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Syftet med studien var att ta reda på vilka strategier barn i åldrarna fyra till sex år anser sig 
använda för att ta kontakt med andra barn för att leka.  

För att belysa syftet har en kvalitativ studie med intervju som metod genomförts. Barnen 
intervjuades parvis på de förskolor där barnen vistades. Intervjuerna spelades in och 
transkriberades för att sedan kunna analyseras genom meningskoncentrering. 

Huvudresultaten som framgår i studien är att barnen har visat sig vara sociala och 
kontaktsökande. Barnen anser att kamratskap är viktigt och att det skulle vara tråkigt utan 
kompisar. Deltagarna i studien har även många uppfattningar om vad som krävs för att få 
deltaga i lek. Man ska bland annat vara ”snäll”, ”dela med sig”, ”vänta på sin tur”, ”inte slåss”, 
man ska lyssna på varandra och inte säga dumma saker. 

De flesta barnen i studien angav att de använde någon form av frågestrategi när de ville ta 
kontakt med andra barn för att leka. Vanligt var att barnen gick och frågade den de ville leka 
med, men det fanns också andra strategier som att ge bort en present, sjunga en sång, eller att 
man bara går och leker med dem. I samband med att barnen berättade om sina frågestrategier 
nämnde de också hur de gjorde om de inte ville ha med någon i leken. Många gånger använde 
barnen sig då av olika former av verbala nekanden. 

 

 

 

 

Sökord: barn, strategier, lek, samspel, sociala 

Postadress 
Högskolan för lärande 
och kommunikation (HLK) 
Box 1026 
551 11 JÖNKÖPING 

Gatuadress 
Gjuterigatan 5 

Telefon 
036–101000  

Fax 
036162585 



 

 

Innehållsförteckning 

1 INLEDNING 1 

2 BAKGRUND 2 

2.1 TEORETISK UTGÅNGSPUNKT - SOCIOKULTURELLT PERSPEKTIV 2 
2.2 TIDIGARE FORSKNING 4 

2.2.1 Är vänskap viktigt? 4 
2.2.2 Barns val av kamrater 5 
2.2.3 Strategier för interaktion med kamrater 5 
2.2.4 Strategier för att stänga ute kamrater 7 

2.3 STYRDOKUMENT 8 

3 SYFTE 9 

4 METOD 10 

4.1 URVAL 11 
4.2 GENOMFÖRANDE 11 
4.3 ANALYS 13 
4.4 FORSKNINGSETIK 14 
4.5 TROVÄRDIGHET 15 

5 RESULTAT 16 

5.1 SOCIALT 16 
5.2 STRATEGIER FÖR TILLTRÄDE ELLER ATT STÄNGA NÅGON UTE 19 

6 DISKUSSION 22 

6.1 RESULTAT KONTRA FORSKNING 22 
6.1.1 Strategier 23 

6.2 METOD DISKUSSION 26 
6.3 VIDARE FORSKNING 27 

7 REFERENSLISTA 28 

 BILAGOR 



 

1 

1 Inledning 

Denna studie handlar om barns vänskapsrelationer eftersom det är en viktig del i barns 

utveckling. Som blivande lärare med inriktning förskola tycker vi att det är väldigt viktigt att 

barnen har ett fungerande socialt samspel. Läroplanen tar upp vikten av den sociala samvaron 

på förskolan och därför är det viktigt att pedagoger har goda kunskaper om barns 

vänskapsrelationer. Vi anser att barnen utvecklar sina vänskapsrelationer genom lek, vilket 

kräver socialt samspel. Barnens sociala samspel utvecklas vid möten med andra människor. I 

förskolan upplever barnen dagligen möten med såväl vuxna som barn.  

Corsaro (1978) presenterar strategier om hur barn gör när de vill leka med andra barn och 

Tellgren (2004) hur de gör när de avvisar barn som de inte vill ha med i leken. Vi tycker att 

det är väldigt intressant att få höra barns åsikter kring de strategier de använder sig av när de 

tar kontakt med andra barn för att leka. Vi är intresserade av barnens tankar eftersom det är 

viktigt att veta hur barnen uppfattar sin och kamraternas situation och inte bara hur vuxna 

tolkar det de ser. Vilka strategier anser barnen att de använder och stämmer barnens 

uppfattningar överens med vad forskningen presenterar? 

Många förskolor går efter principen att ”Alla ska få vara med att leka”. Är det verkligen rätt 

att pedagogerna ska bestämma vilka barnen ska leka med? Kan inte barnen själva få avgöra 

och vad finns det egentligen för anledning till att barnen nekar andra barn inträde till lek? 

Nekar barnen av elakhet eller finns det andra skäl? 
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2 Bakgrund 

I bakgrunden presenteras teoretiska utgångspunkter, tidigare forskning inom områden som 

anses relevant för studien samt de styrdokument som ligger till grund för förskolans arbete. 

2.1 Teoretisk utgångspunkt - Sociokulturellt perspektiv 
Det sociokulturella perspektivet grundar sig inte på biologiska förutsättningar utan det är 

sociala och kulturella erfarenheter som formar människans sätt att tänka, kommunicera, bete 

sig och uppfatta verkligheten. Inom det sociokulturella perspektivet läggs stor vikt vid 

kommunikation (Säljö, 2000). 

Mauritzson och Säljö (2003) menar att inom sociokulturell tradition formas människors 

tänkande genom språket. Människan använder språket både för att tänka med och för att 

kommunicera med andra. Ur ett sociokulturellt perspektiv beskrivs tänkandet som ett ”inre 

tal”. Detta utvecklas genom kommunikation med andra människor. 

Barns kommunikationsmedel utvecklas tidigt på grund av de förhållandevis komplicerade och 

intensiva kontakter som barnet har redan tidigt i livet. Vygotskij (1934/2001) ansåg att barn 

redan under den tredje levnadsveckan reagerar på den mänskliga rösten och under den andra 

levnadsmånaden uppvisar barnet den första sociala reaktionen på röster. Allt eftersom 

utvecklar barnet joller, pekande och gester, som alla är medel för social kontakt. Vygotskij 

(1978) påpekar att små barns pekande utvecklas till något som är ämnat för att få kontakt med 

en annan människa. Barnens rörelse är riktat och har ett mål, nämligen att få kontakt med 

andra i sin omgivning. 

Människor föds in i och utvecklas inom ramen för samspel med andra människor. Allt ifrån 
begynnelsen gör vi våra erfarenheter tillsammans med andra. Dessa medaktörer hjälper oss – oftast 
helt oavsiktligt – att förstå hur världen fungerar och skall förstås. Vi kan med andra ord säga att 
kunskapstradering sker genom att omvärlden förtolkas – eller för att använda det begrepp som är 
grunden för ett sociokulturellt perspektiv: medieras /…/  – för barnet genom lek och annan form 
av samspel med personer i omgivningen. (Säljö, 2000, s. 66) 
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Vygotskij (1934/2001) menar att språkets primära funktion är den kommunikativa och att 

språket framförallt är ett medel för social samvaro, yttranden och för förståelse. Barn lär sig 

språk från sina föräldrar, enligt Vygotskij (1978), vilket sker redan från barnens födelse 

genom att barnet tar till sig av det språk som finns i omgivningen. Barn imiterar, ställer frågor 

och får svar från föräldrarna vilket leder till att barnet lär och utvecklar sitt språk under hela 

uppväxten. 

Knutsdotter Olofsson (2003) menar att alla barn är födda med förmågan att leka, men för att 

lekförmågan ska utvecklas krävs socialt samspel. Att leka tittut eller med en boll hävdar Säljö 

(2000) är ett sätt för barnet att lära sig samspelsregler och turtagning. Dessa två färdigheter är 

enligt Knutsdotter Olofsson (2003) tillsammans med samförstånd och ömsesidighet, grund-

förutsättningar för lek med andra barn. Det är viktigt att barn får chans att lära sig lekreglerna, 

eftersom de genom lek utvecklar sociala färdigheter. Säljö (2000) menar att genom 

socialisation tillägnar sig människan de mest primära kunskaperna och färdigheterna i livet.  

Leken anser Vygotskij (1981) har stor betydelse och påverkan för barns utveckling. Leken är 

också med och skapar barnets potentiella utvecklingszon eftersom barnen under lek i regel 

befinner sig lite högre än de gör i verkligheten. Vygotskij (1978) kallar detta för att barnet i 

leken är huvudet högre än sig själv. För Vygotskij (1981) går inlärning före utveckling och 

utvecklas i samspel mellan människor.  

