luckey & Fabes (2005:69-70) liksom Öhman 

(2011:108, 204) och Katz & Buchholz (1999:43-44) menar att vissa barn föredrar att leka tillsammans 

med andra regelbundet, medan andra barn gör det mer sällan. Vissa barn är mindre intresserade av att 

integrera med andra barn och väljer hellre att leka ensamma. Vissa barn föredrar även att parallelleka, 

vilket innebär att barnet leker vid sidan av sina kamrater utan att kommunicera eller direkt delta i den 

sociala interaktionen. Skillnaderna mellan att leka ensam eller leka tillsammans med andra enligt 

Öhman (2011:108) kan bero på barnets temperament, sociala motivation, kompetens och den lekkultur 

som barnet är van vid. Vidare lyfter Lyckey & Fabes (2005:69-70) fram att det finns två slags 

ensamlek. Det finns en vald ensamlek samt en ensamlek som inte är vald. Ett barn har en autonom 

funktion vilket innebär att barn har en förmåga att själva kunna avgöra om de vill leka ensamma eller 

tillsammans med andra. Vissa lekar kan exempelvis upplevas vara lättare att åstadkomma på egen 

hand där barnet kan utöva och få en total kontroll över sin egen lekvärld utan att behöva förhandla 

med någon annan. Den ensamma leken som inte är vald kännetecknas bland annat av de barn som är 

blyga, vilka ofta kan vara mer tillbakadragna men är mer benägna att iaktta andra. Dessa barn driver 

gärna en parallellek, de visar ett beteende som kan läsas av som att de skulle vilja vara med i leken fast 

undviker samtidigt att integrera i sociala interaktionen (Luckey & Fabes 2005:70). Vissa forskare 

menar att denna typ av lek kan klassificerarnas som en social lek då den innehåller sociala 

komponenter (Lyckey & Fabes 2005:68). Att vara blyg är delvis biologiskt och är över tid stabilt, 

vilket lyfts fram av Katz och Buchholz, 1999:45). Att vara blyg kan vara hämmande då dessa barn kan 

vara mer oroliga och har svårare med att uppnå sociala färdigheter (Katz och Buchholz 1999:45).  

 

Både nationell och internationell forskning lyfter fram om tankar om och vikten av att leka ensam, det 

beskrivs som nödvändigt att kunna, förutsatt att barnet har goda kamratrelationer och har förmågan att 

även delta i andra sammanhang (Öhman 2011:204, Katz och Buchholz 1999:47, Luckey & Fabes 

2005:69). Jill C. Katz och Ester S. Buchholz (1999:39, 41) menar att det finns mycket forskning som 

lägger tyngden på det sociala och ställer ofta ensamlek i motsats till social lek. Författarna trycker 

dock på att ensamlek bör ses som en egenskap istället för att ställas i motsats till social lek. Ensamhet 

som ett begrepp förknippas oftast som någonting negativt och definieras som en fysisk avskildhet eller 

avsaknad av social interaktion. När ett barn leker ensamt läggs fokus ofta på vilka förlorade 

möjligheter barnet går miste om som barnet annars skulle få vid sociala interaktioner. Sällan 

uppmärksammas det som vår studie syftar till att undersöka. Vad gör barnen som inte deltar i lek och 

vad får barnen istället? Genomgående i vår litteratursökning beskrivs de negativa följderna av att inte 

delta i lek. Bland annat Folkman & Svedin (2003:117) trycker på att om barnet inte är en del av en 

gemenskap kan barnet få en känsla av att inte duga eller vara önskvärd. Vidare menar Knutsdotter att 
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om barnet inte deltar i sociala sammanhang eller gemenskaper tillsammans med andra går barnet miste 

om att utveckla förmåga för empati och medkänsla samt hämma sin intellektuella och emotionella 

utveckling (Knutsdotter 2003:87). Att leka ensam förknippas med konsekvenser som att barnet kan 

lida av social missanpassning och att dessa barn kan skapa sig en negativ självkänsla vilken följer dem 

livet igenom (Luckey & Fabes 2005:67). Det finns dock forskning som påvisar att barnen, som 

vanligtvis inte leker med andra barn har en god språklig och social kompetens (Katz och Buchholz 

1999:43). Katz & Buchholz (1999:40) refererar till barnanalytikern Donald Wood Winnicott (1958)  

som menar att förmågan att kunna vara ensam är en av de viktigaste utvecklingsmässiga framgången i 

livet. Vidare refererar Katz & Buchholz (1999:40) till Suedfeld (1982) som menar att vara ensam, så 

vida den är frivillig, kan ge en helande upplevelse. Genom att vara ensam kan det öka så väl kreativitet 

samt insikten om sig själv genom att fokusera på sitt inre tillstånd. Att leka själv har också en läkande 

kraft. Om ett barn uppfattar det sociala samspelet som jobbigt eller stressigt i en interaktion 

tillsammans med andra, så kan barnet i sin ensamhet reglera balansen och stabilisera sin stressnivå 

(Luckey & Fabes, 2005:69).  

Gemensamt för Katz & Buchholz (1999:47-48) samt Luckey & Fabes (2005:71-72) studier kring 

barns ensamlek är att de trycker på att det är viktigt att värdera barns ensamlek som någonting viktigt 

men att det också är viktigt att beakta och vara observant så att inte ensamleken påverkar barnets 

självtillit och utveckling negativt. Vi hoppas att vår studie ska ge nya infallsvinklar på vad barnen som 

till synes leker ensamma faktiskt gör. 

 

Den vuxnes förhållningssätt 

Knutsdotter (2003:87) menar att det är den vuxnes ansvar att ett barn får möjlighet till en social och 

relationell utveckling. Gunilla Lindqvist (1996:21) och Folkman & Svedin (2003:31) menar också att 

den vuxne är viktig som lekkamrat och vägledare till att förstå leken och förmågan att leka med andra 

barn. Otrygga barn kan få ett viktigt stöttande av en medveten och medlekande vuxen där barnens lust 

och nyfikenhet för lek kan uppmuntras. Folkman & Svedin (2003:31, 117) förklarar vidare att det är 

viktigt att den vuxne hjälper barnet att skapa en självtillit samt en tillit till den vuxne och att den vuxne 

kan visa barnet vad det kan innebära att dela upplevelser och leka tillsammans med andra. Det är med 

andra ord viktigt att barnets sociala lek till en början växer i relation till en vuxen. Den vuxne behöver 

gå in i ett nära och aktivt samspel med barnet, stärka barnets självkänsla och succesivt stödja barnet 

med att lära sig lekens grundprinciper vad gäller att dela med sig, turtagning samt att komma överens. 

När den vuxne inspirerar och vägleder barnet, det är då barnet kan finna sin drivkraft och leklust. Detta 

betonas genomgående i den forskning som presenterats här. Det har dock framkommit i några studier 

av lekforskaren Knutsdotter (1991:163) och den internationella lekforskaren Brian Sutton-Smith 

(1924-) (refererad till i Øksnes, 2011:17) att pedagoger inte visar uppskattning för barns lek. 

Knutsdotter (1991:163) skriver i sin avhandling om varför inte barn leker vilket enligt henne beror på 

de vuxnas brist på stimulering och planering till lek. De vuxna visade ingen uppskattning för barns lek, 

de gav inte trygghet eller erbjudan av en stimulerande miljö. Författaren upplevde att pedagogerna 

värdesatte de arrangerade aktiviteterna och att de bortsåg från barnens lekglädje. Likväl som 

Knutsdotter fått fram i sin studie så har även Sutton-Smith i sin forskning uppmärksammat att 

pedagoger värdesätter planerade aktiviteter framför lek. Sutton-Smith skriver att pedagoger ofta 

förbiser lekglädjen till fördel för barns utveckling (Sutton-Smith (1997) refererad till i Øksnes 

2011:17). Även Folkman och Svedin (2003:120) trycker på att leken betonas som ett redskap för 

inlärning, men poängterar att om vi betonar leken som ett redskap allt för mycket går vi miste om 
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lekens egenvärde. Öhman (2003:64) betonar att det är viktigt som pedagog att möta barnet där det är, 

detta genom att befinna sig på barnets nivå och lyssna på barnet. Vidare betonar Öhman (2003:64) att 

det är viktigt som pedagog att garantera barnets integritet, såväl fysiska som psykiska integriteten. 

Barnet ska inte bli tvingad till kroppskontakt och heller inte bli kränkt. Det är viktigt att en pedagog 

visar respekt för barnets behov, självbestämmande och autonomi. Öhman (2011:79) poängterar att 

man som vuxen aldrig kan tvinga ett barn att leka. Vi hoppas under vår studie få nya aspekter på 

vuxnas förhållningssätt genom de intervjuer vi kommer genomföra.  

 

Genomgående i detta avsnitt så har vi inte funnit något svar på studiens frågor om vad barnen 

egentligen gör då de inte deltar i lek med andra. Därför känns det väldigt intressant och viktigt att gå in 

i denna studie. Detta ger oss förhoppningsvis viktig kunskap för vår framtida yrkesprofession. 

Teoretiskt perspektiv 

Vi kommer i detta avsnitt att presentera den amerikanske spädbarnsforskaren och psykoanalytikern 

Daniel Sterns teoretiska begrepp. Sterns huvudintressen är känslan av själv samt relationen mellan 

barn och vårdnadshavare. Dessa begrepp tar han upp i sitt huvudverk, ”Spädbarnets interpersonella 

värld” (refererad till i Jerlang, 2008:419). Sterns begrepp handlar om görandet, exempelvis genom 

intoning, aktivt iakttagande och aktivitetskonturer, dessa begrepp tror vi blir fruktbara verktyg för att 

undersöka det vår studie syftar till: vad gör de barn som inte leker? Vi tror också att vi med stöd av 

Sterns begrepp, som exempelvis samtal och sammanhang, även kommer kunna belysa 

förskolepersonalens uttalade förhållningssätt gentemot de barn som till synes inte deltar i lek 

tillsammans med andra barn.  

 

Sterns teori handlar om hur kärnjaget (barnet) upplever sig självt och sin omvärld (Jerlang 2008:423). 

Stern fokuserar på självutvecklingen vilken anses utvecklas i samspel med andra genom olika 

upplevelser eller känslor (Brodin & Hylander 1997:22, Lund 2004:28-29).  Mellan Brodins böcker 

från 1997 och Lunds bok från 2004 har Sterns begrepp omarbetats något vad gäller begreppsnamnen 

och åldersspannen. Här kommer vi nu redogöra för båda texterna. Stern talar om fem olika upplevelser 

vilka ger upphov till olika relaterandedomäner som utvecklas vid olika tidpunkter. Sterns understryker 

att barn föds med sociala behov.  

Den första upplevelsen är det begynnande självet vilket sker från nyfödd och ger upphov till domänen 

samvaro (Brodin & Hylander 1997:26-27). Det första stadiet kallas i Sterns nyare teori för Det 

gnyende självet, det handlar om att samspelet som sker när barnet är 0-2 månader och tillgodoser 

barnets behov av tröst och lugnande. Blir inte barnet bekräftat i sitt hungerskrik kan den uppleva att 

det inte är någon idé att förmedla känslor för ingen svarar på känslorna ändå (Lund 2004:30-31).  

Den andra är kärnsjälvet från 3 månaders ålder och ger upphov till samspel (Brodin & Hylander 

1997:26-27). Enligt Sterns nyare teori utvecklas det andra stadiet, kärnjaget, vid 2-6 månader och 

innefattar att barnet får en känsla av att det själv kan påverka andra. Barnet inser att det är en fysisk 

helhet, får förståelsen att känslorna den upplever har ett mönster samt tillhör självet. Sist börjar barnet 
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få en tidsuppfattning och förmågan att minnas. Får barnet i detta skede ingen positiv respons på sitt 

kontaktsökande får barnet en känsla av att inte vara betydelsefull (Lund 2004:32-36).  

Den tredje är subjektivt själv från 8 månaders ålder och ger upphov till samförstånd (Brodin & 

Hylander 1997:26-27). Enligt Sterns nyare teori sker det tredje stadiet när barnet är 7-17 månader och 

begreppet kopplat till det stadiet benämner han nu som intersubjektiviteten. Detta innebär att barnet 

kan dela uppmärksamhet, intentioner och känslor med andra. Känslan intoning som utvecklas under 

denna period liknas med empati (Lund 2004:37-42).  

Den fjärde är verbalt själv från 15 månaders ålder och ger upphov till samtal (Brodin & Hylander 

1997:26-27). Enligt Sterns nyare teori sker det fjärde stadiet från samma ålder som enligt hans äldre 

teori, nämligen mellan 15-18 månader och kallas det verbala självet. Nu blir språket ett redskap för att 

samspela (Lund 2004:42-46).  

Den femte är berättande själv från 3,5 års ålder och ger upphov till sammanhang (Brodin & Hylander 

1997:26-27). Enligt Sterns nyare teori har han gett det sista självet ett nytt namn, nämligen Det 

narrativa självet, vilket sker vid 3-3,5 års ålder och det är när barnet kan tala om sig själv. Stern kallar 

det Känslan av ett berättande själv (Lund 2004:46-47). 

