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Sammanfattning 
Denna studie syftar till att undersöka barns meningsskapande process i den fria leken på 

förskolegården. Vår avsikt är att försöka tolka och skapa en förståelse för vilka meningar 

barn skapar genom deras handlingar och kommunikation i fri lek. Vidare undersöks vilka 

kommunikationsformer som är framträdande samt betydelsen av barns tidigare erfarenheter 

vid meningsskapande. För att undersöka detta har en minietnografisk metodansats valts där 

barn mellan två och fyra år observerats i deras fria lek på förskolegården. Fri lek innebär i 

denna studie den lek som barnen själva väljer. Studiens empiriska material består av 

fältanteckningar där barns verbala- och icke-verbala kommunikation, barns handlingar samt 

reflektioner systematiskt antecknats. Den teoretiska utgångpunkten är ett pragmatiskt 

angreppssätt och för att analysera det empiriska materialet har praktisk epistemologisk analys 

(PEA) använts.  

   Studien beskriver vilken mening barn skapar i temalekar, utforskande lekar och 

rörelselekar. Resultatet visar att barn använder både tidigare erfarenheter samt språkliga och 

kroppsliga handlingar för att skapa mening. Dessutom framgår att miljön både påverkar och 

har betydelse för barns meningsskapande. Genom att synliggöra barns meningsskapande kan 

pedagoger i förskolan både nå förståelse om hur detta meningsskapande kan gå till och 

använda denna kunskap för att ta tillvara på barns intressen och meningsfulla lekar i 

praktiken. 
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1.Inledning  
	

Leken sätter en guldkant på livet och ger det mening utöver det vardagliga 
(Knutsdotter Olofsson, 2015 s. 148).  

	

Denna kvalitativa studie handlar om barns meningsskapande i fri lek på förskolegården. För 

barns meningsskapande har förmågan att kommunicera en betydande roll. I 

kommunikationen med andra kan vi skapa mening, göra oss förstådda samt förstå andra och 

det liv vi lever (Bjar & Liberg, 2010). Olika kommunikationsformer såsom tal, blickar och 

gester används dagligen i barns sociala samspel på förskolan (Heikkilä, 2006). I förskolan 

lockas barn till varandra och den gemensamma leken (Hjorth, 1996). På så sätt blir leken en 

viktig del av barns vardag (Löfdahl, 2002). Mari Lundin och Pia Nilsson (2017) förklarar att 

barn skapar mening varje dag genom lek och det som intresserar dem. Därför möjliggör leken 

barns inflytande i det som sker i förskolans verksamhet. I och med detta är det betydelsefullt 

att barns meningsskapande i lek förvaltas och tas på allvar. Detta kan göras genom att 

pedagoger ger leken betydelse och visar nyfikenhet inför lekens innehåll (ibid.). Även 

förskolans läroplan, Lpfö 98/16, framhåller pedagogers ansvar i att dokumentera, följa upp 

och analysera vad barn upplever som intressant, roligt och meningsfullt i verksamheten 

(Skolverket, 2016). Trots detta finns en uppfattning inom förskolan att pedagoger ska närma 

sig barns lek med försiktighet (Hjorth, 1996; Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). Detta 

framträder mer tydligt i utomhusleken där naturmiljöer ofta ses som en frizon där barn bör få 

leka ifred (Änggård, 2009; Mårtensson, 2004). Detta kan även vara en anledning till varför 

det finns lite forskning om barns lek i naturmiljöer (Änggård, 2009).       

   Det aktuella forskningsläget om barns meningsskapande i lek har till stor del fokuserat på 

barns rollekar och berättelser i leken (Löfdahl, 2002; Alvestad, 2010; Bateman, 2018). Det 

kan därför vara betydelsefullt att studera vilken mening barn skapar i andra former av lek. 

Vilket motiverar vårt val av kunskapsobjekt, barns meningsskapande process i fri lek 

på förskolegården. Vår avgränsning att studera barns fria lek på förskolegården kan bidra 

med att meningsskapandet studeras utifrån en annan kontext, då forskning om barns 

meningsskapande i lek utomhus är begränsad. Vår förhoppning är att denna studie kan bidra 

med att synliggöra ett perspektiv på vilka meningar barn skapar i fri lek och hur den 

meningsskapande processen kommer till uttryck genom sina handlingar. Och därmed kunna 
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ge en ökad förståelse för barns meningsskapande. Denna kunskap kan ha betydelse för 

pedagogers möjlighet att i deras arbete ta tillvara på barns intressen i lek i den dagliga 

verksamheten i förskolan.  

   För att undersöka barns meningsskapande i fri lek har observation valts som metod. 