Vygotskij (1981) hävdar att det inte finns lek utan regler, även om det inte rör sig om 

formulerade regler som skapats i förväg. Han menar istället att alla påhittade situationer i 

barns lek innehåller beteenderegler som uppkommer ur situationerna. Till exempel om ett 

barn tar rollen som mamma i en lek, så finns det regler om hur en mamma ska bete sig. 

Utveckling av barns beteenderegler uppkommer från två olika håll enligt Vygotskij. Dels de 

regler som barnen får till sig genom en ensidig påverkan från vuxna och dels de regler som 

barnen själv deltar i upprättandet av. Dessa regler uppkommer av ett samarbete mellan barn 

och vuxna eller mellan barn själva. 

Lärande är enligt det sociokulturella perspektivet en process som sker genom hela livet. Säljö 

(2000) hävdar att människan inte kan undvika lärande utan det viktiga är istället vad vi lär oss 

av olika situationer. Med hjälp av de erfarenheter man gör skapas redskap för att lösa 

problem. Vygotskij (1978) hävdar att det barn idag kan göra med hjälp av någon annan, kan 

det imorgon klara av på egen hand. 
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2.2 Tidigare forskning 
Här presenteras tidigare forskning som anses relevant för studien. Följande behandlas i detta 

avsnitt: Varför barns vänskap är viktigt, barns val av kamrater, vilka strategier barn använder 

för interaktion med kamrater samt vilka strategier de använder för att stänga ute kamrater. 

2.2.1 Är vänskap viktigt? 

Ivarsson (2003) menar att barn är sociala och strävar efter att ingå i och skapa gemenskap 

med andra barn. Förskolan är en av arenorna där barn varje dag skapar relationer. Kamrater 

har en betydelsefull och given plats i livet. Dunn (2004) visar på att vänskap ofta är barns 

första relationer utanför familjen. Det är också den första relationen där barnen bryr sig om 

och försöker att förstå någon annans känslor och behov.  

Rubin (1980/1981) påtalar att vänskapsförhållande för barn precis som vuxna grundar sig på 

många olika funktioner. Det kan vara trygghet, någon att jämföra sig med, någon att deltaga i 

aktiviteter med, någon att lära av och med eller någon som öppnar dina sinnen för nya intryck. 

En vän styrker och bekräftar dig som människa. 

Pape (2000/2001) menar att vänskap mellan barn börjar med kamratskap och lek. Vilka 

erfarenheter barn gör i samspelssituationer spelar en viktig roll för deras utveckling. 

Knutsdotter Olofsson (2003) menar att barn ”…som inte leker riskerar att bli känslomässigt 

omogna och omedvetna.” (s. 85) Även Dunn (2004) hävdar att vänskap är viktigt för barn och 

att det ger en chans att utveckla sina känslor. Att skapa nära vänskapsband med någon kan 

innebära avundsjuka, osäkerhet och nya erfarenheter av avvisande och förluster. Rubin 

(1980/1981) påpekar att vänskap inte alltid är bra för barn eftersom det hos barn ofta är starka 

växlingar i vänskapsrelationerna. Detta kan innebära starka känslomässiga påfrestningar i 

form av besvikelse och smärta. Rubin tror ändå att fördelarna med vänskapsrelationer 

överväger nackdelarna.  

Barn som har ett positivt socialt beteende har lättare att få vänner och att behålla dem enligt 

Pape (2000/2001). Språkligt starka barn klarar ofta social samvaro bättre än språkligt svaga. 

Vidare menar Pape att barn som inte deltar i social samvaro som till exempel lek får 

begränsade erfarenheter av att bearbeta upplevelser, tankar och fantasi tillsammans med andra 

barn. De får också få erfarenheter av att hantera konflikter, vilket även Lamer (1990/1991) 

håller med om. 
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2.2.2 Barns val av kamrater 

Barn i tre till fyra års ålder väljer hellre att leka med kamrater än att leka med sina föräldrar, 

när de har ett väletablerat vänskapsband med någon jämnårig (Dunn, 2004; Rubin, 

1980/1981). De viktigaste förutsättningarna för små barns val av kamrater menar Rubin 

(1980/1981) är likheter i utvecklingsnivån, temperament och beteendestil. Fysiskt aktiva barn 

dras till varandra och vice versa.  

Jonsdottir (2007) har studerat barns kamratrelationer i förskolan. Studien omfattar 353 barn 

och syftet är att se om förskolan är en miljö som verkar för alla barns möjligheter att skapa 

goda relationer med andra barn. Studien visar att 95 procent av alla barn väljer en kamrat, 

författaren kallar detta att känna samhörighet, medan de övriga barnen inte anser sig ha någon 

kamrat på sin avdelning. I första hand väljer barnen kamrater av samma kön och oftast 

jämngamla. Knappt tre fjärdedelar av barnen ingår i en vänskapsrelation med ett eller flera 

barn enligt Jonsdottir. Att ingå i en vänskapsrelation innebär att barnen har valt varandra som 

vän. Ingen större skillnad finns mellan pojkar och flickor gällande vänskapsrelationer, och 

båda könen ingår främst i relationer med barn i samma ålder. Jonsdottir har i sin studie sett 

stor skillnad mellan antalet vänskapsrelationer på olika förskoleavdelningar.  

Drygt var nionde barn i urvalet väljs inte som någons kamrat. Det vill säga att de inte har 

någon tillhörighet enligt Jonsdottirs (2007) definition. Skillnaderna mellan avdelningarna är 

stora. På vissa avdelningar väljs alla barn och på en annan avdelning så lite som var tredje. 

Jonsdottir har inte kunnat förklara skillnaderna med hjälp av de bakgrundsfaktorer de tittat på 

utan anser istället att det kan bero på rådande klimat och atmosfär på avdelningen, barnens 

sociala egenskaper och färdigheter, personalens förhållningssätt till barnen, arbetsformer och 

gällande regler på avdelningarna.  

2.2.3 Strategier för interaktion med kamrater 

Förskolans verksamhet präglas av många avbrott, exempelvis matsituationer, samling, vila, 

personal och barn som kommer eller går hem. Tellgren (2004) poängterar att dessa avbrott i 

stor utsträckning påverkar de barn som inte har starka kamratallianser, eftersom de hela tiden 

måste börja om från början i sitt relationsskapande. De barn som har en stark kamratallians 

behöver inte ägna tid åt att leta lekkamrater, medan de barn som inte har fasta relationer måste 

ägna tid åt att hitta lekkamrater flera gånger om dagen.   
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Tellgren (2004) menar att barnen använder sig av olika sätt för att få någon att leka med, det 

vill säga, de skapar strategier. Corsaro (1978) har i sin studie kommit fram till att barn och 

vuxnas strategier skiljer sig åt. Han har funnit att barn i åldrarna tre till fem år använder sig av 

15 olika strategier för att söka tillträde till lek. De fem vanligast förekommande är (vår 

översättning): 

• Nonverbal Entry – Icke verbal entré. Barnet placerar sig i området där händelser sker 
utan att säga något. 

• Producing Variant of Ongoing Behaviour – Skapa en variant av pågående lek. Barnet 
sätter sig i närheten av andra barn och gör liknande aktivitet. Barnet kan här välja att 
prata eller inte. 

• Disruptive Entry – Avbrytande entré. Barnet går in i pågående lek genom att fysiskt 
avbryta den, Kan vara verbalt och icke verbalt. 

• Encirclement – Cirkla runt ett område. Barnet cirklar runt aktiviteten utan att säga 
något. 

• Making Claim on Area or Object - Göra anspråk på område eller föremål. Barnet gör 
verbalt anspråk på ett område eller föremål där lek pågår. 

En annan strategi som Corsaro (1978) lägger vikt vid är den verbala entrén genom att fråga 

om tillträde. Denna strategi anses vara vanlig bland vuxna, men inte lika vanligt 

förekommande i hans studie av barn. Den variant Corsaro funnit som oftast ger tillträde i 

pågående lek är att skapa en variant av den.  

Corsaro (1978) såg i sin studie att barnen använder sig av flera olika strategier innan de 

accepteras i den pågående leken, vilket också Tellgren (2004) påtalar. Corsaro (1997) har 

upptäckt att förskolebarn sällan använder sig av en sådan direkt strategi som att gå fram till de 

andra barnen som leker och fråga ifall de får vara med och leka. Orsaken menar han är att en 

sådan direkt strategi skulle kräva ett direkt och snabbt svar från deltagarna i leken, det svaret 

blir då oftast negativt. Tellgren (2004) menar att innan barnen får tillträde till leken kan deras 

försök ignoreras eller avvisas flera gånger för att sedan efter några försök bli accepterade. 

”Ordningsföljden av tillträdesstrategier blev sålunda viktigare än att den första responsen blev 

positiv” (Tellgren, 2004, s. 81).  