Dessa domäner beskriver Stern vara kommunikationskanaler. Han menar att känslokommunikationen 

är en viktig del, främst i de tre första relaterandedomänerna som är samvaro, samspel och samförstånd 

vilka grundas av det icke verbala språket (Brodin & Hylander 2002:29). Stern menar att dessa fem 

olika domäner eller känslokommunikationer utvecklas parallellt med varandra och att vi växlar mellan 

dessa domäner livet igenom, det handlar inte om någon strikt stadieutveckling utan alla domäner pågår 

samtidigt (Brodin & Hylander, 1997:22, Lund 2004:29). Vidare beskriver Stern barn som kompetenta 

och att samspela med andra ses vara avgörande för att kunna utveckla sin kompetens till fullo (Brodin 

& Hylander 1997:21).  

Sammanfattningsvis bygger Sterns teori på att människan utvecklas i samspel med andra genom att ha 

samvaro, samförstånd, samtal och sammanhang (Brodin & Hylander 1997:26, 2002:29).  

 

Centrala teoretiska begrepp och analysverktyg 

Här har vi valt att presentera de begrepp som vi tror är mest betydelsefulla som analysredskap för vår 

undersökning.  

 

Samvaro, samspel, samförstånd, samtal och sammanhang 

Samspel är när känslor smittar, individerna upplever samma känsla och visar ömsesidigt intresse för 

varandra (Brodin & Hylander 2002:30). Samförstånd är när man delar varandras känslor (Brodin & 

Hylander 2002:33). Samtal och sammanhang handlar om när man talar om känslor och förmedlar sina 

upplevelser. Genom denna kommunikation skapar man ett sammanhang i det som händer (Brodin & 

Hylander 2002:34). Samvaro handlar om att dela känslovärldar (Brodin & Hylander 2002:29). Utifrån 

vår definition av samvaro är det när man gör något tillsammans. Dessa begrepp blir intressanta för vår 

studie kring vår frågeställning om när och var situationer uppstår där barn till synes inte leker. Hur ser 

relationerna ut mellan barnen, hur uttrycks de och hur ser deras aktiviteter ut? Begreppen blir även 

intressanta kring våra frågeställningar hur de vuxna talar om och beskriver de barn som till synes inte 

leker med andra. 
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”En tittare”: aktivt iakttagande  

Stern (1991:12) beskriver de barn som gör ett aktivt val att titta istället för att vara verbala som en 

positiv egenskap man kan ha med sig hela livet. Stern kallar dessa barn för tittare men vi väljer att 

benämna dem som aktiva iakttagare då de enligt Stern gör ett aktivt val att titta, med andra ord att 

iaktta (Stern, 1991:12). När ett barn tittar och är stilla i sina rörelser länge förväxlas ofta denna med 

passivitet. Vad Stern menar så sker en aktiv inlärningsprocess där barnet med sina ögon suger in sin 

omgivning. Ett barn kan via sitt tittande skapa sig en drivkraft eller erfarenhet av det sedda (Brodin & 

Hylander 1997:35-36). Ett eget exempel är när ett barn tittar på sina två kompisar som leker i en 

sandlåda och bakar tårta. Genom tittandet erfar barnet dess lekrörelsemönster, lekstrategier och 

lekupplägg. Så småningom kanske barnet själv prövar på samma lek, antingen på ensam hand eller 

tillsammans med andra. Detta kallas för att gå från en alert inaktivitet till en alert aktivitet (Brodin & 

Hylander 1997:37). Dessa begrepp blir intressanta för vår studie kring frågeställningarna om hur 

situationer uppstår där barn till synes inte leker. 

 

Vitalitetsaffekter och aktiveringskonturer  

Vitalitetsaffekter handlar enligt Stern om hur känslomässiga upplevelser upplevs eller hur en känsla 

känns. Dessa känslor är alltid närvarande som ett stämningsläge inom barnet, vilka ökar i takt, styrka 

och tonar bort (Brodin & Hylander 1997:41, 2002:26). Exempelvis kan affekten förtjusning gå som en 

våg genom kroppen. Känslan i kroppen ger uttryck av fysisk rörelse och efter förtjusningen av att 

funnit det man exempelvis letat efter kan bli affekten lugn som sakta sköljer genom ens kropp och ger 

en annan känsla än förtjusningsvågen (Stern 2011:137). Känslorna inom barnet påverkas av hur barnet 

hanteras, bemöts och pratas med (Brodin & Hylander 1997:41). Vitalitetsaffekterna behöver inte, men 

kan, visas i samband med kategoriaffekter. Exempel på kategoriaffekter är vrede, sorg och glädje 

(Stern 1991:96). Dock beskrivs vitalitetsaffekterna bäst som rörelsemetaforer av affekter, 

rörelsemetaforen kan exempelvis vara gradvis, lugn, böljande eller explosiv (Lund 2004:30). 

Vitalitetsaffekterna kan upplevas spontant men även genom ett beteende utan signalvärde. Exempelvis 

kan känslor visas på väldigt många olika sätt där kroppsspråket har en stor inverkan. Stern menar att 

via en individs rörelse upplevs inom oss olika vitalitetsaffekter (Stern 1991:69). Vitalitetsaffekterna är 

i ständig förändring och har underliggande egenskaper som kallas för aktivitetskonturer (Stern 

1991:70). 

 

Stern beskriver begreppet aktiveringskontur som en rytm av rörelser som gör att de händelser, i vilka 

vi deltar, ökar och minskar i intensitet. Vid en händelse, situation, samspel eller dylikt sker en direkt 

uppfattning av vad som sker med alla sinnen, detta kallas för perception (Stern (1985) refererad till i 

Massumi, 2011:107). Aktiveringskontur, enligt Stern, har en amodal perception, vilket innebär att alla 

känslor sker i kombination med varandra (Stern (1985) refererad till i Massumi 2011:108-110). Den 

amodala förmågan  innebär att barnet kan läsa av omgivningens sinnesuttryck med sina egna känslor 

genom sina sinnen. Genom alla intryck sker en helhetsupplevelse, som ett mönster av händelser i oss 

själva (Brodin & Hylander, 1997:52-53). Ett exempel på en amodal upplevelse som Stern 

(Stern1991:71) tar upp är att båda teknikerna för att lugna någon, genom lugnande ord eller lugnande 

beröring kan ge upplevelsen av samma aktiveringskontur. Vid varje möte av en aktiveringskontur 

deklarerar barnet sin självständighet och känslosjälvet. Barnet erfar de amodala perceptionerna vilka 

barnet sedan tillgängliggör och sänder, genom sina rörelser, ut i en amodal aktiveringskontur (Stern 
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(1985) refererad till i Massumi 2011:110). Med hjälp av begreppet aktiveringskontur blir det enligt 

Stern möjligt att synliggöra den abstrakta amodala representationen (Stern 1991:72).  I ett samspel, 

eller i en relationell gemenskap sänder respektive parter ut signaler. Roller eller uppförande har en 

direkt inblandning i en händelse i en dynamisk enhet (Massumi, 2011:113-114).  Genom 

aktivitetskonturer väller tankar, känslor och handlingar fram menar Stern (Stern 1991:70). I samspel 

med andra kan ett barn urskilja vad det hört och sett utifrån sin perceptuella känsla av amodalitet. 

Oavsett hur känslan uppkommit, genom känsel, hörsel eller synintryck ges den olika utformning 

beroende på hur barnet responderar på känslan som då upplevs. Detta kan av barnet uttryckas fysiskt 

genom känslor eller handlingar eller via en mental process (Stern (1985) refererad till i Massumi 

2011:112, Stern 1991:72). Ett barn är, enligt Stern, inte en passiv mottagare utan har en egen 

aktiveringskontur där det själv kan avgöra sin egen position. Barnet har även en förmåga att avläsa och 

överföra taktilitet, vilket innebär att barnet har en förmåga att kunna läsa av samt överföra information 

eller en känsla vid beröring. Stern beskriver även att ett barn inte imiterar den vuxne eller andra barn 

utan ett barns aktiveringskontur parallellerar mot den vuxnes och de andra barnens aktiveringskontur. 

Det innebär att det ett individuellt barn gör saknar likhet med det den vuxne och de andra barnen gör 

och samtidigt utgör deras respektive aktiveringskonturer också en övergripande gemensam sådan 

(Stern (1985) refererad till i Massumi 2011:111-112). Detta blir av största intresse för vår 

frågeställning om det pågår aktiviteter och samspel trots att vissa barn till synes inte leker.  

  

Intoning och intersubjektivitet 

Stern tar upp begreppen intoning och intersubjektivitet som betydande för lekutvecklingen. Intoning 

handlar om empatisk kommunikation genom att spegla och svara på barnets utryck. Intoning har 

likheter med empati och att i lek där ett ömsesidigt samspel sker betraktar barnet sig själv och sin 

föreställningsförmåga och förståelse inför den andra utvecklas (Haugen (2008) refererad till i Öhman 

2011:60, Öhman 2003:33).  Intoning innebär att personen upplever en annan persons känsla, fångar 

upp den känslan och ger tillbaka känslan. Känslorna syns genom kroppshållningen, ansiktsuttrycken 

och röstläget. Man upplever genom intoningen att känslor är delade, vilket kan jämföras med ett 

”lyhört ackompanjemang”. Genom intoning utvecklas barnets inre liv. Utan intoning skulle världen 

upplevas ensam och ens känslor skulle man tro att man är ensam om. Men man behöver även ibland få 

vara ensam i sin känsla, så det är inte till fördel att intona precis allt (Brodin & Hylander 1997:67-68).  

 

Intersubjektivitet handlar om att under leken ha ett gemensamt fokus på det man gör. Följden av detta 

blir att barnet skapar sig en förståelse för att upplevelser kan delas. Utan intersubjektiviteten kan inte 

barnet förstå låtsaslek, det varken kan eller vill förstå samspelets glädje att göra något tillsammans 

med någon (Öhman 2011:60). Dessa begrepp blir intressanta för vår studie då vår frågeställning om de 

pågående relationer och aktiviteter mellan barn som till synes inte leker och de andra barnen.  



12 

 

Metod  

Val av metod 

Alvesson och Sköldberg (1994:10-11) betonar att man kan använda sig av antingen kvantitativ eller 

kvalitativ metod, valet ska göras i relation till det aktuella forskningsproblemet. För att besvara våra 

frågor och vårt syfte har vi använt oss av fältarbete och kvalitativa metoder i form av litteraturstudier, 

intervjuer och observationer (Repstad 2007:22, Kaijser 2011:37). Genom att använda sig av en 

kvalitativ metod menar Repstad (2007:22) att man vill undersöka något grundläggande utan att vara 

ute efter en generaliserad bild om hur någonting är i det stora hela. Man vill inte undersöka hur ofta 

eller vanligt någonting är. Vidare skriver Repstad (2007:36) att det är vanligt att man med sin 

undersökning vill lägga fram det som att resultaten skulle vara typiska för motsvarande fält. Det är inte 

vår avsikt med vår studie. Vi har med vår studie som avsikt att skaffa förståelse och kunskap om vad 

barnen gör som till synes inte direkt deltar i leken tillsammans med andra. Vi har även som avsikt att 

undersöka hur pedagoger tillmötesgår och tänker kring dessa barn. Vi har ingen avsikt att ge en 

generaliserad bild av hur vanligt det är med icke-socialt lekande barn, vilka eventuella mönster man 

kan se hos de barn som till synes inte leker med andra. Vi vill heller inte ge en generaliserad bild av 

vilka eventuella åtgärder eller metoder som skulle vara de rätta. Vi menar att det inte finns någon sann 

bild av vilken metod eller tillvägagångssätt som skulle vara den enda rätta eller den bästa. Alla barn är 

unika och vi vuxna behöver kunna tillmötes gå barnens olikheter, därför menar vi att det inte finns 

bara en metod. Vi anser att våra metoder har en stor relevans för vår undersökning samt att metoderna 

kan hjälpa oss att besvara våra frågor och studiens syfte, eftersom intervjuerna kommer att svara på 

hur de vuxna talar om och beskriver barn som till synes inte deltar i lek. Observationerna kommer att 

besvara frågan vad barnen gör, hur de gör och var de gör det. Vi valde att göra ett flertal observationer 

samt två intervjuer med förskollärare och en intervju med en person som är utbildare inom 

förhållningssättet Vägledande samspel. Vi kommer närmare att beskriva Vägledadande samspel under 

kapitlet ”undersökningspersoner”.   

 

Repstad (2007:33) och Pripp & Öhlander (2011:120) menar att med stöd av observation kan man 

undersöka sociala sammanhang och situationer där människor naturligt möts. En människans 

kroppsspråk kan förmedla helt andra saker än vad den personen verbalt skulle förmedla. Genom 

återkommande observationer får man syn på det återkommande och det överraskande som sker. Då vår 

avsikt var att undersöka vad barnen som till synes inte deltar i leker gör, verkar observationerna som 

metod ha en god relevans. Observationerna ger oss en direkt bild (Repstad 2007:22, 33) av de sociala 

processerna som sker på förskolan. Vad som är viktigt att belysa är att även om vi har en tillgång till 

en naturlig miljö, så besvaras eller visas ingen direkt sanning. Detta poängterar Repstad (2007:35) som 

menar att observatören alltid gör tolkningar av det som sker. En observatör kan dessutom påverka den 

naturliga tillvaron genom sin existens eller närvaro.  

 

Vi valde att göra en etnografisk intervju vilket enligt Fägerborg (2011:88) innebär att man upprättar ett 

specifikt tema istället för ”fråga-svar”. En etnografisk intervju fungerar mer som ett samtal där den 

intervjuade berättar sin historia. Den som intervjuar ställer inte bara frågor utan även följdfrågor, 

uppmuntrar den intervjuade att berätta mer och reflektera. Intervjufrågorna utarbetade vi som en 
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intervjuguide med uppställda huvudfrågor (Repstad, 2007:86). Vi ville inbjuda våra intervjupersoner 

till att få känna sig delaktiga och att de själva skulle kunna få påverka intervjustunden. Med intervju 

som metod ville vi få specifika personers kunskaper och erfarenheter om hur de tänker kring barn som 

till synes inte leker med andra barn, och därför ser vi att intervjuerna hade en god relevans för vår 

studie. Genom intervjun fick vi kvalitativt material som är baserat på enskilda individers erfarenheter 

och tankar (Fägerborg 2011:85). Fördelen med att göra en intervju ansikte mot ansikte, är att man får 

bättre svarsfrekvens och kan ge respons och följdfrågor. Intervjuaren kan även,  vid behov, förtydliga 

sina frågor.  En nackdel med muntlig intervju är att det är tidskrävande, man måste befinna sig på en 

specifik plats vid en viss tidpunkt. Detta gjorde att vi erbjöd två av våra informanter möjlighet till en 

mailintervju, vilket de tackade ja till. Denna metod gjorde att vi kunde fokusera på våra observationer 

samt att informanterna fick mer tid att reflektera över våra frågor (Cohen, Manison & Morrison 

2007:218, 221, Repstad 2007:86). Denna metod där vi delat ut frågor och fått tillbaka svaren är 

utformad som en kvantitativ metod men behandlas som en kvalitativ metod.  En nackdel med denna 

metod är att det inte går att ställa följdfrågor direkt Vi upplevde denna metod som ett bra redskap för 

oss då våra informanter erbjöds reflektionstid, och vi hade möjlighet att ställa följdfrågor via mailen. 

En nackdel med denna metod är att man får vänta på svaren (Cohen et al. 2007:158). Vi erbjöd våra 

informanter omkring en veckas tid att besvara våra frågor. Vi fick tillbaka bådas svar inom en vecka.  

Vår studie har en karaktär av jojo-fältarbete, som Socialantropologen Helena Wulff kallar det för 

(Wulff (2002) refererad till i Kaijser 2011:126). Vi har åkt mellan våra hem och fältstudiemiljön.  

Urval och avgränsningar 

Vi har i vår undersökning gjort kvalitativa intervjuer och observationer. Vi valde dessa metoder då vi 

upplever att observationer som metod är mest lämplig då vi skulle undersöka barnens yttre beteenden. 

Intervju som metod är mest användbar då vi ville få reda på personers tankar och uppfattningar 

(Fägerborg 2011:85). Vi gjorde till en början ett urval att endast genomföra observationerna och 

intervjuerna på en enda förskola. Att vi valde att avgränsa oss till att genomföra vår undersökning på 

endast en förskola motiverar vi med att denna studie är av mindre karaktär och kvalitativ. Men vi 

valde att göra ett tillägg då vi ville bredda vår empiri genom att intervjua en utbildare inom 

Vägledande samspel. Vi kommer närmare att beskriva Vägledadande samspel under nästa kapitel.  

Observationerna är genomförda på en av förskolans avdelningar medan intervjuerna har skett med två 

förskollärare, en från varje av förskolans avdelningar. Åldersmässigt har vi avgränsat observationerna 

till de yngre förskolebarnen, utomhus i fri lek. Då vi gjorde ett flertal observationer, ca 12 stycken, har 

vi valt att välja ut fyra av dessa. Vi valde de observationer vi tyckte var intressanta och skilde sig åt 

gällande kön, ålder och situationerna, och som bäst svarade mot syfte och frågeställningar. Vi ville se 

olika miljöer och aktiviteter utomhus för att få ett brett stoff.  

 

Vi skrev tidigt frågeställningar till vår studie, vilka vi valt att noggrant följa genom hela studien. En 

risk med detta, enligt Repstad (2007:30), är att man begränsar sitt fokus och kan därför gå miste om 

intressanta aspekter. Då tiden för vår studie var begränsad anser vi att det har varit nyttigt att tidigt 

begränsa oss. Det har varit till hjälp att ständigt påminna oss själva om vårt ämne och våra frågor och 

att ständigt förhålla oss till dessa. Annars är det väldigt lätt att sväva iväg och ta tillvara på irrelevanta 

ämnen och material i förhållande till det vi vill skriva, även om det kan vara mycket intressant.  
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Vi valde bort att observera förskolepersonalens förhållningssätt då vi ville ha ett fokus på barnens 

görande. Vi valde även bort att intervjua barnen för att merparten av barnen på avdelningen använder 

sig av icke verbal kommunikation vilket vi tror skulle kunna göra barnintervjuer mer svårgenomförda, 

men främst därför att vi ville se vad vi kunde se genom observationer. 

 

Undersökningspersoner/Undersökningsmaterial 

Under våra fältbesök på en förskola studerade vi två pojkar och två flickor i åldrarna 1-3 år, på en 

småbarnsavdelning. Vi intervjuade även två förskollärare på förskolan Skogsmullen vilka jobbar med 

olika åldersspann. Informant A arbetar med de yngre barnen, 1-3 åringarna, på avdelningen Ugglan. 

Informanten har drygt 30 års erfarenhet, varav 10 år som barnskötare. Informant B arbetar med de 

äldre, 3-5 åringarna, på avdelningen Björnen och har drygt 5 års erfarenhet som förskollärare innan 

dess har hon 20 års erfarenhet från arbete som barnskötare och assistent. Informant C har cirka tio års 

erfarenhet av arbete med förhållningssättet Vägledande samspel. Hon utbildar inom synsättet 

Vägledande samspel främst inom förskolor, huvudsakligen i Sverige.  

Vägledande samspel heter på engelska International Child Development Programme och det fokuserar 

på det positiva samspelet mellan barn och vuxen. Förhållningssättet har tre dialoger. Den första är den 

emotionella dialogen där den vuxna bekräftar, anpassar sig och följer barnets initiativ. Den andra är 

den meningsskapande dialogen där den vuxne vidgar och berikar barnets upplevelser genom 

förklaringar och ett gemensamt fokus. Den tredje dialogen är den reglerande och gränssättande 

dialogen där den vuxne hjälper barnet att bemästra de utmaningar som möts i vardagen (Hundeide 

2009:33).  Förutom Sterns affektteori, bygger även Vägledande samspel på bland annat anknytning, 

temperamentsforskning och mentalisering (Informant C). Affektteorin handlar om kroppsliga 

känslouttryck både synliga på kroppen och det som sker i kroppen (Brodin & Hylander 2002:10). 

Anknytningsteorins mål är att uppnå känslan av mänsklig anknytning (Stern 1991:250). Mentalisering 

handlar om att reflektera över andras och egna känslor och tankar samt se andra personer inifrån och 

sig själv utifrån (Wallroth, 2010:12). 

Insamlingsteknik 

Vi observerade av första ordningen, då vår primära uppgift var att observera och inte delta i 

verksamheten (Björndal 2005:26) och vi hade en hög grad av öppenhet då både förskolans personal 

och föräldrar är informerade om att vi skulle observera (Björndal 2005:43). Vi gjorde med andra ord 

en öppen observation (Repstad 2007:41) där vi öppet talat om vad vi skulle göra, vilket även har en 

etisk aspekt. För att undvika, så långt det gick, att barnen skulle bli blyga eller ställda att vi 

observerade, besökte vi gemensamt förskolan en vecka innan observerandet start och lekte med barnen 

en förmiddag samt pratade dem om att vi skulle komma tillbaka veckan därpå och då titta på vad de 

gör och leker. Vi försökte göra barnen medvetna om att vi ”skulle titta på vad de gjorde och lekte”. 

Pripp & Öhlander (2011:116-119) skriver att vid en observation är den rumsliga begränsningen viktig. 

Platsen väljs utifrån vilka mål man har med observationen. Under observerandet höll vi som 

observatörer en låg grad av deltagande (Pripp & Öhlander 2011:124), vi varken samtalade eller 

integrerade med de andra som fanns runt omkring oss. Pripp & Öhlander skriver att under en tids 

observerande kan observatören pendla mellan deltagande observation och endast observatör 

(2011:124), vilket vi gjorde. Det är svårt när barnen är mellan 1-3 år, för de är naturligt nyfikna på oss, 

vill visa saker eller få hjälp med exempelvis att få på sig en tappad vante. Pripp & Öhlander 
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(2011:130) skriver även att det är en förutsättning att den som observerar är nyfiken och att man som 

observatör är systematisk och medveten om vad man gör. Vidare skriver (Björndal 2005:42) att innan 

man genomför en observation skall man ha bestämt sig för hur begränsat man skall titta på situationen. 

Då var vi väl förberedda för vad vi skulle undersöka hade vi en medvetenhet om vad vi skulle lägga 

fokus på. Med andra ord la vi vår blick och fokus på situationerna där barn tillsynes inte direkt deltog i 

lek tillsammans med andra.  

Observationerna utfördes genom främst dokumentationer i form av filmning och anteckningar. 

Dokumentationerna gjordes för vårt minnes skull. Film fångar mer än anteckningar och har den stora 

fördelen att vi kunde se dem om och om igen. Kameran är ett användbart verktyg medan man 

observerar men även ett fickstort block och penna är bra att ha med under observationerna (Pripp & 

Öhlander 2011:133). Eftersom filmning kan bli väldigt närgånget vid en observation skall man vara 

uppmärksam så att man inte stör (Björndal 2005:142-143). Detta skedde genom att vi satt tysta och så 

stilla som möjligt och vi upplevde att vi inte påverkade eller störde dem. När barnet rörde sig gick vi 

så diskret vi kunde efter på håll. Vid ett filmningstillfälle var det dock ett barn som vi upplevde märkte 

av filmningen. Barnet gick emot oss för att huka sig bakom gå-vagnen för att inte delta. Vi slutade 

direkt filma och bekräftade barnet att ”vi ser att du inte vill bli filmad så vi slutade med det”. Barnet 

fick frågan om han ville se filmen för att förstå vad vi gjort, vilket han ville. Efter att han fått se filmen 

på sig själv berättade vi åter att vi inte skulle använda filmen att skriva om för att han visat att han inte 

ville. Att använda sig av ljud/film-inspelningar under en observation stöttar ens minne och man kan 

efteråt höra och få nya infallsvinkar på detaljer man missade under själva observationstillfället 

(Björndal 2005:71). En insikt vi gjort medan vi filmat är att eftersom filmningen fångar allt som sker 

blir det svårt att avgränsa sig och se till en specifik händelse eller ett specifikt barn. Ett dilemma är 

dock att man är så fokuserad på det tekniska att man inte vet vad barnet ser på utanför kamerans vy. 

Det som sker runt omkring är ofta av betydelse. En kort filmsekvens har vi suttit med i timmar och sett 

om, för att se vad som verkligen sker. Varje gång man ser filmsekvenser ser man ny betydelsefulla 

detaljer. Exempelvis vad som sker innan ett barn knuffas, går undan eller säger ”Stopp”. När vi filmat 

har vi valt ut delar i filmerna att sammanställa och använda som observationer. Vi skapar oss även 

förståelse över en situations komplexitet. 

 

Intervjuerna vi genomförde har som tidigare nämnts, en kvalitativ karaktär. Intervjufrågorna (bilaga 1) 

formulerade och skrev vi tillsammans. Vi valde att formulera öppna frågor men med en karaktär av 

strukturerade frågor för att kunna hålla god kontroll på att våra frågor besvarades i överensstämmelse 

med vårt syfte och våra frågeställningar. Vi ville samtidigt inbjuda våra intervjupersoner till en 

delaktighet så att de skulle känna att de kunde påverka intervjun eller ta sidospår. Skulle vi istället ha 

haft schematiska frågor eller helt strukturerade och slutna frågor skulle det bli svårt för svarspersonen 

att ge oss nyanserad information (Repstad 2007:86). Den muntliga intervjun höll vi gemensamt i. 

Innan intervjun började frågade vi förskolläraren om vi fick göra en ljudupptagning. Förskolläraren sa 

då ja, men när intervjun börjat så ändrade sig förskolläraren några minuter in. Vi stängde då direkt av 

diktafonen och förde endast anteckningar under intervjun. Det som spelats in raderades direkt efter 

intervjutillfället.  

Att vara två stycken som intervjuar enligt Repstad (2007:111) har både positiva och negativa effekter. 