Tellgren (2004) framhåller att en del barn hänvisar till ”alla får vara med” (s. 83) när de 

försöker få tillträde till andra barns lek. Detta anser Tellgren vara en regel som ofta används 

av pedagoger, men när barnen använde den som strategi gav det dem oftast inte tillträde.  
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När barn vill ta sig in i en pågående aktivitet gäller det att de försöker hitta strategier som 

passar för just det tillfället eftersom det inte är givet att de strategier de tidigare utarbetat 

fungerar i denna situation (Tellgren, 2004). Rubin (1980/1981) hävdar att barn efterhand 

upptäcker vilka strategier som fungerar bättre än andra genom att ”försöka, misslyckas och 

försöka igen” (s. 52).  

Såväl Corsaro (1997) som Ivarsson (2003) har i sina studier uppmärksammat att barn 

använder sig av hot och löften för att få sin vilja fram i kamratgruppen. Det kan vara att locka 

med föremål eller att hota med att säga till fröken, föräldrar eller äldre syskon. En annan 

strategi för att få sin vilja fram kan vara att hota eller att erbjuda någon att få eller inte få 

deltaga på kalas. 

I en studie av femteklassare gjord av Gustafson (1998) framgår att barnen redan på morgonen, 

när de kommer till skolan, frågar någon kompis om de ska umgås på eftermiddagen. De barn 

som bestämt träff på eftermiddagen har Gustafson sett håller ihop även under skoldagen. Det 

är även vanligt att de ringer varandra efter skoltid för att bestämma om de ska träffas. Barnen 

i studien uppger att de tycker att det är svårt att säga nej till någon man inte vill umgås med 

utan att den personen blir ledsen. En vanlig strategi var att barnen skyllde på att de var ålagda 

av föräldrarna att göra något, till exempel städa, att de hade annan aktivitet inplanerad eller att 

de helt enkelt ville vara ifred.  

2.2.4 Strategier för att stänga ute kamrater 

Tellgren (2004) hävdar att barn ofta betraktas som osolidariska om inte alla får vara med. Om 

man i stället ser ur det lekande barnets perspektiv så ser man att barnen är rädda om det de 

redan delar. Andra barns försök till tillträde blir ett hot mot den lekkamrat de har förvärvat 

genom sina strategier och det samarbete de etablerat. Corsaro (1997) anser att detta 

förekommer innan stabila kamratrelationer uppstått. Senare när relationerna är stabila menar 

han att barnen nekar varandra tillträde i lek genom att hävda att den som söker tillträde inte är 

med i kamratgruppen. Det vill säga att nekandet inte har något med den pågående leken att 

göra. Tellgren (2004) menar att neka andra barn att få vara med också kan vara ett sätt att 

upprätthålla, grundlägga eller underhålla relationer i den aktivitet som pågår. Att avvisa någon 

som vill leka kan även vara ett sätt att visa på en nära vänskap mellan de barn som redan 

leker. 
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Tellgren (2004) framhåller att när lekande barn vill utestänga barn som försöker få tillträde 

använder de ofta verbala uttryck, till exempel ”nä nu leker vi”, ”fast här ä vi” eller ”vi ska va 

själva” (s. 123).  Barn använder sig också av andra strategier men då handlar det oftare om att 

utesluta barn som sedan tidigare är med i leken. Några sådana synliga strategier kan vara att 

fysiskt jaga bort andra, springa undan och gömma sig vid springlekar eller hänvisa till ålder 

och storlek. Det finns också andra strategier som ofta är mer dolda i leken. Det kan till 

exempel vara att barnen låter en figur i rolleken resa bort, dö, bli uppäten eller att djur blir 

bortlämnade. Tellgren menar att det är svårare att identifiera barns strategier vad det gäller 

uteslutning eftersom dessa varierar i större utsträckning och görs om för att passa in i lekens 

sammanhang. 

2.3 Styrdokument 
Förskolan ska i enlighet med Läroplan för förskolan [Lpfö 98] (2006) erbjuda en miljö som 

lockar till olika aktiviteter och lekar, samt vara en miljö där barnet ska känna sig trygg. 

Pedagogerna i förskolan ska se alla barns möjligheter och de ska engagera sig i barnet och 

barngruppens samspel. Barnet ska känna att när det kommer till förskolan ska det vara en så 

pass levande social och kulturell miljö att barnet ska vilja ta initiativ, samt att miljön ska 

utveckla barnets sociala och kommunikativa kompetens. Lärandet i förskolan ska utgå från 

samspelet mellan vuxna och barn och även utgå ifrån att barn lär av varandra. Därför ska 

förskolan se barngruppen som en viktig och aktiv del i barns lärande och utveckling. Varje 

barn ska få möjlighet att erfara tillfredställelsen som det innebär att få känna att man är en 

tillgång i gruppen. Lpfö 98 (2006) påvisar hur viktigt det är att personalen har en god förmåga 

att samspela med och förstå barnen i verksamheten. Pedagogerna ska stimulera barnens 

samspel och hjälpa barnen att bearbeta konflikter, ordna upp missförstånd, kompromissa och 

respektera varandra. Även leken är en viktig del i läroplanen. I den utvecklas och lär barnet, i 

leken stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmågan att samarbeta och lösa 

problem. 

Enligt FN:s barnkonvention ska alla barn ha rätt till sin egen identitet. Barn ska ha rätt att 

bilda sina egna åsikter samt att få uttrycka dem med hjälp av valfritt uttrycksmedel. Barnens 

åsikter ska bemötas med respekt av omgivningen. Barnen ska få möjlighet till lek, vila och 

fritid samt få chans till social utveckling. Barnens utbildning ska syfta till att de lär sig 

respektera de mänskliga rättigheterna och människors lika värde (FN:s konvention om barnets 

rättigheter, 2005). 
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3 Syfte 

Syftet är att ta reda på vilka strategier barn i fyra till sex års ålder på två förskolor anser sig 

använda för att ta kontakt med andra barn för att leka. 

Våra frågeställningar är: 

• Hur anser barn i åldern fyra till sex år att de gör när de vill delta i lek med andra barn? 

• Föredrar barn i åldern fyra till sex år att leka tillsammans eller ensamma? 
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4 Metod 

För att belysa syftet har en kvalitativ studie med intervju som metod utförts. Valet av intervju 

som metod grundar sig i intresset av vilka tankar barnen har och då anser vi att det bara är de 

som kan ha svaren. Intervju tycks vara relevant eftersom det ger möjlighet att fånga barnens 

uppfattningar mer direkt och ingående. Vi har valt att göra intervjuer med barnen i par 

eftersom vi tror att det är lättare att få dem att berätta då. Målet var att få intervjun till att likna 

ett samtal och inte en utfrågning. En annan tanke med att ha två barn och en intervjuare är att 

barnen känner sig tryggare med en kamrat och då kanske tycker det är lättare att prata. 

Intervjuaren framstår också som jämlik och inte i maktposition.  

Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) menar att fördelen med gruppintervjuer kan vara 

att man reducerar auktoritetsrelationen mellan vuxen - barn eftersom barnen är fler och 

därmed är i överläge. Ofta behövs inte lika många frågor under intervjuerna eftersom barnen 

pratar mer spontant och utifrån sig själva. Barnen kan också påverka varandra i positiv 

riktning eftersom det kan väckas nya frågor och funderingar utifrån deras svar, vilket även 

Trost (1997) håller med om. Nackdelen, menar såväl Trost (1997) som Doverborg och 

Pramling Samuelsson (2000), kan vara att ett eller flera barn kan dominera intervjun samt 

påverka de andra barnen i en viss riktning. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) 

hävdar också att det finns risk att barnen upprepar vad föregående person sagt och inte själv 

tänker efter. Barnen kan också börja prata med varandra om saker som inte rör 

intervjuområdet, vilket kan få dem att rikta intresse mot annat. Eftersom syftet med studien är 

att ta reda på vilka strategier barn anser sig ha för att ta kontakt med andra barn för att leka, 

ligger det i vårt intresse att se vad barnen som grupp har för tankar, och inte som individer. 

Därav anser vi att trots nackdelarna är intervju i grupp en relevant metod för vår studie. Att vi 

inte valt att också observera beror på att vi inte är intresserade av att ta reda på hur barnen gör 

när de tar kontakt med andra barn, utan bara hur barnen själva anser att de gör.  