Det positiva är att den ena intervjuaren kan föra anteckningar samt komma med följdfrågor under 

intervjun, medan den andra ställer frågor. En negativ aspekt är att svarspersonen kan kännas vara i en 

minoritets position. Intervjuerna som skedde via mail skickades ut en vecka innan vi ville ha tillbaka 

svaren. Den muntliga intervjun med den första förskolläraren och mailintervjun med den andra 
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förskolläraren hade samma frågor medan mailintervjun med utbildaren inom Vägledande samspel 

hade frågor anpassade mot just detta arbetssätt. 

Genomförande 

Vi började med att undersöka möjligheten till att göra vår studie på förskolan. När vi fått godkännande 

från förskolans chef och talat med personalen började vi skriva informations- och fullmaktsbrev och 

tilldelade föräldrar och förskolan information om vår studie. Vi förfrågade om medgivande om att 

observera barn och pedagoger genom att vi delade ut fullmakts- och informationsbrev till förskolan 

och barnens vårdnadshavare.
1
 (bil. 1). Vi informerade där om vad vi undersöker, vad som sker med 

den insamlade empirin och vad som sker efter studien. I väntan på att få tillstånden färdiga började vi 

söka och studera litteratur och forskning kring vårt ämne. Förutom forskning i böcker, fann vi via 

databaserna, Nordic Base of Early Childhood Education and Care (förkortat NB-ECEC), ERIC och 

SwePub, intressanta avhandlingar och forskning kring lek och vänskapsrelationer. Dessa fann vi med 

hjälp av sökorden: vänskap, relation, lek, läroplan, barn. Vi använde även engelska sökord som: 

”Relationship between children in preschool”, ” “preschool* play*”, ” Children who play alone”.  

Vi utformade även intervjufrågor och tillfrågade personal på förskolan om medverkan som 

informatörer i intervjuer. Vi bokade en muntlig intervju och en mailintervju. Informant A som vi 

skulle ha en muntlig intervju med fick själv ge förslag om var och när intervjuerna skulle ske. När vi 

fått klartecken och godkännande av tillstånden för att observera bokade vi in tid för att bekanta oss 

med förskolan för att sedan göra våra observationer och intervjuer. Med Informant B bokade vi en 

intervju per mail, hon fick frågorna och sen en vecka på sig att reflektera och skriva svaren. Första 

intervjun ägde rum den 19 november, de andra intervjuerna skedde via mail. Under intervjutillfället 

turades vi om att ha rollen som intervjuare medan den andra hade rollen som skribent/antecknare och 

kom med följdfrågor. Denna intervju antecknades med papper och penna. Mailintervjuerna 

sammanställdes när vi fick in dem. Den insamlade empirin bearbetades och analyserades systematiskt 

utifrån undersökningens huvudsakliga teoretiska utgångspunkt, teoretikern Stern samt tidigare 

forskningsstudier. 

 

Reflektion och beskrivning av författarnas insatser i studien 

Vi har varierat vem av oss som börjat skriva på de olika rubrikerna, förutom syfte och frågeställningar 

som vi gemensamt skrev sittandes ihop vid en dator. De rubriker Therese börjat skriva på är Tidigare 

forskning och Metod. Moa började skrivandet på Bakgrund och Teoretiska perspektiv. När den som 

börjat skriva kände att den inte hade mer att skriva så har den andre tagit över. Så har vi turats om 

många vändor under ett tag. När vi kommit en bit in i skrivandet av alla ovan nämnda rubriker testade 

vi att sitta gemensamt och skriva vidare. Vi insåg hur smidigt det gick när vi direkt kunde diskutera 

innehåll, formuleringar och relevans. Vi har turats om att läsa högt ur litteraturen och att skriva, båda 

har varit lika aktiva i diskussionerna om relevans, formuleringar och upplägg. Så därefter har vi 

mestadels suttit gemensamt och skrivit vilket främst gäller delarna Resultat och analys samt 

Diskussion.  Vi har både gemensamt och enskilt letat efter litteratur och avhandlingar. Vi har hela 

tiden haft en tät daglig dialog om vad vi funnit och har ofta lyft fram samma litteratur eller 

                                                      
1 Brevet formulerades med utgångspunkt i en mall som tagits fram vid barn och ungdomsvetenskapliga 

institutionen, Stockholms universitet. 
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avhandlingar. Främst har vi båda läst all litteratur och avhandlingar, dock har en av oss ibland läst mer 

än den andre, men vi har sett till att vi delat upp läsandet jämt mellan oss. Dock har Therese tagit lite 

mer ansvar kring att leta artiklar, men vi har gemensamt diskuterat relevans och formulerat brödtext. 

Under skrivandet har vi haft kontakt med ett bibliotek för stöd med litteratur och forskning, denna 

kontakt har Therese haft ansvar för. Ansvaret för kontakten med förskolan vi observerat på har Moa 

skött. Informations och fullmaktsbrev till förskolan och föräldrar har vi skrivit gemensamt. Moa har 

skött kontakten med de två vi gjort mailintervjuer med. 

Databearbetning och analysmetod 

Till en början lyssnade vi och tittade på vårt insamlade material som bestod av ljudintag via filmning 

samt anteckningar. Vi tittade gemensamt på filmerna och började transkribera samt skriva rent vårt 

material. Transkriberingar och bearbetning av vårt material skedde succesivt. Vid transkribering av 

intervjuerna valde vi dock att välja ut det som för oss upplevdes vara mest intressant och valde därför 

att inte transkribera allt ordagrant. Detta kan enligt Repstad (2007:128) upplevas vara en svårighet, 

framförallt för nybörjare. Repstad lyfter fram att transkribenten eller författaren kan uppleva sig 

behöva vara lojal mot informationsmaterialet och att det då blir svårt att välja bort vissa delar. Men det 

finns ingen forskningsetisk plikt att återge allt, poängterar Repstad (2007:128). 

Som analysmetod använde vi oss av en helhetsanalys (Repstad 2007:141). Vi läste grundligt igenom 

vårt material i sin helhet och noterade olika återkommande mönster eller vad som för oss upplevdes 

vara intressanta aspekter. När vi analyserade våra observationer kategoriserade vi specifika sekvenser 

från observationerna utefter våra analysbegrepp som vi valt ut med omsorg under vår teoretiska del. 

De specifika sekvenserna, som enligt oss, verkade relatera till våra begrepp kategoriserade vi utefter 

begreppen: samspel, samvaro, samförstånd, samtal, sammanhang, aktivt iakttagande, aktivitetskontur, 

vitalitetsaffekter, intoning, intersubjektivitet. 

När vi sammanställde våra intervjuer upprättade vi informanternas svar efter våra frågeställningar 

vilka lyder: Hur beskriver förskolepersonal de barn som till synes inte direkt deltar i leken? Hur talar 

förskolepersonal om hur de förhåller sig till de barn som till inte synes direkt deltar i leken? Vi valde 

därefter att plocka ut citat från våra informanter för att påvisa likheter och skillnader från våra 

informanters svar. Detta gjorde att det blev lättare för oss att analysera empirin i relation med våra 

teoretiska analysbegrepp.   

Forskningsetiska aspekter  

När vi genomfört vår studie har vi tagit hänsyn till och följt det Humanistiskt samhällsvetenskapliga 

rådets forskningsetiska principer (HSFR). På så vis visar vi respekt och hänsyn för de som varit 

deltagande i vår studie. Forskningsrådets fyra huvudkrav vi följt är: informationskravet, 

samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002:6). 

Vetenskapsrådet har även en nyare version av de forskningsetiska principerna som är från år 2011. Vi 

kommer hänvisa till båda i denna del om forskningsetiska aspekter. 

Informationskravets tyngdpunkten ligger på att forskaren ska informera de deltagande om 

forskningens syfte samt villkor för deras deltagande. De ska informeras om att de när som helst ska 

kunna avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet 2002:7-8, 2011:44). Vi informerade om de etiska 

aspekterna noggrant i vårt informations och fullmaktsbrev till alla som skulle delta i studien samt 
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föräldrar till barn. Vi berättade för samtliga om syftet med vår studie, vad som sker med den 

insamlade empirin samt var den färdiga undersökningen publiceras. Vid intervjuerna fick även 

intervjupersonerna information kring de etiska reglerna muntligt. När det gäller barnen så har vi där 

muntligt informerat om vårt syfte.  

När det gäller samtyckekravet poängteras att den som deltar har rätt att när som helst avbryta sin 

medverkan utan några negativa följder samt att samtycke krävs av vårdnadshavare om barn under 15 

år är medverkande (Vetenskapsrådet 2002:9-11, 2011:42-44). Vi var tydliga med att lägga upp i 

informations- och fullmaktsbrev att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin 

medverkan. Eftersom vi i vår undersökning ville genomföra observationer behövde vi föräldrarnas 

medgivande och tillstånd att observera deras barn. När det gäller barnen så har vi där berättat om deras 

rättigheter, fast på deras nivå. Vi har även tagit i beaktande deras kroppsuttryck. Om ett barn visat 

minsta möjliga tecken på att han/hon inte vill vara med så har vi självklart respekterat det.  Detta vill 

vi även koppla till Konventionen för barns rättigheter (2006:38) där det står om barnens rätt att yttra 

sig och tas på allvar. Vi har under vår tid för observerande tagit hänsyn till barnens uttryck.  

Konfidentialitetskravet tydliggör att personuppgifter ska bevaras och behandlas med försiktighet. 

Ingen obehörig ska kunna ta del av det (Vetenskapsrådet 2002:12, 2011:66-67). Vi har i vår 

undersökning avidentifierat förskolan samt fingerat namnen på våra deltagande. När en observation 

skall förmedlas till andra så skall den i största mån anonymiseras, vilket även har med tystnadsplikten 

att göra (Björndal, 2005:143). Därför har namn och orter bytts ut, bland barnen har ”huvudpersonerna” 

fått namn mellan A och D och övriga deltagande barn har fått namn mellan E och L. 

”Huvudpersonernas” namn går i alfabetisk ordning i relation till observation 1-4 medan övriga namn 

slumpats. Informanterna är nämnda som informant A, B och C. 

Nyttjandekravet handlar om att det insamlade empirin endast får användas för forskningsändamål och 

får inte lånas ut för kommersiellt bruk (Vetenskapsrådet 2002:14, 2011:38-40). Vi använder endast 

vårt insamlade material för vår studie vilket vi även förtydligt för föräldrar och våra deltagare. Ifyllda 

informations- och fullmaktsbrev förvarade vi i ett privat kassaskåp. Filmerna har vi endast laddat över 

på en privat dator och inte fört mellan oss. Anteckningarna finns samlade i endast ett block. Vi har 

förtydligat att när studien är genomförd kommer allt material att raderas och därmed kan ingen 

obehörig kunna ta tal av materialet.   

Studiens kvalitet 

Med stöd av begreppen reliabilitet (tillförlitlighet) och validitet (giltighet) bedömer och utreder man 

hur god kvaliteten är på den forskning man gjort (Repstad, 2007:151). Reliabilitet handlar om hur väl 

fungerande mätinstrumenten är. Man utreder och bedömer här om hur pålitlig den insamlade 

informationen är. När det handlar om att bedöma giltigheten så utreder man om man lyckats mäta det 

man velat mäta, dvs. besvarar det empiriska materialet ens frågeställningar samt syftet med studien? 

(Repstad, 2007:151, Cohen et al. 2007:133).  

Till en början hade vi valt att göra ansikte-mot-ansikte intervjuer, detta för att det skulle bli mer 

personliga möten där vi skulle kunna tillmötesgå våra informanter med följdfrågor om det skulle 

behövas. Vi kände oss även nyfikna på mailintervjuer då ansikte-mot-ansikte intervjuer är 

tidskrävande och tiden kändes knapp Vi såg därför mailintervjuer som ett bättre alternativ för oss. 

Styrkan med mailintervjun var att vi fick riklig information där informanterna fått ca en vecka att 

besvara våra frågor. En svaghet är dock att svaren kan ha reflekterats så pass länge att det finns en risk 
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för att informanternas svar ger sådan information de tror att vi skulle vilja ha (Cohen et al. 2007:153). 

Med detta menar vi att vid en muntlig intervju får vi mer direkt information där informanten 

”oreflekterat slänger” ut sina svar.  

Vad gäller observationerna uppstod olika situationer som blev lite av ett hinder för det vi just då 

observerade. Det kan exempelvis handla om när situationer avbröts för fruktstunder. Fast och andra 

sidan så tillhör detta förskoleverksamheters vardag och därför faller liknande situationer, som för oss 

ibland blev ett hinder, som naturligt för barnens miljö och vardag. Andra svagheter var att barnen 

märkte av att vi fanns i dess närhet, några av barnen upplevdes känna sig iakttagna då de vände sin 

blick mot oss. Men barnen visste och andra sidan om att vi skulle titta på vad de gjorde då vi talat om 

detta för barnen veckan innan vi skulle ut och observera. Sen första observationsdagen så började vi 

med att prata med barnen om att “nu är vi här igen och idag ska vi titta på vad ni leker, som vi 

berättade förra veckan vi var här”. De flesta av barnen signalerade inga tecken på att de inte ville vara 

med eller inte bli iakttagna. Förutom vid en situation då ett barn reagerade starkt på vår kamera. 

Filmningen avbröts då direkt.   

 

I en kvalitativ undersökning är den insamlade empirin ofta uppbyggd av subjektiva respondenter som 

bidrar till en viss partiskhet, enligt Cohen et al. (2007:133). Här påverkar åsikter, attityder och 

perspektiv till att situationer eller det material man samlat inte är ett absolut tillstånd.  Vad gäller 

reabiliteten av våra observationer så kan vi som observatörer ha påverkat barnens vardagliga 

situationer och därför kan det vi observerat ha blivit påverkat av vår närvaro. Men vi upplever ändå att 

barnen inte reagerat speciellt mycket på att vi varit närvarande. Därför har vi ändå lyckats, upplever vi, 

att undersöka vad barnen gör i en sådan, för barnen, naturlig och vardaglig/vanlig förskoledag och där 

fått relevanta empirier för vår underökning. Därför upplever vi att både tillförlitligheten och 

giltigheten är hög då vi med relevanta metoder och strategier för att lyckas samla in vårt material som 

passar sig efter våra frågeställningar.  

 

Cohen et al. (2007:134) menar att en forskare vara så ärlig som möjligt vid presentation av den 

insamlade empirin. Det är viktigt att rapportera situationerna så nära som det är möjligt genom 

deltagarnas ögon. Vid presentation och analys av våra observationer har vi så ordagrant som möjligt 

beskrivit de situationer vi valt att undersöka på ett djupare sätt. På så sätt menar vi, har vi försökt 

rapportera eller beskriva utifrån barnens egna ögon. Vi kan dock aldrig veta vad barnen tänker, så det 

sker förstås en viss tolkning. Men vi har försökt att undvika att dra några förhastade slutsatser i våra 

analyser och resultat. Så även gäller våra intervjuer. Vad gäller tillförlitligheten och giltigheten av 

intervju empirin vi samlat in så uppfattas även den vara hög då vi har de korrekt besvarade frågesvaren 

i ett dokument som vi inte korrigerat eller ändrat. Vad gäller den muntliga intervjun, skrev vi direkt 

ner de svar vi fick för att kunna bevara informantens svar på ett så korrekt sätt som möjligt, och därför 

uppfattar vi även där att reabiliteten är hög. Om vi hade fått samtycke från förskolläraren att göra 

ljudupptagningen hade dock troligen reabiliteten kunnat öka. Då vi hade fått de exakt korrekta svaren 

och risken för misstolkade anteckningar minimeras.   

 

Det insamlade materialet vi har använt oss av för vår studie har enligt oss en god relevans för vår 

studies syfte och frågeställningar. Vi upplever att våra observationer ger oss en bild av barnen som till 

synes inte leker tillsammans med andra gör. Vi upplever även att våra intervjuer, vad gäller den 
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muntliga samt de två mailintervjuer, har gett oss svar på hur de talar om och tänker kring barn som till 

synes inte deltar i lek tillsammans med andra. Därmed belyser vår empiri våra frågeställningar och 

våra mätverktyg mäter det som vi haft som avsikt att mäta (Cohen et al. 2007:133). Därför anser vi att 

vi har en god reliabilitet och validitet för vår studie. Alvesson och Sköldberg (1994:356-358) betonar 

att empirin är viktig men den är tolkningsbar. Empirin kan vara mer eller mindre relevant för 

resultatet. Empirin tolkas alltid av den som samlat in den, menar de. Empirin speglar verkligenheten, 

inte på ett direkt avbildande sätt utan som genom en konkav eller konvex spegel, genom att den som 

tolkar empirin har sin erfarenhet och teori. Då studien är genomförd på endast en förskola i 

Stockholmsregionen kan vår undersökning inte generalisera samhället i stort.  

 

För att öka validiteten kunde vi även ha observerat pedagogernas görande eller förhållningssätt för att 

se om deras tankar stämmer i praktiken. Vi hade även kunnat intervjua eller samtala med de barn vi 

observerar för att få ett barnperspektiv om vad de egentligen gör.  

Resultat och analys 

Observation 1: Adam, 2 år (7 minuter) 

Del 1 

Ett barn, Emil, sitter på huk och gömmer en leksakslastbil under några löv. Adam, som håller en 

leksakslastbil i höger hand, tittar på Emil. Adam ställer leksakslastbilen på muren framför honom och 

fyller dess flak med löv. Adam tar leksakslastbilen i famnen och går till en lövhög några meter bort. 

Emil lämnar leksakslastbilen och går mot en vattenpöl några meter bort. Där lägger Adam 

leksakslastbilen på lövhögen och börjar iaktta Emil, som står vid en vattenpöl ytterligare någon meter 

bort. Adam börjar gå mot vattenpölen men vänder om. Han böjer sig ner mot marken där 

leksakslastbilen står men stannar upp i rörelsen och tittar mot Emil vid vattenpölen. Han går åt andra 

hållet mot en stor trälåda med lock med sandleksaker i, där hämtar han en spade. Efter att han hittat en 

spade ser han en gå-vagn som han börjar köra. Spaden lägger han i vagnen och börjar köra tillbaka till 

lövhögen. Där lyfter han upp leksakslastbilen som fortfarande står kvar. Han lägger leksakslastbilen i 

vagnen och kör till vattenpölen. Emil som stod där innan Adam gick iväg efter spaden står inte kvar 

vid vattenpölen. Adam sätter sig vid vattenpölen och kör leksakslastbilen i vattenpölen. Vagnen med 

spaden står till vänster om honom. 

Del 2 

Adam böjer sig ner i vagnen och tar upp spaden, han sätter sig på huk bredvid leksakslastbilen och 

börjar ösa vatten med spaden till leksakslastbilens flak. Han gör detta om och om igen. Gina och 

Felicia springer mot Adam och ställer sig i vattenpölen. De börjar hoppa i vattenpölen. Adam säger 

”inte hoppa”. Gina och Felicia fortsätter hoppa. Adam håller sin spade mot Ginas fot. Gina och Felicia 

står stilla i vattenpölen. Gina frigör sin fot och stampar hårt i vattenpölen. Felicia står still i 

vattenpölen. Gina puttar mot Adam. Adam backar ur vattenpölen. Adam säger bestämt ”stopp!” och 

går fram mot vattenpölen. Gina hoppar i vattenpölen. Adam böjer sig efter leksakslastbilen samtidigt 

som han bestämt säger ”Stopp!”. Gina och Felicia backar ur vattenpölen. Adam sätter sig på huk och 

öser vatten med spaden från vattenpölen till leksakslastbilens flak. Gina skuttar fram och sparkar till 
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leksakslastbilen. Adam uttrycker, till synes besvärat, ”Aaah!”. Gina hoppar i vattenpölen. Felicia står 

bredvid vattenpölen. Adam lyfter upp leksakslastbilen ur vattenpölen och trycker med handen på 

henne och säger ”nej å nej å”. Gina trycker tillbaka på Adam och säger ”nä hoppa”. Adam lägger både 

spaden och leksakslastbilen i vagnen. Han tittar på Gina och Felicia som hoppar i vattenpölen. Adam 

styr vagnen åt vänster. Han tittar mot vattenpölen. Han går två steg. Gina och Felicia går ifrån 

vattenpölen. Adam tittar mot dem och utbrister glatt ”Jaaaaaa!”. Han sätter sig på huk vid vagnen och 

lyfter upp leksakslastbilen och ställer leksakslastbilen i vattenpölen. Han tar upp spaden ur vagnen och 

sätter sig på huk. Han börjar ösa vatten med spaden till leksakslastbilens flak. 

 

Analys Adam 

Del 1 

När ett barn i sina stilla rörelser tittar sker enligt Stern en aktiv inlärningsprocess där barnet skapar 

erfarenheter av sin omgivning (Brodin & Hylander, 1997:35-36). Detta har vi valt att benämna som ett 

aktivt iakttagande. Utifrån begreppet aktivt iakttagande kan vi förstå situationen där Adam tittar på när 

Emil gömmer en leksakslastbil under löv, som att Adam inspireras till sin lek utifrån Emils lek. Detta 

gör att han testar att fylla en leksakslastbil med löv från lövhögen. Samvaro enligt Stern beskrivs vara 

en situation där individer delar sin känslovärld (Brodin & Hylander, 2002:29). Utifrån detta begrepp 

tolkar vi att Adam inte verkar vara intresserad av en direkt samvaro med Emil. Stern beskriver 

begreppet samspel som en situation där individerna upplever samma känsla eller visar ömsesidigt 

intresse för varandra (Brodin & Hylander, 2002:30). Utifrån detta begrepp tolkar vi att det sker ett 

samspel mellan Adam och Emil då de båda ser på varandra och delar en lek på ett icke verbal sätt. De 

båda verkar ha ett gemensamt fokus men på skilda håll.  Detta pågår tills Emil lämnar leksakslastbilen 

och går till vattenpölen istället.  

Adam som står i den större lövhögen med leksakslastbilen uppmärksammar att Emil förflyttat sig till 

vattenpölen. Då börjar åter Adam iaktta Emil. Därefter börjar Adam gå mot Emil, dock vänder han 

snabbt om för att hämta leksakslastbilen. När han ska hämta den får vi en uppfattning om att Adam får 

en idé, och därför lämnar han leksaksbilen ståendes på marken, och går mot leksakslådan där han 

hämtar en spade. När han hämtat spaden finner han på vägen tillbaka till leksakslastbilen en vagn. På 

väg tillbaka till vattenpölen tar han upp leksakslastbilen. Genom ett aktivt iakttagande kan barnet 

erfara lekrörelsemönster, strategier och upplägg och så småningom prova på samma lek (Brodin & 

Hylander 1997:35-36). Utifrån detta begrepp kan vi förstå det som att Adam genom sitt tittande på 

Emils lek blev på nytt inspirerad. Vi skulle kunna förstå det som att Adam genom sitt tittande skapade 

en drivkraft och inspiration för att upprätta en liknande lek. Då Adam hämtade spade, vagn och sin 

leksakslastbil tolkar vi det som att han upprättade ett tydligt mål och fokus för hur han skulle gå 

tillväga för att leka i vattenpölen, kanske, på ett liknande sätt som Emil gjorde?   

 

Del 2 

Vid en situation där individer talar om känslor sker enligt Stern ett samtal. När individer förmedlar 

sina uppleveler skapas enligt Stern ett sammanhang (Brodin & Hylander 2002:34). Med stöd av 

begreppen samtal och sammanhang blir det möjligt för oss att tolka situationen där Adam säger ”inte 

hoppa” som att Adam i detta sammanhang försöker föra en dialog eller samtal med Gina och Felicia. 

Vi tolkar detta sammanhang som att Adam försöker försvara sin lek han påbörjat.  När individer har 

ett gemensamt fokus på det man gör sker enligt Stern en intersubjektivitet (Haugen (2008) refererad 



22 

 

till i Öhman, 2011:60). Utifrån detta begrepp kan vi förstå denna situation som att barnen i ett 

intersubjektivt möte, delger via ett samtal eller en dialog, varandra sina åsikter kring vem som får vara 

vid vattenpölen eller vad som ska göras vid vattenpölen. Barnen upplevs bli oense och upplevs inte 

dela en gemensam förståelse för varandras lek.  Detta förtydligas när Gina säger ”nä hoppa” och 

trycker tillbaka mot Adam som svar till Adams ”nej å nej å” och att Adam först knuffar på henne. 

Intoning enligt Stern handlar om när en individ upplever en annan persons känsla, fångar upp och ger 

tillbaka känslan (Brodin & Hylander 1997:67-68). Med stöd av begreppet intoning kan vi förstå denna 

situation vid vattenpölen, som att barnen inte visar något samförstånd för varandras lek. Med 

samförstånd menar vi, likt Sterns beskrivning av samförstånd (Brodin & Hylander, 2002:33), att 

barnen inte delar en gemensam förståelse för varandras lek. Med hjälp av begreppet aktiveringskontur 

blir det enligt Stern (1991:72) möjligt att synliggöra hur den abstrakta amodala perceptionen 

representeras. Vidare enligt Stern (1991:70) framväller aktiveringskonturen tankar, känslor eller 

handling. Utifrån att Gina och Felicia kommer fram till Adam och som vi upplever det stör hans lek, 

startas hans aktiveringskontur. Genom sina sinnen upplever Adam situationen, vi tolkar hans 

ansiktsuttryck som att hans tankeverksamhet startar eller att han via sin blick startar sin 

aktiveringskontur inom sig. Detta tolkar vi leder till att han via sin rörelse och yttre beteende står på 

sig kring rätten till sin pågående lek, vilket synliggörs med att han knuffas. Vi tänker vidare på 

situationen där Adam och Gina knuffar på varandra vid vattenpölen, att båda två då visar på sin rätt till 

sin lek. Enligt Stern handlar vitalitetsaffekter om hur en upplevelse upplevs (Brodin & Hylander, 

2002:26). Utifrån begreppet vitalitetsaffekterna så visar Adam tydligt både verbalt och genom 

kroppsspråk att han upplever situationen som obekväm när han och Gina är oense om vattenpölen. 

Vidare kan begreppet kopplas till den segervissa positiva känslan han ser ut att uppleva när han 

äntligen får återuppta sin lek vid vattenpölen då Gina går iväg till slut.  