Kvale (1996/1997) menar att intervjuer är lämpliga om man vill studera hur intervjuobjektet 

ser på sin egen situation. Avsikten med en kvalitativ forskningsintervju är att intervjuaren ska 

tolka meningen i det som intervjuobjektet berättar. Intervjuerna liknar ofta samtal, men är 

halvstrukturerade med en intervjuguide som styr.  
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4.1 Urval 
I studien har tolv barn, från två olika förskolor, i åldrarna fyra till sex år deltagit. Förskolorna 

valdes genom bekvämlighetsurval, men att det blev dessa två avdelningar som utgjorde 

underlag för studien berodde på att vi fick möjlighet att vistas en längre tid med barnen på 

dem. Att vi valt barn i fyra till sex års ålder beror på att de ofta har en välutvecklad språklig 

förmåga. Bekvämlighetsurval innebär enligt Bryman (2001/2002) att forskaren använder sig 

av personer som för tillfället finns tillgängliga. 

Cirka tre veckor innan intervjuerna genomfördes lämnades en lapp ut på förskolorna till de 

vårdnadshavare vars barn är i åldrarna fyra till sex år (se bilaga 1). Totalt lämnades 33 

informationslappar ut. De fick fylla i lappen och ange om de tillät att deras barn blev 

intervjuade eller ej. De barn vars vårdnadshavare ej lämnat in vår förfrågan ansågs ej möjliga 

som deltagare i studien. På den ena förskolan gav nio vårdnadshavare sitt godkännande, två 

ville ej att deras barn skulle deltaga och sju valde att inte lämna in lappen. På den andra 

förskolan gav samtliga 15 sitt godkännande. Utifrån de barn vars vårdnadshavare hade 

godkänt barnens deltagande gjordes sedan urvalet genom lottdragning. Eftersom barnen 

intervjuades i par var deras vistelsetid på förskolan avgörande vid sammansättning av paren. 

4.2 Genomförande 
Barnen som hade valts ut att deltaga tillfrågades om de ville vara med i studien några dagar 

innan intervjuerna genomfördes. När ett lämpligt intervjutillfälle uppkom tillfrågades barnen 

igen om de ville deltaga. Intervjuerna genomfördes i lugna rum som låg avskilt från övriga 

avdelningen på båda förskolorna. Rummen valdes utifrån kraven att det inte skulle 

förekomma störande ljud eller andra störande moment som att personer kommer in. Vi 

strävade efter att intervjuerna skulle genomföras vid en tidpunkt då barnen inte var upptagna 

av annan aktivitet eller i väntan på något, till exempel måltid, samling, gå ut, etcetera. På 

grund av att vi inte ville störa barnen i pågående aktivitet var parsammansättningen inte 

förutbestämd, utan avgjordes av situationen. 
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Vid intervjuerna användes en intervjuguide med två huvudfrågor och två underfrågor på varje 

(se bilaga 2). Frågorna ställdes i olika ordning beroende på vad barnen berättade. Samtliga 

intervjuer spelades in med hjälp av MP3 spelare eftersom vi ville få med barnens svar i sin 

helhet. Under intervjun fick barnen placera sig som de ville och intervjuaren såg till att sätta 

sig så att ögonkontakt hela tiden kunde upprätthållas precis som Trost (1997) och Doverborg 

och Pramling Samuelsson (2000) förespråkar. Detta för att kunna upprätthålla kontakten och 

visa intresse för barnen.  

 Fem av intervjuerna genomfördes efter att barnen ätit lunch och haft högläsning. Den sjätte 

intervjun genomfördes på förmiddagen efter att barnen ätit frukt. Vid ett intervjutillfälle 

ändrade pedagogerna sin planering just som barnen var på väg till intervjurummet. 

Pedagogerna valde att gå ut med de andra barnen istället för att stanna inne. Barnen som 

skulle intervjuas ville fortfarande genomföra intervjun men ganska snart tog viljan att gå ut 

överhanden. Intervjuaren valde då att avbryta intervjun. Intervjuernas längd varierade mellan 

10 och 15 minuter exklusive för och eftersnack, förutom vid intervjun som avbröts. Den 

varade i cirka fem minuter. 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) påpekar att det är lätt att missa något om enbart 

anteckningar görs. Att få med barnens berättelse i sin helhet är också en fördel vid analys 

eftersom barn ofta kan komma in på frågeområden man vill ha svar på vid andra tillfällen än 

de tänkta. Efter intervjuerna fick barnen välja om de ville lyssna igenom det inspelade 

materialet, vilket alla barn ville förutom de som deltog i den intervjun som avbröts. 

Kvale (1996/1997) menar att man endast kan bli intervjuare genom att intervjua. Genom att 

göra pilotintervjuer kan man prova sina frågor och stärka sitt självförtroende. Cederborg 

(2000) och Trost (1997) anser att en trygg intervjumiljö ska eftersträvas. Miljön ska vara fri 

från avbrott i form av störande moment som till exempel telefonsamtal eller personer som 

kommer in. Kvale (1996/1997) påvisar vikten att rummet där intervjun genomförs ligger 

avsides eftersom det är viktigt med en bra inspelningskvalitet inför analysen. Röster i andra 

rum eller trafikbuller är saker som försämrar kvaliteten och gör det svårare att transkribera. 

Vid intervjuer med barn menar Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) att man bör 

sträva efter att finna en tidpunkt då de inte är trötta, hungriga, väntar på att få gå ut eller blir 

avbrutna i sin lek, på grund av att det då är svårare att motivera dem samt fånga deras intresse. 
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4.3 Analys 
Efter att intervjuerna genomförts så lyssnade vi igenom dem flertalet gånger innan vi började 

skriva ner dem i text med hjälp av dator. Inför analysen transkriberades samtliga intervjuer i 

någorlunda exakt form. Vid utskrift av intervjuerna har vi ibland skrivit ordagrant där vi anser 

att det är betydelsefullt, och ibland utelämnat hummanden. Vid tillfällen då stakningar och 

upprepningar förekommit mycket, har vi inte skrivit ut alla utan tagit med två, tre gånger för 

att läsaren ändå ska förstå att en upprepning skett. Lyssning och transkribering gjordes av 

intervjuaren och granskades sedan av en annan person för att på så sätt öka tillförlitligheten. 

Vid de tillfällen då barnens svar varit oklara på grund av att det inte gick att höra vad som 

sades valde vi att skriva ut det som ohörbart i texten. Detta eftersom vi ville undvika att 

barnens svar feltolkas.   

Vid analysen letade vi efter gemensamma drag i samtliga transkriberade intervjuer och fann 

utifrån dessa vissa områden. Vi fann sju olika områden som alla fick olika färgmarkeringar.  

Samtliga intervjuer lästes flera gånger av båda två, vartefter varje intervju diskuterades, för att 

sedan gemensamt avgöra inom vilka områden barnens svar skulle placeras. Efter varje 

intervju sammanställdes de sju områdena vi funnit i en tabell för att göra innehållet 

lättöverskådligt. Dessa sammanfördes sedan till en större tabell, som utgjorde grunden för 

resultatet. I den såg vi tydligt att flera barn lämnat liknande svar. Vi funderade igenom 

studiens syfte och frågade oss vad det var barnens svar talade om för oss. Vid genomgång av 

svaren fann vi att de flesta låg inom två områden som var relevanta. Dessa två områden är 

socialt och strategier för tillträde eller att stänga någon ute. Utifrån barnens svar inom dessa 

områden framkom vårt resultat.  

I resultat presentationen kommer vi att använda oss av såväl citat som sammanfattande text. 

Vid de tillfällen citat förekommer har vi valt att ge barnen fingerade namn för att det ska vara 

tydligare för läsaren att se vilka barn som sagt vad. Några delar av intervjuerna kommer att 

presenteras i dialogform och andra genom enskilda citat. Dialogerna och citaten som 

förekommer i resultatet är utvalda eftersom vi tycker att de är berättande i sig, vilket innebär 

att alla barn i studien inte förekommer vid namngivna citat. Övriga resultat har vi beskrivit 

utifrån vår förståelse av barnens svar. 
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Analysen har genomförts utifrån analysmetoden meningskoncentrering. Kvale (1996/1997) 

menar att de inspelade intervjuerna inte behöver transkriberas i exakt form innehållande alla 

pauser, hm och så vidare när analysmetoden består av meningskoncentrering.  Enligt Kvale 

genomförs meningskoncentrering genom att man först läser igenom hela intervjun och sedan 

fastställer någon som han kallar meningsenheter. Dessa meningsenheter formuleras sedan i 

teman. Nästa steg anser Kvale vara att man ställer frågor till meningsenheterna utifrån 

studiens syfte. Slutligen knyts det ihop och omformas i en beskrivande text.  

Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) menar att det är en fördel att ha samtliga 

intervjuer tillgängliga vid analys. De anser detta eftersom barnen ofta ger svar på frågorna 

man har, men inte vid det tillfälle de ställs. Många gånger förekommer det att barnet i slutet 

av en intervju ger svar på en fråga som ställdes i början. 

4.4 Forskningsetik 
Innan urvalet av barnen genomfördes lämnades en lapp ut med information till 

vårdnadshavarna där de fick ange om barnen tilläts deltaga i studien eller inte. Detta gjordes 

eftersom Kvale (1996/1997) och Trost (1997) anser att det är viktigt att intervjuobjekten ger 

sitt samtycke. Eftersom det i vårt fall rör sig om barn är det vårdnadshavarna som måste ge 

sitt godkännande. Vi berättade för barnen vad studien handlar om och att vi skulle vilja veta 

vad de har för uppfattning om vänner, kompisar och lek. Barnen fick sedan bestämma om de 

ville deltaga eller inte. Kvale (1996/1997) påpekar att det är viktigt att deltagarna i en 

kvalitativ intervjustudie är anonyma, därav är alla barns namn fingerade. Vårdnadshavarna 

informerades om studiens innehåll samt om konfidentialitetskravet på den lapp som delades 

ut. Vid barnintervjuer anser Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) att det är en fördel 

om man är bekant med barnen sedan tidigare, eftersom de har lättare för att berätta under 

intervjuerna om de känner sig trygga med den som intervjuar. Att vi fick möjlighet att vistas 

bland barnen en tid innan intervjuerna genomfördes utgjorde en bra grund för att skapa en god 

relation med barnen vilket är viktigt innan intervjuerna påbörjas. Doverborg och Pramling 

Samuelsson menar också att det förtroende och närhet som intervjuaren skapar är avgörande 

för vad barnen kommer att berätta. Som intervjuare är det viktigt att visa barnen ödmjukhet 

och respekt. 
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4.5 Trovärdighet 
Barnen har lättare att prata med någon de känner och vågar då anförtro sig åt intervjuaren 

vilket ökar trovärdigheten i barnens svar. I studien valde vi att använda parintervjuer och 

eftersom detta var något nytt för oss tyckte vi att det var lämpligt att göra pilotintervjuer några 

dagar innan de riktiga intervjuerna skulle genomföras. Pilotintervjuerna kändes bra och därför 

gjordes inga förändringar i intervjuguiden eller sättet de genomfördes på. Vid transkribering 

av pilotintervjuerna framkom att de var innehållsrika och vi ansåg att de tillförde mycket. 

Därför valde vi att använda oss av dessa i studien. Trost (1997) ser ingen anledning till att inte 

använda sig av det material som samlats in genom provintervjuer i studien, om materialet i sin 

helhet eller delar av det är användbart. 

Vi är medvetna om att vi under intervjuerna ställt en del ledande frågor, oftast i syfte att 

verifiera vår tolkning av barnens svar. Kvale (1996/1997) hävdar att ledande frågor i en 

kvalitativ studie kan öka tillförlitligheten eftersom det är ett sätt att kontrollera att intervjuaren 

tolkat svaret rätt. Det är viktigt att intervjuaren är medveten om hur ledande frågor påverkar. 

Intervjuaren måste vara medveten om vart frågorna ska leda, och ha en uppfattning om 

frågorna kommer att bidra till ny intressant kunskap. 

För att öka trovärdigheten i resultatet granskades de transkriberade intervjuerna av oss båda 

för att se att barnens svar stämde överens med det nedskrivna. Kvale (1996/1997) påtalar att 

utskriften av intervjuer blir en tolkning av det inspelade. Det förekommer att samma intervju 

tolkas på olika sätt och därför är det bra om det finns möjlighet att låta flera personer 

transkribera samma intervju för att sedan jämföra. Vid genomförandet av analysen tyder vi 

barns svar på olika sätt vilket i sin tur påverkar resultatet. Om analysen hade gjorts av någon 

annan eller skett på ett annat sätt kanske det hade gett ett annat resultat. Vi är medvetna om att 

det är vår förståelse för barnens svar som ligger till grund för resultatet.  
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5 Resultat 

Vid analysen framkom att barnens svar kunde delas in i två olika områden som vi valt att 

benämna som socialt samt strategier för tillträde eller att stänga någon ute. Dessa områden 

presenteras i följande avsnitt. 

5.1 Socialt 

Studien visar att barn är sociala och söker kontakt med andra barn. Det visar sig i barnens 

berättelser under intervjuerna. De är kontaktsökande såväl i förskolan som på fritiden, och vill 

vara med i gemenskapen med andra barn. De tycker att kamrater är viktigt och att det skulle 

vara tråkigt utan kamrater. Barnen söker kontakt på många olika sätt. Vid tillfällen då de inte 

är i förskolan ger flera barn uttryck för att de ringer till varandra för att fråga om de ska leka. 

Sofia:  När jag vill leka så brukar jag ringa, o om inte den kan leka, så ringer jag till en 

annan. 

Barnen anser att kamratskap är viktigt men samtidigt så har barnen svårt att ge svar på frågan 

hur man blir kompis med någon. Några uppger att man frågar någon annan om man ska vara 

kompisar och sen är man det. Andra menar att man säger vad man heter och sen är man 

kompisar. En tjej säger att man kan bli kompisar genom att ge bort presenter. 

Noah: Jag vet hur jag blev kompis med min kompis Lasse…Han bara kom o plingade på 

hos mig sen så bara blev vi kompisar. 

Elin:  Så kan man fråga såhär, vill du bli vän med mig. 

Nora:  Då kan man säga såhär till exempel ..hej jag heter Ebba och är hon som bor 

här…så bara blir man kompis så direkt … det tycker jag. 

Kim:  Man bara går och sen säger den andre ” hej, ska vi va kompisar eller?” 

Tove:  Jag vet! ... om  man ... om man får nån present från den människan då e man 

kompis … 

De flesta barn har påtalat att de föredrar att leka med olika kompisar vilket tyder på att de har 

ett stort socialt umgänge. Ett barn uttrycker att man kan leka med alla barn på förskolan. Ett 

annat barn säger att det är tråkigt att leka med samma hela tiden.  
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Elin:   En gång så lekte jag med Sofia och nästa gång så lekte jag med Linda och efter 

det så lekte jag med Felicia och sen lekte jag med Hanna och sen så lekte jag med 

Julia och med Dennis o med Erik. 

Sofia:  För att det är kul… det är tråkigt att leka med samma och samma och samma och 

samma hela ti’n. 

Hanna:  Om man inte leker med samma kompisar då då vill man inte leka med samma o 

samma o samma hela tiden. För de andra kompisarna kanske tycker samma som 

en själv o de kanske inte de andra kompisarna tycker. Då kan man leka med 

några andra, lite olika. 

Hanna visar här att intresset kan vara avgörande för vem man väljer att leka med. Det är något 

som även Julia och Elin håller med om som man kan se i dialogen nedan. 

Julia:  Det är inte viktigast vem man leker med,  

Elin: Neee 

Julia: utan det är viktigast 

Elin:  (avbryter) vad man gör, för då då kanske, för om man … Om man klättrar upp för 

en vulcan typ, så är det viktigare vad man gör vem… än vem man leker med. 

Flera barn ger uttryck för att de inte vill känna sig ensamma, utan vill vara delaktiga i social 

samvaro. En flicka nämner att de har en klubb där bara de med lösa tänder får vara med. För 

oss tycks det som att barnen genom klubben söker efter en gemenskap och en vi-känsla. 

Många av barnen anser att det skulle vara tråkigt att inte ha kompisar eller någon att leka med. 

Ett barn påpekar att om man upprepade gånger säger nej när kompisar frågar om man vill leka 

så har man till slut inga kompisar kvar. Flickorna nedan diskuterar varför man vill ha 

kamrater. 

Elin:  För då blir det mycket roligare att leka o så kommer man o så blir det mycket 

roligare. 

Julia:  O ja vet, att o då behöver man inte känna sig ensam. 

Elin:  O då så behöver man heller inte bo i ett eget hus och och bli och 

Julia:  (avbryter) Inte ha någon att ringa till och leka eller hur. 

Elin:  jaaa och så blir man lite uttråkad om man inte har kompisar. 

Julia:  Ja o ringa till o leka med hemma hos dem eller så. 

De flesta barn tycker att man har kompisar för att man vill leka med dem. Barnen upplever att 

de har roligt och kul när de är tillsammans med sina kompisar. Några av dem preciserar att det 

är kul att leka tillsammans. 