 

Observation 2: Bianca, 3 år (2 minuter) 

Bianca, Ida och Julia står i en klunga. Julia håller i en gå-vagn. Ida säger ”springa dit” och tittar på 

Bianca och Julia. Julia börjar springa med vagnen samtidigt som hon säger något ohörbart och fnissar. 

Ida springer efter Julia. Bianca står stilla en stund och tittar efter dem. Bianca börja sakta lunka efter 

dem. När Bianca kommer ikapp Ida och Julia stannar hon till intill Julia. Ida springer förbi Bianca. 

Julia tittar på Bianca. Julia går fram till Bianca. Julia säger något ohörbart och ler och skrattar. Bianca 

står stilla en stund och tittar omkring sig. Hon går mot en vuxen i närheten. Hon söker dennes hand 

och står stilla med den vuxne och tittar över gården.  

 

Analys Bianca 

Utifrån Sterns definition av begreppet samvaro (Brodin & Hylander, 2002:29) kan vi förstå situationen 

då Bianca, Ida och Julia står i en klunga, att det där pågår en samvaro mellan barnen. Med stöd av 

begreppet samtal (Brodin & Hylander, 2002:34) kan vi förstå som att Ida för en dialog eller samtal där 

hon delger Bianca och Julia sin idé om att springa iväg någonstans. Bianca väljer att stanna kvar och 

tittar på när de andra springer sin väg. Utifrån begreppet aktivt iakttagande (Brodin & Hylander 

1997:37) skulle vi kunna förstå som att Bianca genom sitt tittande samlar på sig en drivkraft eller 

utforskar varför barnen sprang iväg eller vart de skulle springa någonstans. Utifrån 

intersubjektivitetsbegreppet (Öhman 2011:60) blir det även möjligt att tolka det som att det inte sker 

ett gemensamt fokus från Biancas håll, kanske Bianca inte vill vara med? Utifrån vitalitetsaffekterna 
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(Brodin & Hylander, 2002:26), om hur Bianca upplever situationen kan vi tolka det som att Bianca 

upplever en nyfikenhet och då väljer att utforska vad som sker med samvaron om hon följer med. Med 

en nyfikenhet, som vi tolkar det, går hon efter dem med ett tydligt fokus på att komma ikapp dem, 

även om det går sakta. Med stöd av Sterns begrepp intoning (Brodin & Hylander, 1997:67-68) tänker 

vi att Bianca tonat in Ida och Julias glada kroppsspråk och då väljer att följa efter. När Bianca kommer 

närmare och står stilla och tittar på Julia, tänker vi, att Julia intonar Bianca kontaktsökande och därför 

springer fram till henne leendes. Utifrån Sterns definition av samspel (Brodin & Hylander, 2002:30) 

kan vi mellan Bianca och Julia tolka att det sker ett samspel då de ser på varandra och har en dialog på 

sin nivå. Då Julia springer iväg blir Bianca ståendes kvar och hakar inte på leken. Vid denna sekvens 

blir det möjligt att förstå händelsen på flera olika sätt. En möjlig förklaring menar vi skulle kunna vara 

att under tiden då Bianca gått mot Julia och Ida kanske Bianca ändrat sig kring att vilja vara med och 

nu inte längre vill det. En annan möjlig förklaring är att Bianca signalerade via sitt kroppspråk till Julia 

att hon inte ville vara med i leken och därför sprang Julia vidare. Enligt Stern så läser man av känslor 

och bekräftar dem, vilket han kallar att tona in (Brodin & Hylander, 1997:67-68). Detta kan ge en 

annan förklaring som även skulle kunna vara att Bianca försöker tona in sin känsla av att vilja vara 

med som Julia inte bekräftar. Vi ser det så därför att om Julia skulle tonat in Biancas vilja om att få 

vara med i samvaron skulle Julia några meter bort vänt sig om för att se att Bianca var med och annars 

ropa efter henne. Då Bianca istället uppsöker en vuxen tänker vi att hon kanske fryser och därför söker 

upp en vuxen i förhoppning att få gå in, eller att hon just då ville ha närhet av en vuxen.  

 

Observation 3: Cecilia, 1,5 år (4 minuter) 

Cecilia står och stampar i en vattenpöl. Hon går några steg framåt och stannar till. Hon tittar mot 

klätterställningen där några barn leker. Hon vrider sig åt höger och tittar på barnen som sitter i 

sandlådan. Hon snurrar runt 360 grader. Hon går mot sandlådan. Hon står i sandlådan och tittar på 

barnen som gräver i sanden med varsin spade. Hon tar några kliv i sandlådan och sätter sig på huk mitt 

i sandlådan, drygt en meter från de barn som redan sitter där och gräver. Hon tittar omkring sig, 

blicken följer efter alla ljud och rörelser i hennes blickfång. Hon tar ner höger hand i sanden och tar 

stöd och reser sig upp. Hon stannar upp i rörelsen. Hennes blick fastnar på barnen som gräver med 

spadar i sandlådan. Flera barn ansluter sig till de två som gräver. Cecilia tar några staplande steg. Hon 

sätter sig ner igen, på samma avstånd från de andra barnen som innan.  

 

Analys Cecilia 

Stern (1991) beskriver de barn som aktivt väljer att iaktta, icke verbalt, sin omgivning. Detta menar vi 

att Cecilia just då konstant gör, oavsett om hon samtidigt plaskar i vattenpölen, snurrar runt, går, står 

eller sitter. För hela tiden är hennes blick i rörelse på allt som sker omkring henne, både nära, längre 

bort och ovanför. Hon ser till händelser, rörelser och ljud. Inget upplevs gå förbi henne. Genom hennes 

aktiva iakttagande (Brodin & Hylander, 2002:35-36) kan man tänka att hon, utifrån sitt perspektiv, 

upplever ett intersubjektivt gemensamt fokus (Öhman, 2011:60). Med detta menar vi att Cecilia 

genom sitt tittande upplever en gemenskap. Hon gör valet på detta sätt just då. Cecilia gör konstant val 

på var hennes fokus ska vara. 

Vi upplever att hon har en nyfikenhet på omgivningen. När Cecilia befinner sig i sandlådan verkar det 

som att hon är på väg mot barnen som gräver, vi ser det som att hon aktivt söker samspel (Brodin & 

Hylander 2002:30) med dem och önskar få delta i deras samvaro (Brodin & Hylander, 2002:29). När 
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hon gör detta så kommer, troligen oväntat, flera barn i en klunga snabbt fram och sätter sig i 

sandlådan. Här vill vi koppla till aktiveringskonturen. Enligt Stern sker det hos barnet en direkt 

uppfattning av vad som händer vid en situation. Med stöd av alla sina sinnen sker en utformning av 

hur barnet upplever känslan och hur barnet responderar på den upplevda känslan (Stern (1985) 

refererad till i Massumi, 2011:112, Stern 1991:72). Genom detta kan vi tolka att Cecilia genom sina 

syn- och hörselintryck responderar fysiskt på känslorna som i situationen upplevs. Med stöd av 

vitalitetaffekterna (Stern, 1991:69) blir det möjligt att även tolka situationen  kring Cecilia i sandlådan 

när det kommer flera barn springandes som att hon upplever det som rörigt eller överraskande. Detta 

menar vi då man kan se hennes stapplande steg och hon åter sätter sig ner, på samma avstånd, som 

innan från de grävande barnen. Härifrån återgår hon till att aktivt iaktta sin omgivning. Stern betonar 

att det aktiva iakttagandet (Stern, 1991:12 och Brodin & Hylander, 1997:35-36) är en positiv egenskap 

och vi delar den åsikter då vi tänker att man genom detta iakttagande får en förståelse för sin 

omgivning, lär sig läsa av människors affekter och samspelsregler. I yngre barns iakttagande sker 

troligen en liknande förståelse för lek och leksignaler. 

 

Observation 4: David, 2 år (4 min) 

Hilda kör en vagn med löv i. Kevin och Lisa går bredvid henne på varsin sida av vagnen. David går 

leendes efter Kevin, Lisa och Hilda. De stannar alla fyra. David står en bit ifrån de andra. Han tittar på 

de andra en längre stund. David plockar upp ett stort löv från marken och går fram till de andra. Han 

böjer sig mot vagnen, ler, och lägger lövet i en hink som står i vagnen. Hilda böjer sig och tar upp det 

löv som David lagt i hinken och lägger det på vagnens botten. David backar lite och tittar sig omkring 

för att sen titta på barnen vid vagnen. David böjer sig och ta upp ytterligare ett löv. Han ler. Han går 

mot vagnen men då går Kevin, Lisa och Hilda iväg. Hilda kör vagnen. David går efter dem på några 

meter håll med sitt löv i famnen. Kevin, Lisa och Hilda går till ett buskage. David går omkring på 

gården med sitt löv i famnen en längre stund. Han tittar leendes på alla barnen på gården, de vuxna och 

de föräldrar som lämnar sina barn. 

 

Analys David 

David är en del av sammanhanget (Brodin & Hylander 2002:34), både när han iakttar, följer efter eller 

direkt deltar i sammanhanget vid vagnen och löven. Det sker ett icke verbalt samtal mellan David och 

Hilda när David lägger lövet i hinken och Hilda flyttar det till vagnens botten. Då när han går iväg för 

att hämta ett nytt löv kan vi förstå det som att han har en förståelse för samförståndet (Brodin & 

Hylander 2002:33). Hans iakttagande innan han ger sig in i sammanhanget med första lövet uppfattar 

vi som ett iakttagande (Brodin & Hylander 1997:35-36) av de andra barnen för att få en förståelse och 

avgöra om han vill delta. Genom att David tonar in (Brodin & Hylander, 1997:67-68) situationen som 

Hilda, Kevin och Lisa deltar i upplever vi att han får en känsla av gemenskap. Han besvarar den 

känslan med att leendes leta efter ett löv och lägga det i hinken i vagnen.  

Enligt Stern är vitalitetsaffekter hur en individ upplever en upplevelse (Brodin & Hylander, 2002:26). 

Detta vill vi koppla till när Hilda ändrar lövets placering efter att David lagt det i vagnen. Vi tolkar att 

David till synes inte verkar påverkas av händelsen, då han leendes hämtar ett nytt löv kan vi tolka 

situationen som att David upplever en samvaro. Men han blir ändå påverkad av upplevelsen då han 

innan dess backar undan från Hilda, Kevin och Lisa. Innan han går med det andra lövet så tolkar vi att 

han läser av stämningen för att avgöra huruvida han vill delta i den samvaron.  
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Utifrån vitalitetsaffekterna (Stern, 1991:69) kan vi tolka situationen som att David läser av deras 

kroppsspråk som till synes är inbjudande då de har ögonkontakt och inte vänder honom ryggen till. 

Genom sina sinnen upplever David situationen, utifrån vår tolkning av hans ansiktsuttryck och 

kroppsspråk som att hans tankeverksamhet startar eller att han via sin blick startar hans 

aktiveringskontur inom sig (Stern (1985) refererad till i Massumi 2011:112, Stern 1991:72). Vi tror att 

detta leder till att han via sina rörelser och yttre beteende upplever ett sammanhang (Brodin & 

Hylander 2002:34) och kommer därför tillbaka med ytterligare ett löv. Trots att de andra barnen 

springer iväg när David försöker närma sig deras samvaro så ger han till synes inte upp utan söker 

aktivt efter dem genom att gå runt på gården med det senaste funna lövet i famnen. Enligt oss ger han 

inte till synes inte upp då hans blick söker i omgivningen och han håller hårt i sitt löv i famnen. Detta 

vill vi koppla till begreppet aktivt iakttagande (Brodin & Hylander, 2002:35-36) då vi tolkar att David 

upplever en samvaro i leken trots att han inte till synes deltar. Detta då vi tolkar det som att han letar 

efter Hilda, Kevin och Lisa när de sprungit iväg. Men samtidigt blir han i denna situation en aktiv 

iakttagare då han tar in alla intryck omkring honom av andra barn, förskolepersonal och föräldrar. 

Hans upplevelse av upplevelsen uppfattar vi som positiv, då han utåt sett är avslappnad och lugn i sina 

uttryck. Hade han haft en negativ bild av upplevelsen tänker vi att han skulle sett ledsen eller besviken 

ut eller sökt upp en vuxen som stöd. 

 

Resultat av intervjuerna  

Hur beskriver förskolepersonal de barn som till synes inte direkt deltar i 

leken? 

Resultatet visar att samtliga av våra informanter beskriver barn, som till synes inte leker med andra, 

som blyga och iakttagande barn. I intervjuerna beskrevs även barns förhållningssätt då de till synes 

inte deltar i lek tillsammans med andra barn. Informant B berättade att ”Ibland leker barn själva och 

deltar inte i lekar med andra, ibland står de vid sidan om och betraktar leken men vill inte vara med om 

man frågar. Det kan vara barn som inte söker kontakt med andra än vuxna och endast då den vuxne 

inte leker” (Informant B). Informant A lyfte upp att ”Det är lätt att tysta och blyga barn försvinner in i 

periferin” (Informant A). Informant C poängterade att ”Barnet visar inget tecken på intresse av att 

delta i andra barns aktiviteter. Andra barns lek väcker inte nyfikenhet. Barnet sitter ofta själv eller går 

från den ena aktiviteten till den andra” (Informant C).  

I intervjuerna framkom även att när en lek iakttas av ett barn kan det för barnet vara en strategi att 

förstå lekens innehåll. Detta beskrev Informant B med orden ”Många barn behöver se och betrakta 

lekar och sociala spel innan de är trygga nog att delta” (Informant B). 

 

Hur talar förskolepersonal om hur de förhåller sig till de barn som till 

inte synes direkt deltar i leken? 

Resultatet visar att samtliga informanter anser det är viktigt att som förskolepersonal vara 

uppmärksam. Det är av stor betydelse att få syn på varför barnet inte leker tillsammans med andra. 

Informant B menar att man bör kartlägga barnets lekande genom observationer. Genom 

observationerna ser man om barnet ”Tittar på de andra, vart riktar barnet sin uppmärksamhet? Verkar 

den intresserad? Ser det ut som att den har roligt för sig själv eller ser barnet ledset ut? Går den nära 
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vuxna? Verkar de osäkra? Söker de kontakt, med blickar, med fysiska handlingar?” (Informant B). 

Likt informant B menar informant A att det är viktigt att försöka se barnets affekt: ”är den glad, 

osäker, kontaktsökande (med blicken eller rent fysiskt)? försvinner barnet i periferin eller iakttar 

barnet fokuserat leken?” (Informant A). Informant C berättar att hon skulle genom att titta på barnet, 

undersöka varför ett barn inte deltar i lek tillsammans med andra genom att ställa sig frågorna: ”Vad 

beror det på? Hur mår barnet ? Hur ser situationen ut runt barnet ? Har något hänt ? Har barnet ändrat 

beteende och vad säger föräldern/ föräldrarna ? Beror det på barnets kognitiva förmåga ? Vad är barnet 

intresserat av? Vad väcker barnets lust? Har barnet en egen « motor » eller behöver det stöd och hjälp? 

Vad hindrar barnet från att delta? Är miljön ett hinder för att barnet ska kunna delta?  Deltar det aldrig 

i några gemensamma aktiviteter? ” 

Informanterna ser även att det är viktigt att man stödjer det barn som inte leker tillsammans med 

andra. De betonade samtliga vikten av att ha ett engagerat deltagande som vuxen i barnens lek. 

Informant A menar att det är viktigt att man som vuxen är engagerad och visar intresse för barnet. 

”Det är viktigt att bemöta varje enskilt barn och vara lyhörd. (…) Det är viktigt att synliggöra de tysta 

barnen”(Informant A). Informant A poängterar även att ”man kan aldrig tvinga ett barn att leka, och 

det är därför viktigt att man närmar sig barnet på ett försiktigt sätt”. Vidare menar Informant B menar 

att man som vuxen kan ”gå ihop som en” med barnet och göra allt tillsammans så att barnet har ett 

konstant stöd till en början” (informant B). Informanten B menar att det är viktigt att man som vuxen 

visar engagemang genom att gå in i lek tillsammans med barnet för att på så vis stödja barnet så att 

barnet ska våga leka men också för att den ska se att den kan och klarar av. Informant C berättar att 

hon skulle: ”vara nära barnet och titta efter vad som väcker barnets lust och sätta ord på det, bekräfta 

barnets känsla. Jag skulle härma barnet och göra likadant eller på annat sätt visa att jag var intresserad 

av vad barnet gjorde, beroende på vilken nivå barnet är på utvecklingsmässigt samt visa barnet att jag 

tycker om att vara med honom/henne/hen” (Informant C). Informant C lyfte även i intervjun fram 

begreppet ”stöd-jag”. Att som vuxen vara ett ”stöd-jag” innebär att den vuxne deltar nära i leken, 

exempelvis hålla barnet i handen eller sitta bakom. ”Jag skulle vara med barnet och visa och förklara 

vad de andra gör om barnet visar intresse samt vara med och hjälpa barnet in i lekar, som ett stöd-jag. 

Hålla barnet i handen eller sitta alldeles bakom, nära, beroende på vad barnet föredrar och vad 

situationen kräver” (Informant C). 

I intervjuerna framkom även att det är centralt att se ensamlek som någonting viktigt och att vi som 

vuxna måste kunna urskilja när en ensamlek har en positiv respektive negativ verkan för barnet. 

Informanterna menar att det finns en del barn som väljer att leka ensamma. Det är dock skillnad på om 

ensamleken är ofrivillig av skäl att man inte får delta eller förstår leken och därför inte vill delta. ”Det 

finns de barn som faktiskt hellre är själva och leker. Men då leker de ju trots allt även om det inte är 

med andra barn. Lika viktigt är det att visa att vi respekterar deras val att inte delta” (Informant B). 

”Deltar barnet utan att vi vuxna uppfattar det? ” (Informant C).  

 

Analys 

Hur beskriver förskolepersonal de barn som till synes inte direkt deltar i 

leken? 

Alla tre informanter lyfte på olika sätt upp de barn som till synes inte deltar i leken. Informant A 

berättade att ”Det är lätt att tysta och blyga barn försvinner in i periferin” (Informant A). Informant B 

lyfte fram att ”Ibland leker barn själva och deltar inte i lekar med andra, ibland står de vid sidan om 
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och betraktar leken men vill inte vara med om man frågar. Det kan vara barn som inte söker kontakt 

med andra än vuxna och endast då den vuxne inte leker” (Informant B). Informant C talade om att 

”Barnet visar inget tecken på intresse av att delta i andra barns aktiviteter. Andra barns lek väcker inte 

nyfikenhet. Barnet sitter ofta själv eller går från den ena aktiviteten till den andra” (Informant C).  

Utifrån Sterns (Brodin & Hylander 2002:29,30, 34) begrepp samspel, samvaro och sammanhang kan 

vi förstå det informanterna berättar som att barnen inte samspelar eller söker samvaro med barn men 

samspelar ibland med vuxna. Barnen söker till synes inget sammanhang.  

Iakttagande lyftes av informant B upp som en strategi för att förstå lekar och sociala sammanhang. 

”Många barn behöver se och betrakta lekar och sociala spel innan de är trygga nog att delta” 

(Informant B). Med stöd av Sterns (Stern, 1991:12 och Brodin & Hylander 1997:35-36) begrepp aktivt 

iakttagande kan vi förstå att informant B syftar till ett aktivt val att iaktta situationer för att få 

förståelse för dem. 

 

Hur talar förskolepersonal om hur de förhåller sig till de barn som till 

inte synes direkt deltar i leken? 

Genom observationer och uppmärksamhet på vad barnet gör, blir det enligt våra informanter möjligt 

att få reda på om det är nödvändigt att stötta barnet samt hur man kan gå vidare för att stötta barnet. 

Informant B lyfter upp att man kan undersöka om barnet ”Tittar på de andra? (…) Verkar den 

intresserad? Vidare menar informant A och B att det är viktigt att läsa av barnets kroppsuttryck för att 

försöka förstå barnets affekter. Informant B lyfter fram: ”Ser det ut som att den har roligt för sig själv 

eller ser barnet ledset ut? Går den nära vuxna? Verkar de osäkra? Söker de kontakt, med blickar, med 

fysiska handlingar?”. Likt informant B lyfter informant A fram: ”är den glad, osäker, kontaktsökande 

(med blicken eller rent fysiskt)? försvinner barnet i periferin eller iakttar barnet fokuserat leken?”. 

Informant C lyfter fram att hon skulle genom att titta på barnet, undersöka varför ett barn inte deltar i 

lek tillsammans med andra. Detta genom att ställa sig frågor om vad det kan tänkas bero på, försöka ta 

reda på hur barnet mår samt undersöka hur situationen ser ut runt barnet. ”Hur mår barnet? Hur ser 

situationen ut runt barnet ? Har något hänt ? Har barnet ändrat beteende och vad säger föräldern/ 

föräldrarna? Beror det på barnets kognitiva förmåga? Har barnet en egen « motor » eller behöver det 

stöd och hjälp? Vad hindrar barnet från att delta? Är miljön ett hinder för att barnet ska kunna delta?  

Deltar det aldrig i några gemensamma aktiviteter?” (Informant C).  

Med stöd av Sterns (Brodin & Hylander 2002:34) begrepp sammanhang kan vi se att informanterna 

genom sitt agerande önskar få syn på ett sammanhang. Vi tolkar det som att genom att läsa av barnets 

kroppsuttryck blir det möjligt att försöka förstå barnets situation och möjligen barnets självkänsla. 

Visar barnet ett leende som utstrålar nöjdhet skulle detta kunna förstås av som att barnet har en god 

självkänsla. Medan om barnet ofta ser ledset eller bekymmersamt ut skulle barnets självkänsla kunna 

förstås vara negativt. 

I enlighet med Stern (Brodin & Hylander, 2002:30) lyfts under intervjuerna vikten av samspel med 

andra. Alla informanter betonade vikten av att stötta barn som till synes inte deltar i leken och att detta 

ska ske på ett engagerat och lyhört sätt. Informant A talar om att ”det är viktigt att bemöta det enskilda 

barnet och vara lyhörd och synliggöra de tysta barnen”. Informant A poängterar dock att man aldrig 

kan tvinga ett barn att leka och därför är det ”viktigt att man närmar sig barnet på ett försiktigt sätt” 

(Informant A). Informant B lyfter upp att man kan, ”gå ihop som en” med barnet och göra allt 

tillsammans så att barnet har ett konstant stöd till en början” (Informant B). Informant C berättar att 

hon skulle ”Vara nära barnet och titta efter vad som väcker barnets lust och sätta ord på det, bekräfta 
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barnets känsla. Jag skulle härma barnet och göra likadant eller på annat sätt visa att jag var intresserad 

av vad barnet gjorde, beroende på vilken nivå barnet är på utvecklingsmässigt samt visa barnet att jag 

tycker om att vara med honom/henne/hen” (Informant C). Vidare lyfte Informant C fram betydelsen av 

att som vuxen vara ett ”stöd-jag”. Detta innebär att den vuxne deltar nära i barnets lek och försöker 

hjälpa barnet in i andras lekar. Detta genom att exempelvis” hålla barnet i handen eller sitta alldeles 

bakom, nära, beroende på vad barnet föredrar och vad situationen kräver” (Informant C).  

I intervjuerna framkom att det är viktigt att se ensamlek som någonting viktigt och att vi som vuxna 

måste kunna urskilja när en ensamlek har en positiv respektive negativ verkan för barnet. Informant B 

poängterade att ”Det finns de barn som faktiskt hellre är själva och leker. Men då leker de ju trots allt 

även om det inte är med andra barn. Lika viktigt är det att visa att vi respekterar deras val att inte 

delta” (Informant B). Informant C frågade sig ”Deltar barnet utan att vi vuxna uppfattar det? ” 

(Informant C). Stern menar att man ska se barnet som kompetent (Brodin & Hylander, 1997:21) vilket 

vi även tolkar som att informanterna menar att man ska. Informant C lyfter där upp en ögonöppnare 

med att fråga sig om barnet deltar utan att vi uppfattar det? Vi tolkar även att informanterna lyfter fram 

att förskolepersonal ska respektera barnets sammanhang (Stern, 1991:34) som barnet just då befinner 

sig i. 

Diskussion  

Metoddiskussion  

Vi har för vår studie genomfört 3 intervjuer samt redovisat 4 observationer. Intervjuerna har skett både 

muntligt och via mail där vi haft ett fåtal öppna frågor. Observationerna har skett utomhus på de barn 

vi haft tillstånd att observera. Observationerna har varit öppna genom att vi berättat för alla inblandade 

vad vi observerat.  Ett dilemma vi dock insett med studiens gång är att det är krävande att ha två olika 

metoder, vi kanske gjorde oss en björntjänst genom att vilja få syn på detta fenomen ur två olika 

synvinklar? 

När vi har analyserat observationerna har det ibland varit svårt att hålla kvar fokus på de barn som till 

synes inte deltar i lek med andra. Dilemmat har varit att vi till och från flutit iväg och börjat analysera 

exempelvis de andra barnen och maktkamper. Då fick vi stanna upp för att fråga oss själva hur vi 

håller oss mot studiens syfte och frågeställningar. Observationerna har påverkat vårt resultat positivt 

genom att vi fick syn på flera olika situationer av barn, som till synes inte deltog i leken, med andra. 

Hade observationerna varit mer av liknande karaktär, exempelvis om alla barnen enbart iakttagits, 

hade den analysen blivit torftig och upprepande. Vad gäller intervjuerna så blev frågorna ett dilemma 

då de var så öppna och svaren då lättare svävade iväg och därför fick vi ibland icke relevant 

information i relation till vår studie. Detta har påverkat vårt resultat genom att vi fick mycket material 

att bearbeta och det blev tidskrävande att sortera ut det relevanta. 