Kim:  Jaa. Om alltså, om någon håller me på de, så kanske man vill vara också med. 
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Av barnen svar framgår det att det är viktigt för dem vem som bestämmer eller att man på 

något sätt kommer överens om hur man ska göra. Det kan vara att man bestämmer vem som 

ska bestämma, bestämmer tillsammans, turas om eller kompromissar genom att göra som en 

vill först och som den andre vill efteråt. 

Julia: Man kan typ komma överrens tillsammans vad man ska gör o så 

Elin:  Ja också är det bra att man, om man är mycket vänner så kanske man har 

bestämmit tillsammans förut o då är det inte så svårt att bestämma tillsammans. 

Sofia:  Båda två måste bestämma annars blir det fuskigt. Om nån går med på att en kan 

bestämma då kan man leka, då får en bestämma. 

Elin ger ovan uttryck av att om man är bra kompisar så blir det lättare att bestämma 

tillsammans. För oss tycks det som att Elin har erfarenhet av att det blir lättare att bestämma 

tillsammans när man känner varandra väl, vilket kan bero på att Elin förmodligen har en 

inblick i hur den andra tänker och fungerar i olika situationer. Barnen visar under intervjuerna 

att de har en omtanke om varandra. Vi kan se en tendens till att de visar förståelse för andra 

människors känslor och hur deras eget agerande kan påverka någon annan. Några barn säger 

att man ska låta de som vill få vara med och har förståelse för att den som inte får vara med 

kan bli ledsen.  

Hanna:  Försöka låta den vara med lite mer o så. 

Nora:  Den som säger jag vill inte leka med dig …kanske inte blir ledsen men den andra 

kanske blir ledsen… 

Barnen visar också på omtänksamhet när det gäller hur de ska agera i social samvaro. De 

säger att man ska dela med sig och låna ut saker. De säger att man ska vänta på sina kamrater. 

Något barn uttrycker också att kärlek är bra. Det finns tillfällen då barnen uppger att de inte 

vill leka tillsammans med andra. De förklarar detta med att man vill vara själv när man är 

trött, arg eller ledsen. 

Hanna:  Om man inte vill så här leka med någon annan, så kan det va så att man inte 

känner för någonting o vill leka något så…Man känner sig lite ledsen o så… arg. 
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För att få vara med i leken krävs det att man har vissa förmågor menar barnen i studien. Det 

kan exempelvis handla om att förstå hur det sociala samspelet fungerar. De flesta barn säger 

att en bra kompis ska vara snäll. Att vara snäll innebär för ett av barnen ”att man inte gör 

dumma saker och sånt” ett annat barn förklarar det med att ”när man är snäll så gör man 

något kuligt och roligt eller så typ lyssnar man på varann”. Barnen berättar även hur en bra 

kompis är genom att ange ”snäll och vänlig”, ”leker så mycket med mig”, man ska vara ”bra”, 

vilket för detta barn innebär ”att man ska ha det roligt”.  En flicka säger att en bra kompis 

”gör som man säger”. Nora har en lite annorlunda uppfattning av hur en bra kompis ska vara: 

”jag tycker att man e bra på att göra kullerbyttor o allt sånt”. Något barn menar att en bra 

kompis slutar när man säger ifrån eller säger till fröken, och sedan säger förlåt. 

I följande dialog förklarar barnen hur en bra kompis ska vara och inte vara. Barnen visar att 

det krävs många färdigheter för att ingå i social samvaro. 

Julia: Jag vet, att man inte är dum o inte, vad heter det,  förstöra massa saker o sånt 

Elin: O så ska man låta den andra få låna sakerna 

Julia: aaaa o så ska man dela med sig saker, o som en bra kompis gör 

Elin: och så ska man vänta på sin tur 

Julia: o va kompis 

Elin:  o då blir det jättekul 

Många av barnen förklarar hur en bra kompis ska vara genom att ange hur man inte ska vara 

eller göra, vilket också kan ses i dialogen ovan. Barnen berättar att man ska ”inte slåss och 

sånt där”, och flera nämner att man inte ska vara dum. En förklaring på hur man är när man är 

dum följer nedan: 

Julia:  Jag vet, att man säger att man inte får va med och man säger 

Elin:  nu måste jag bestämma hela ti’n. 

Julia:  o så om man säger dumma dig o du får inte va me. 

Elin:  aaa 

Julia:  o de är inte så snällt om man säger så här: -Vi gungar ser du väl, kan du inte se 

det dummer. 

5.2 Strategier för tillträde eller att stänga någon ute 

I studien berättar barnen om tre olika strategier för att ingå i lek; fråga, tillfredställa någon 

annan samt gå in i pågående lek. Barnen har som vi tidigare påpekat, visat att de gärna söker 

social kontakt och inte vill vara ensamma. För att få kontakt eller tillträde till lek med andra 

barn använder de sig av olika strategier.  
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Barnen nämner att de använder frågestrategin i olika situationer. Utanför förskoletid visar det 

sig att det är vanligt att barnen ringer till varandra och frågar om de kan leka. 

Dennis:  Typ ringer till en kompis o hör om han vill…kan leka.  

Ett annat sätt för att få kontakt när barnen inte vistas på förskolan kan vara att gå hem till 

någon kamrat och plinga på. När barnen är på förskolan uppger de flesta att de frågar om de 

får vara med, när de vill leka med någon.  

Hanna: Man frågar någon om den vill leka. Och om den inte vill det kan man gå till 

någon annan, 

Hanna beskriver här att ibland kan man behöva fråga flera personer innan man hittar någon att 

leka med, vilket betyder att det förekommer att barnen får ett negativt svar på sin fråga samt 

att det är viktigt att inte ge upp bara för att den första säger nej. 

Den andra strategin barnen nämner är att de söker tillträde genom att tillfredställa någon 

annan. En tjej uttrycker att man ska vara snäll och göra som den andre säger. Några andra 

menar att man kan ge en present, rita något kul eller sjunga en sång för att göra någon glad. 

Nora: Jag bara ..öh sjunger nån visa så blir dem så glada så jag får va me. 

Kim: Då måste man va snäll ... och man måste rita något kul. 

Barnen påtalar också att det är viktigt att man lyssnar på varandra. Några barn menar att man 

inte alltid behöver vara den som frågar, utan att man istället kan bjuda in andra barn till lek. 

Detta gäller främst nya barn som inte etablerat fasta kamratrelationer ännu. 

Julia: Då tror jag att man skulle säga såhär, vill du va med oss o leka fast du är ny här 

Elin: aaa o så kan man säga så här, vill du bli kompis med mig 

En tredje strategi som barnen nämner är att man går in i en pågående lek utan att fråga. Wilma 

uttrycker att man bara ”Går och leker med dom”. 

Förutom de strategier som barnen använder vid försök till tillträde så visar barnen att de har 

många olika strategier för att utestänga någon från lek. De flesta är verbala och innehåller 

någon form av nekande såsom ”Nej” eller ”Jag vill va själv”. Många av nekandena följs av 

olika förklaringar eller en invit till lek senare eller en annan dag. 

Nora: Jag vill inte leka med dig …jag vill leka med någon annan… 
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Tove:  Om jag säger ..jag vill leka med Robin o det får inte du…o du e så lat så då får 

inte du… 

Sofia:  Efter det att vi har lekit färdigt säger jag då, då kan du få va me en gång till. Om 

inte hon vill då…  så kan du göra en annan gång, annars kan du få leka med mig 

när du vill. 

Tove:  När…om jag säger såhär du e inte min bästa vän då går han ifrån o sen leker 

med någon annan som e hans bästa vän… 

 

Elin: Och en gång när Emma o Lisa gungade så kom Malin o hon sa såhär: Kan jag få 
va med er? o då sa Emma o Lisa, tyvärr vi gungar just. Ser du inte de 

Julia:  Men man kan typ också säga såhär. Nu gungar vi men i morgon då 

Elin:  (avbryter) Eller lite senare 

Julia: Eller lite senare menar jag då, Då, då vad heter det, kan vi alla, alla tre leka… 

eller hur många vi nu va, eller hur många man ska va 

Som synes av citaten ovan uttrycker barnen tydligt när de inte vill leka med andra barn. 

Många gånger med kommentarer som kan uppfattas som spydiga eller elaka. Ibland utnyttjar 

barnen några av de regler som finns på förskolan genom att hänvisa till dem när de nekar 

någon tillträde till lek.  

Julia: Om det är typ fullt i dockvrån nu kan man typ säga såhär. Ne de är tyvärr fullt 

men du kan få vara med i morgon, om det nu inte är lördag eller söndag. 