Resultatdiskussion  

Efter att ha genomfört denna studie där vi har observerat barn som till synes inte deltar i lek, intervjuat 

två förskollärare samt en utbildare inom synsättet Vägledande Samspel, har vi skapat oss en djupare 

förståelse för vad de barn som till synes inte deltar i lek tillsammans med andra gör samt hur 
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förskollärare beskriver att de bör förhålla sig till dessa barn. Vi har skapat en förståelse för att de barn 

som till synes inte deltar i lek tillsammans med andra via sitt tittande kan inspireras via andras lek till 

egen lek och samspelar med barnen vid sidan av dem. Genom sitt tittande och inspiration kan barnet 

skapa en idé om en lekstrategi och försätta den i bruk. Enligt oss kan ett barn via sitt tittande även 

utforska sin omgivning och läsa av olika situationer och sammanhang. Detta kan avgöra om barnet vill 

delta i en samvaro eller samspela med andra barn. Vi ser det som att barnen ingår i en gemenskap 

fastän det leker avsides, då barnen positionerar sig bredvid de andra barnen och deltar via sin blick 

eller testar att leka på ett liknande sätt. Då ett barn som till synes valt leka ensamt och dess utrymme 

för leken hindras av någon anledning, exempelvis då andra barn positionerar sina kroppar inom ett 

barns lekområde, kan barnets lek eller fokus av den upplevda gemenskapen bli störd. När ett barn 

leker ensamt kan barnet ställa sig i en försvarsställning eller förflytta sig från sin lek om ett barn eller 

några barn kommit för nära in på barnets lek eller upplevelse av samvaro. Utifrån våra intervjuer så 

har vi skapat oss en uppfattning av vikten att vara engagerad och uppmuntrande gentemot barnen som 

till synes inte deltar i lek med andra barn. Å andra sidan är det viktigt att tillåta barn att leka ensamma 

och att iaktta andras lek. 

 

Genom lek tillsammans med andra skriver Öhman (2003:108) och Knutsdotter (2003:87, 133) kan 

barnet skaffa erfarenhet av att dela upplevelser och glädje. Barnet kan även i samvaron med andra 

utveckla social kompetens genom att barnen får lära sig att samarbeta, ta ansvar, dela med sig, uttrycka 

sin egen vilja samt lyssna och tillmötesgå andra. Då vår studie är en mindre forskningsstudie kan vi 

inte yttra oss eller veta något om vad barnen i våra observationer lär sig eller vad de utvecklar för 

kompetens. Men vi kan, utifrån barnets kroppsuttryck, göra tolkningar av vad barnen tycks, enligt oss, 

uttrycka för affekter och på så vis tolka hur barnen möjligen upplever vissa situationer.  

 

När vi genomfört denna studie har vi kommit fram till att barnen som till synes inte deltar i lek med 

andra har olika förhållningssätt eller strategier i samvaro med andra. Vår tolkning är att det inte 

behöver handla om utanförskap då ett barn som inte direkt deltar i lek tillsammans med andra. Det är 

möjligen så, menar vi, att barnet kan känna en tillhörighet och en samvaro i en gemenskap via sin 

blick eller kroppsliga närvaro bredvid andra barn. Detta överensstämmer både med vårt teoretiska 

perspektiv och den tidigare forskningen. 

 

Jonsdottir menar att barn har en vilja, och en naturlig kraft, att leka med jämnåriga (2007:47). Men i 

motsats till denna naturliga kraft att vilja leka med andra visar ytterligare forskning att det finns de 

barn som föredrar att leka ensamt. Luckey & Fabes (2005:69-70), Öhman (2011:108, 204) och Katz & 

Buchholz (1999:43-44) menar att vissa barn är mindre intresserade av att leka med andra barn och 

föredrar att leka ensamma, eller så föredrar de att parallelleka bredvid de andra. Detta överensstämmer 

med vårt resultat i vår studie då vi sett både barn med en drivkraft att delta och barn som upplevts 

föredra leka själva. Engdalh (2011:24) refererar till Hay (1999) som beskriver de yngsta barnen på 

förskolan som sociala och kompetenta individer vilka via sitt kroppsspråk intonar den andres 

perspektiv och att de kan ta initiativ till lekar. Detta överensstämmer med vårt resultat. 

 

Resultatet som framkom under intervjuerna överrensstämmer med vikten av förskolans betydelse för 

barnens relationsskapande vilket flera ur den tidigare forskningen tar upp. Öhman (2003:64)  menar att 
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det är viktigt som vuxen att möta barnet där det är, lyssna på barnet och respektera barnets integritet, 

såväl fysiskt som psykiskt. Detta framgick även av våra informanter. Vuxnas förhållningssätt tar även 

Knutsdotter (2003:87), Folkman & Svedin (2003:31, 117) och Lindqvist (1996:21) upp och de menar 

att det är viktigt att barnet får vägledning via den vuxne som lekkamrat och att den vuxne kan visa 

barnet vad det kan innebära att leka tillsammans med andra.  

 

Knutsdotter (1991:163), Sutton-Smith (Øksnes, 2011:17) och Folkman och Svedin (2003:120) menar 

att pedagoger ofta inte visar någon uppskattning för barns lekglädje utan värdesätter istället 

arrangerade aktiviteter. Då vi inte har undersökt planerade aktiviteter utan istället valt oss att hålla oss 

till den fria leken, samt valt att inte observera pedagogers förhållningssätt, så kan vi inte yttra oss om 

detta. Vi vill dock lyfta fram att det är viktigt att vi som vuxna inte bortser från barnens lekglädje och 

värdesätter lärandet framför.  

 

I tidigare forskning har det inte, vad vi hittat, lyfts fram vad de barn som till synes inte deltar i leken 

med andra barn verkligen gör. Vårt bidrag består i att vi satt ord på vad barnen faktiskt gör istället för 

att fokusera på eventuella orsaker till varför. Det vi under denna studie sett är att barnen som till synes 

inte deltar i lek tillsammans med andra, enligt vår tolkning, ofta har ett aktivt iakttagande som strategi 

där de på sitt sätt samspelar med andra barn. Vi upplever därmed att vår studie genom sitt detaljrika 

innehåll har bidragit med något nytt till kunskapsfältet inom detta ämne. I enlighet med tidigare 

forskningen vi presenterat i denna studie samt våra intervjuer, så har vi under denna studie fått insikt 

om betydelsen av de vuxnas engagemang, lyhördhet och bekräftande förhållningsätt mot de barn som 

inte upplevs må bra av att inte delta i lek med andra. Vad som är unikt i vår studie är betydelsen av att 

vi vuxna även skapar oss en förståelse för barnens ensamlek och ser den som viktig. Det är viktigt att 

vi förstår vad dessa barn gör som leker ensamma, för hur vet vi att barnens tillvaro inte är 

betydelsefull för barnen, och hur vet vi att det inte sker en social lek?  

 

Slutsatser 

Att barn inte till synes deltar i lek med andra barn, har vi under skrivandet av denna studie, insett är 

något man inte ska vara allt för orolig över. Ser man att barnet i fråga upplevs nöjt, stimulerat och har 

en givande tillvaro på förskolan så är det inget problem som man behöver oroa sig över. Våra 

slutsatser är att det kan finnas ett värde i att så detaljrikt som möjligt försöka uppmärksamma hur 

förskolan kan lägga märke till och se värdet i dessa barns aktiviteter. 

 

Vidare forskning 

En vidare forskning vi skulle kunna tänka oss, är att utforska förskolans personal genom observationer 

och se om de gör som informanterna berättat. Vid en större studie hade vi gärna observerat även det. 

En annan sak som uppkommit som intressant ämne att studera, är yngre barns maktkamper vid olika 

leksituationer. Ännu en annan intressant aspekt skulle vara att observera ett barn som i en viss 

situation blir en aktiv iakttagare under flera olika situationer, exempelvis både inomhus och utomhus 

samt i planerade aktiviteter och fri lek, för att se om och när barnet har olika strategier gentemot lek. 
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Bilagor  

Bilaga 1: Intervjufrågor till examensarbetet kring barn som till synes inte 

delar i lek med andra barn. 
 

 

Intervjufrågor till informanterna på förskolan Skogsmullen : 

 

1) Hur många års erfarenhet har du cirka av förskolläraryrket?  

 

2) Vilket åldersspann arbetar du med i nuläget? 

 

3) Har du varit med om att barn inte till synes deltar i leken med andra och kan du 

beskriva det ? 

 

4) Hur tänker du kring barn som till synes inte deltar i lek med andra barn? Vad tror du 

de gör? 

 

5) Får vi, om behov uppstår, höra av oss med igen om vi vill fråga nått mer kring detta? 

 

 
Intervjufrågor till en utbildare inom förhållningsättet Vägledande samspel : 

1)      Hur många års erfarenhet har du cirka av arbete med förhållningssättet Vägledande 

samspel?  

  

2)      Vilka tecken är det som, enligt dig som kunnig inom Vägledande samspel, 

kännetecknar att barnet inte till synes direkt deltar i leken med andra barn? 

  

3)      Hur tänker du kring barn som till synes inte deltar i lek med andra barn utifrån din 

kunskap kring Vägledande samspel? 

  

4)      Hur skulle du stödja ett barn som till synes inte deltar i lek med andra barn utifrån din 

kunskap kring Vägledande samspel? 

  

5)      Får vi, om behov uppstår, höra av oss med igen om vi vill fråga nått mer kring detta? 
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Bilaga 2: tillståndsansökan, skapad utifrån mall från Stockholms 

Universitet, för dokumentation av barn på ”Ugglans” avdelning. 

 

 
Hej Föräldrar på ”Skogsmullens” Förskola! 

Inom ramen för vårt examensarbete vid Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för 

Förskoledidaktik vid Stockholms universitet, ska vi genomföra en mindre studie av barns lek i förskolan. Vår 

studie handlar om barns lek och samspel men fokus på när barn inte leker eller iakttar leken. 

Vi kommer att närvara i verksamheten vid förskolan under tiden november – december 2013. Vid dessa 
tillfällen vill vi observera barns lek med hjälp av anteckningar, ljudupptagningar, digitalkamera 
(fotografier och filmning). Det dokumenterade materialet kommer att användas för vår egen bearbetning 
och analys. Ljudupptagningar, foton och filmsekvenser kommer därefter att förstöras och personuppgifter 
samt andra uppgifter som möjliggör identifiering av individer eller förskola kommer att anonymiseras, 
behandlas konfidentiellt och under tystnadsplikt i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) och 
Vetenskapsrådets etiska regler och riktlinjer. 
 
Med detta brev vill vi be om ert medgivande för ert barns medverkande i studien (se baksidan av detta 
brev). Barnen kommer också att bli åldersadekvat informerade om arbetet och får möjlighet att besluta 
om sitt eget deltagande. All medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas.  
 
Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare vid 
Stockholms universitet. 
 
 
 

Vänliga hälsningar Moa Ek & Therese Staaf 
Moa Ek 

Tel.nr xx 

Mailadress xx 

 

Therese Staaf 

Tel.nr xx 

Mailadress xx 

 
 
xxx (handledare) 
Stockholms Universitet 
Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen 
106 91 Stockholm 
Tel.nr xx 

Mailadress xx 

 

 

 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: xx 

www.su.se 
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Förfrågan om medgivande till medverkan i studie. 

Återlämnas ifylld till Ugglans personal innan torsdagen den 14 november 2013.  

 

 

Jag/Vi MEDGER att mitt/vårt barn deltar i studien. 

 

 

 

Jag/Vi MEDGER INTE att mitt/vårt barn deltar i studien.          

 

 

 

 

 

 

Barnets namn 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Vårdnadshavares namnunderskrift/er ------------------------------------------------------------------------------------  

 

    ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: xx 

www.su.se 
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Hej pedagoger på ”Skogsmullens” Förskola! 

Inom ramen för vårt examensarbete vid Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för 

Förskoledidaktik vid Stockholms universitet, ska vi genomföra en mindre studie av barns lek i förskolan. Vår 

studie handlar om barns lek och samspel men fokus på när barn inte leker eller iakttar leken. 

Vi kommer att närvara i verksamheten vid förskolan under tiden november – december 2013. Vid dessa 
tillfällen vill vi observera barns lek med hjälp av anteckningar, ljudupptagningar, digitalkamera 
(fotografier och filmning). Det dokumenterade materialet kommer att användas för vår egen bearbetning 
och analys. Ljudupptagningar, foton och filmsekvenser kommer därefter att förstöras och personuppgifter 
samt andra uppgifter som möjliggör identifiering av individer eller förskola kommer att anonymiseras, 
behandlas konfidentiellt och under tystnadsplikt i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) och 
Vetenskapsrådets etiska regler och riktlinjer. 
 
Med detta brev vill vi be om ert medgivande för ert egna medverkande i studien (se baksidan av detta 
brev). All medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas.  
 
Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare vid 
Stockholms universitet. 
 
 
 

Vänliga hälsningar Moa Ek & Therese Staaf 
Moa Ek 

Tel.nr xx 

Mailadress xx  

 
Therese Staaf 
Tel.nr xx 

Mailadress xx 
 
xxx (handledare) 
Stockholms Universitet 
Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen 
106 91 Stockholm 
Tel.nr xx 

Mailadress xx 
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Förfrågan om medgivande till medverkan i studie. 

Återlämnas ifylld till Moa eller Therese innan torsdagen den 18 november 2013.  

 

 

Jag MEDGER att jag deltar i studien. 

 

 

 

Jag MEDGER INTE att jag deltar i studien.          

 

 

 

 

 

 

Mitt namn …………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Min namnunderskrift ------------------------------------------------------------------------------------  

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