Även i exemplet med gungan kan man se att barnen hänvisar till en begränsning, nämligen att 

de gungar och att de redan är två. En annan sak som barnen hänvisar till är att de redan har 

bestämt med något eller några andra barn. Det verkar på barnen som att detta är en godtagbar 

ursäkt för att stänga någon ute från lek. För det mesta verkar barnen acceptera denna 

förklaring. Även nedan kan man se tendens till att lekredskapen begränsar, i detta fall en 

cykel, där max tre barn får plats. 

Julia: Asså, ute på gården… idag, när jag o Hanna o Evelina hade redan bestämt att vi 

skulle cykla på en cykel, då då kom Elin vad heter det och frågade och det gick 

inte så bra o då sa jag såhär. Det går inte o cykla mer för vi hade redan bestämt 

det. 

Tidigare har vi nämnt att några barn angav att de hade en klubb som krävde att man hade lösa 

tänder för att få vara med. Att ha en klubb innebär för oss ett sätt att stärka vi-känslan men är 

också ett sätt för att utestänga de barn man inte vill ha in i leken.  
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6 Diskussion 

I diskussionen har vi utgått från resultatet av intervjuerna i förhållande till studiens syfte. 

Resultatet har vi sedan jämfört med tidigare forskning samt kopplat till arbetssättet i 

förskolan.  

6.1 Resultat kontra forskning 

Studien visar att barn är sociala och kontaktsökande. De vill helst inte vara ensamma utan 

trivs bäst tillsammans med vänner. Även Ivarsson (2003) har fått fram liknande resultat i sin 

studie, och visar på att vänskap har en given och betydelsefull plats i livet. Att vänskapen är 

viktigt för barnen genomsyrar resultatet i vår studie. Barnen framhäver att det är tråkigt utan 

kamrater och att det är viktigt att man har roligt tillsammans. Av barnens svar har vi förstått 

att de är sociala och har många olika vänner, vilket tyder på att de har en välutvecklad social 

förmåga. Barnen verkar ha fått en god grund för socialt samspel utifrån de förmågor som 

Knutsdotter Olofsson (2003) och Säljö (2000) menar krävs för att kunna leka med andra barn. 

Barnen visar att de kan samspelsreglerna, behärskar turtagning, de tar hänsyn, visar 

ömsesidighet och är omtänksamma. 

Barnen i studien använder sig av ord som förmedlar känslor, så som ledsen, arg, trött, kär och 

glad. Det tycker vi visar på att vänskapsrelationer kan innebära både positiva och negativa 

känslor.  Förutom de känslor som barnen berättar om tror vi att de upplever många fler i sina 

vänskapsrelationer. Dunn (2004) tar upp känslor som avundsjuka och osäkerhet, dessa känslor 

tror vi att barnen har svårare att sätta ord på. Precis som Rubin (1980/1981) påstår vi att 

fördelarna med vänskapsrelationer överväger nackdelarna, även om bildandet av relationer 

kan innebära stora påfrestningar för barnen. Vi tror även att det är viktigt att pedagogerna i 

förskolan verkar för att alla barn ska få med sig positiva erfarenheter av relationsskapande, 

eftersom erfarenheterna följer med barnet hela livet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är 

väldigt tydlig på att barnen ska få känna att de är en tillgång i gruppen och att barnen ska 

känna sig trygga så att de kan utveckla sin sociala kompetens. Det står även att barnens 

lärande i förskolan baseras på samspel med såväl vuxna som andra barn. Säljö (2000) trycker 

på att lärande sker genom hela livet och att lärande inte kan undvikas. I läroplanen kan man se 

influenser från det sociokulturella perspektivet eftersom mycket i läroplanen innefattar 

samspel och relationer. 
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Många av de krav som barnen har nämnt för att få vara med i leken, framhäver att man 

behöver ha social kompetens för att fungera tillsammans med andra. Barnen säger att man ska 

vara snäll, vänlig, lyssna på varandra, dela med sig, låna ut saker, inte säga dumma saker och 

så vidare. Barnen visar att de har goda uppfattningar av vad som krävs av dem för att ingå i 

lek. Enligt Vygotskij (1934/2001) är språket en av de viktigaste funktionerna för social 

samvaro och förståelse. Även Pape (2000/2001) betonar språkets vikt genom att språkligt 

starka barn har fördelar gentemot de svaga i social samvaro. Barnen i studien har inte nämnt 

språk som en viktig del för kamratskap, men av intervjuerna kan vi ändå förstå att språket 

fyller en viktig funktion i alla avseenden. För barnen verkar det vara viktigt hur man 

bestämmer vad man ska leka och att de kommer överens. Detta underlättas om barnen har god 

förmåga att uttrycka sig verbalt. 

6.1.1 Strategier  

Den strategin som barnen i studien påtalade som mest använd är att man frågar någon om man 

får vara med och leka. Corsaro (1978) menar att den strategin inte var så vanlig bland barn 

utan används mer bland de vuxna. På den punkten går våra studier isär, eventuellt kan det 

bero på att studierna grundar sig på olika metoder, eftersom Corsaro har genomfört 

observationer. Corsaro (1997) menar att frågestrategin ofta ger negativ respons från de 

tillfrågade. Vi kan av våra resultat se att det är vanligt med verbala nekanden från barnen. 

Tellgren (2004) har även hon kommit fram till att barn ofta använder verbala uttryck när de 

vill stänga någon ute. Som framkommit i vårt resultat sker dessa nekanden i olika former. 

 De äldre barnen i Gustafsons (1998) studie angav att de tyckte att det är svårt att säga nej till 

någon som frågar om de kan umgås, eftersom personen i fråga skulle bli ledsen. Att bli ledsen 

över att inte få vara med är något som barnen i vår studie är medvetna om, trots detta har de 

inga svårigheter att uppge många former av nekande svar. Vad kan detta bero på? Vi tror att 

det beror på att barnen är måna om att skydda sitt interaktionsutrymme precis som Tellgren 

(2004) nämner. Eftersom förskolans vardag består av många avbrott har vi förståelse för att 

barn som har funnit en lekkamrat och påbörjat en lek inte vill störas av andra. Vi tror att den 

nekande kommentaren inte är menad att såra och göra någon ledsen, utan endast ett sätt för 

dem att behålla det de redan skapat. Av detta förstår vi att barnen även måste ägna tid till att 

leta kamrater vid flertalet tillfällen varje dag. Barnen visar att man inte får ge upp om man 

inte får vara med. ”Man frågar någon om den vill leka. Och om den inte vill det kan man gå 

till någon annan”.  
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I vår studie kunde vi se att barnen vid nekande av lek ofta lade till en invit om lek vid ett 

senare tillfälle. Vi tror att det dels kan göra att barnet som blir nekat inte tar det lika hårt 

eftersom det får en bekräftelse på att man ändå duger som lekkamrat. Även den som nekar 

inträdet till leken har försäkrat sig om att ha en kamrat vid ett senare tillfälle. 

Corsaro (1997) menar att ett nekande där det finns stabila kamratrelationer inte har något att 

göra med den aktivitet som pågår utan istället beror på att den personen som söker tillträde 

inte är med i kamratgruppen. Att hävda att någon inte är med i kamratgruppen är också en 

strategi som vi sett i vår studie. En flicka angav ” när…om jag säger såhär du e inte min 

bästa vän då går han ifrån o sen leker med någon annan som e hans bästa vän..”  vilket visar 

på att även de yngre barnen är medvetna om detta. 

Som vi tidigare nämnt skiljer sig vår studie och Corsaros (1978; 1997) genom att barnen i vår 

studie uppger att de frågar om de får vara med, medan Corsaro funnit att fem andra strategier 

är vanligare. Vi funderar på om barnen säger att de använder sig av frågestrategin eftersom de 

andra strategierna kan upplevas som mer diffusa och svårare att beskriva. Vi tror dock att det i 

första hand beror på de vuxnas påverkan på barnen, eftersom barnens beteenderegler enligt 

Vygotskij (1981) påverkas av vuxna. Corsaro (1978) hävdar att verbal entré är vanlig bland 

vuxna, när de söker kontakt med andra. Hur förklarar vi egentligen för barnen hur de ska gå 

tillväga när de vill leka med någon? Om vi går till oss själva så uppmuntrar vi ofta barnen till 

att de ska fråga om de får vara med, men är det verkligen det bästa? Corsaros studie visar ju 

att den strategi som oftast ger barn tillträde är när de skapar en variant av pågående lek i 

närheten till andra barn. 

I förskolan upplever vi att barn ofta kommer till de vuxna och säger att de inte får vara med. I 

de flesta fall frågar den vuxne då om barnet har ”frågat” om det får vara med och leka. I de 

fall där barnen säger nej så skickas de ofta ut för att fråga. Vi upplever att det sällan 

förekommer att den vuxne försöker ta reda på om barnet har använt sig av några andra 

strategier som har ignorerats eller avvisats. Om så är fallet, är det då rätt mot barnet att skicka 

ut det för ännu ett avvisande? Vi anser inte detta, och det skulle också innebära att den vuxne 

inte handlar i enlighet med läroplanen för förskolan. 
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I studien förekommer det att barnen hänvisar till regler som är skapade av pedagogerna på 

förskolan. Dessa regler använder barnen ibland för att stänga ute de barn som de inte vill ha 

med i leken.  

Julia: för en gång var det helt fullt i dockvrån när vi tjejer lekte 

Elin: O då kom pojkarna och ville va med och så sa vi såhär, ne det är tyvärr fullt 

Julia: aaa för man kan typ va bara fem eller sex o vi va redan sex, eller hur? 

Om tjejerna i exemplet hade velat ha med pojkarna i leken så tror vi att de troligen kringgått 

reglerna på något sätt. Vygotskij (1981) menar att regler för barns lek skapas genom påverkan 

från de vuxna eller genom att barnen kommer överens tillsammans. Vi anser att de regler som 

finns på förskolorna ibland motarbetar varandra. Tellgren (2004) menar att regeln ”alla får 

vara med” ofta används av pedagoger, men vi anser att den inte är förenlig med de regler som 

finns för antalet barn per rum på vissa förskolor. Genom att det finns begränsningar för antalet 

barn som får vistas i ett rum menar vi att regeln ”alla får vara med” inte kan tillämpas. Därför 

ifrågasätter vi starkt varför man på förskolor har en regel som begränsar antalet barn per rum, 

eftersom det leder till begränsningar i barnens sociala samvaro. Vem är regeln till för? Är det 

pedagogerna som vill ha det lugnare och tror att de kan få det med färre antal barn per rum? 

Eller är det så att pedagogerna anser att reglerna finns till för barnens skull? Vi anser att 

barnen själva är kapabla till att avgöra hur många barn de ska vara i sin lek och de måste få 

möjligheter till att känna efter vad som känns rätt för dem. Pedagogerna måste respektera 

barnen. 

Barnen i studien nämner att man ska låta de som vill vara med ska få det, vilket vi anser vara 

ett tecken på att förskolan tillämpar regeln ”alla får vara med”.  Tellgren (2004) hävdar att när 

barnen påtalar att ”alla får vara med” så ger det dem oftast inte tillträde till lek. Vi tror att de 

barn som får vara med på premissen att ”alla får vara med” oftast inte blir aktiva deltagare i 

en pågående lek utan tilldelas passiva roller eller så använder sig barnen av några av Tellgrens 

uteslutningsstrategier. Att hänvisa till regeln ”alla får vara med” tror inte vi är bra för någon 

part i leken eftersom leken ofta stannar upp eller avbryts helt. Istället tror vi att man ska arbeta 

med dessa frågor på ett annat sätt där man ser till situationen och barngruppen. Vi tror även 

att pedagogernas sätt att organisera har stor påverkan på barns relationsskapande och vänskap 

i leken. Det är viktigt att fundera över följande. Hur påverkar vi barnen genom vårt arbetssätt 

och den miljön vi skapar i förskolan? Vi anser att regler i form av att ”alla får vara med” inte 

ska finnas på förskolor. Finns och används den tyder det på att pedagogerna inte lyckats skapa 

ett gott socialt klimat på förskolan, där barnens åsikter respekteras och tas på allvar. 
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Sammanfattningsvis har barnen visat sig vara sociala och kontaktsökande. De verkar ha en 

god uppfattning om vad som krävs för att få deltaga i lek och kan ge många exempel. Barnen 

ger också uttryck för såväl tillträdesstrategier som strategier för att inte låta andra barn vara 

med.  

6.2 Metod diskussion 

Vi anser att intervju som metod har varit ett relevant sätt för att uppfylla syftet. I vissa lägen 

har det känts som att det hade varit bra med lite fler intervjuer som grund eftersom 

intervjuernas innehåll varierade.  

Valet att göra gruppintervjuer tycker vi har fungerat bra överlag, men vi har sett både de för 

och nackdelar som Trost (1997) och Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) nämner. I 

några intervjuer har barnen tillsammans fått igång bra diskussioner som gett oss ett bra 

underlag. Det har varit väldigt intressant att under intervjuerna fått höra barnens resonemang 

och hur de kommer fram till saker. I andra intervjuer har vi sett att ett barn dominerar 

intervjun och att det andra barnet inte får chans att komma till tals så ofta. Även om vi försökt 

att ställa riktade frågor till dessa barn för att de ska få chans att svara har vi sett att det barn 

som har dominerat intervjun har svårt att vänta och gärna vill avbryta. Vi har också märkt av 

att barnen upprepar varandras svar. Kanske borde vi ha pratat med de barn som inte riktigt 

fick komma till tals och istället genomföra en enskild intervju med dem. 

Vid genomförandet av intervjuerna har vi märkt av att parsammansättningen har varit väldigt 

avgörande för hur intervjuerna utvecklats. Kanske vore det bra att i förväg bestämma de par 

man tror skulle passa tillsammans, men samtidigt uppstår då svårigheter med att inte avbryta 

barnen i pågående aktivitet. Det är också viktigt att barnen inte väntar på att göra något annat 

vid intervjuns genomförande vilket försvårar att paren planeras i förväg. Att det inte finns 

någon aktivitet som lockar har vi sett varit av betydelse under intervjuerna. Barnen i den 

intervjun där pedagogerna valde att gå ut med de andra barnen var märkbart påverkade även 

om de ville genomföra intervjun. Vi tror att de genomförde intervjun med omtanke för 

intervjuaren och inte för att de själva ville. 

Barnen tyckte det var väldigt roligt att lyssna på sig själva efter intervjuerna och vi är glada 

att vi gav dem chansen till detta. 
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6.3 Vidare forskning 
Utifrån de resultat vi fått i vår studie, har vi sett att barnen menar att de använder sig av 

frågestrategin. Detta är en strategi som Corsaro (1978; 1997) hävdar inte är så vanlig bland 

barnen. Det vore spännande att ta reda på varför det är på det viset. Är det pedagogerna som 

påverkar barnen att fråga eftersom det anses vanligt bland vuxna eller skiljer det sig mellan 

olika kulturer? 

Att göra en fördjupad studie kring barns strategier för lek, där man använder sig av 

observationer för att sedan intervjua barn om de situationer man observerat vore också 

intressant. Vi tycker också att det skulle vara spännande att genomföra en större studie med 

ett genusperspektiv för att se om det finns några skillnader mellan pojkar och flickors sätt att 

agera. 

Det vore intressant att se vilken betydelse miljöns uppbyggnad har för barnens lekmöjligheter 

och deras sociala samvaro, men också om pedagogernas förhållningssätt påverkar barnens 

relationsskapande. Även i vilken utsträckning barnens språkliga förmåga påverkar deras 

relationsskapande i förskolan är intresseväckande. 
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Bilaga 1 

 

Till föräldrar med barn på avd XXX, Förskolan XXX 
Jag som skriver till er heter XXX och studerar till Förskollärare 
på Högskolan i Jönköping. Jag gör nu min slutpraktik på avd. 
XXX och kommer att vara färdig med min examen i januari. 

I den kursen jag läser nu på utbildningen ska man skriva ett 
examensarbete. Jag ska tillsammans med en klasskamrat 
skriva om ”Barns tankar om vänner och vänskapsrelationer”. 

Som underlag för vårt arbete behöver vi intervjua ett antal 
barn om hur de tänker omkring detta. Av de barn vars föräldrar 
ger tillåtelse att delta kommer några barn att väljas ut slumpvis 
för intervjuer. Självklart använder vi oss inte av barnets riktiga 
namn i uppsatsen. Barnet måste även vilja delta i intervjuerna 
för att de ska kunna genomföras. 

 

Jag undrar därför om du/ni tillåter att jag 
intervjuar ditt/ert barn? 

 

Ja, jag tillåter att mitt barn blir intervjuat  

 

Nej, jag vill inte att mitt barn blir intervjuat 

 

Namnteckning:________________________  

 

Vårdnadshavare till_____________________ 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Gitte Petersson/Karin Johansson 
Studerande på Högskolan för lärande  

och kommunikation, Jönköping 



Bilaga 2 

 

Intervjuguide 
 

Hur gör man om man vill leka med någon? 

- Hur gör man om någon vill leka fast man inte vill själv? 

- Måste man leka tillsammans eller kan man leka själv? 

 

Hur blir man vän/kompis med någon? 

- Hur är en bra kompis? 

- Varför vill man ha kompisar? 

 