Observation kan ge oss möjlighet att befinna oss nära de sammanhang där barn i sin fria lek 

skapar mening. Med barns fria lek menar vi den lek som barnen frivilligt väljer och själva 

initierar. Dessutom utgår vi i denna studie från att barn är kompetenta sociala aktörer som 

skapar sin egen mening. För att förstå den insamlade empirin har praktisk epistemologisk 

analys använts.
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 2.  Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att försöka förstå och tolka barns meningsskapandeprocess som sker genom 

deras handlingar och kommunikation i den fria leken på förskolegården. Syftet är också att 

undersöka på vilket sätt barns tidigare erfarenheter har betydelse i 

detta meningsskapande. Vilket leder till följande forskningsfrågor: 

 

• Vilka meningar kan barn skapa i fri lek på förskolegården? 	

• Vilka kommunikationsformer framträder i barnens meningsskapande i den fria leken? 	

• Vilken betydelse har barns tidigare erfarenheter i den meningsskapande processen? 	

	

2.1 Disposition 
Den här studien består av 8 kapitel. Inledningsvis i kapitel 1 presenteras studiens 

utgångspunkter och problem. Kapitel 2 innehåller studiens syfte och forskningsfrågor samt en 

disposition av arbetet. Kapitel 3 redogör för bakgrunden om ämnet utifrån läroplanen och 

relevant litteratur för att förstå studiens kontext. Därefter redovisas i kapitel 4 det aktuella 

forskningsläget om barns kommunikation i lek, barns meningsskapande i lek samt barns lekar 

på förskolegården. Kapitel 5 redogör för den teoretiska utgångspunkten där ett pragmatiskt 

angreppssätt valts för att studera meningsskapande. Vidare beskrivs även den valda 

analysmodellen, praktisk epistemologisk analys. Kapitel 6 presenterar studiens metod där en 

minietnografisk ansats valts. Vidare presenteras metodiska överväganden såsom urval, den 

studerade förskolan, insamling av empiri, forskningsetiska aspekter, analys samt studiens 

trovärdighet och giltighet. Kapitel 7 innehåller resultat och analys av det empiriska 

materialet. I det avslutande kapitlet diskuteras resultatet i relation till tidigare forskning. 

Vidare diskuteras den valda metoden samt pedagogiska implikationer för att avslutningsvis 

presentera förslag till vidare forskning.
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 3. Bakgrund  
För att belysa förskolans uppdrag gällande lek, kommunikation och meningsskapande 

presenteras inledningsvis relevanta delar från förskolans läroplan. Eftersom studien syftar till 

att belysa vilken mening barn skapar i den fria leken och hur den meningsskapande processen 

går till genom barns handlingar och kommunikation kommer även synen på barn att 

presenteras utifrån ett historiskt samt nutida perspektiv. Kapitlet avslutas med att redogöra för 

hur lek kan karaktäriseras. 

 

3.1 Förskolans uppdrag enligt läroplanen  

År 1998 fick förskolan sin första läroplan, Lpfö 98, som beskriver de strävansmål som finns 

för förskolans verksamhet. Under åren har läroplanen omarbetats och förtydligats där den 

senaste revideringen gjordes 2016 (Wahlström, 2016). I den aktuella läroplanen, Lpfö 98/16 

beskrivs förskolan som en social- och kulturell miljö där barn från olika livsmiljöer möts. 

Detta innebär att barn i förskolan har många olika erfarenheter som utgör en grund i barnens 

strävan att skapa sammanhang och mening i deras vardag. Vidare framkommer att den 

nyfikenhet och intresse som barn visar ska uppmuntras och tas tillvara på i verksamheten. För 

att möjliggöra detta behövs kunskap om barns erfarenheter, utforskande samt om hur barn 

finner verksamheten rolig, intressant och meningsfull. Det framgår även att pedagogerna ska 

utgå från ett barnperspektiv i all utvärdering som genomförs i förskolan. Detta för att ge barn 

möjlighet till inflytande i sin vardag på förskolan (Skolverket, 2016). 

    Barns lek har stor betydelse i förskolan där barns sociala- och kommunikativa kompetens 

samt förmågan att använda fantasi och inlevelse förstärks i lekens olika former (Skolverket, 

2016). Dessutom framkommer i läroplanen att "förskolan ska sträva efter att varje barn ges 

möjlighet till att utveckla sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna 

uppfattningar och försöka förstå andras perspektiv" (Skolverket, 2016 s.10). Avslutningsvis 

ska miljön vara utformad för att uppmuntra barnen till lek och utforskande av världen. 

Exempelvis ska barn i förskolan  ges möjlighet till att vistas både inomhus och utomhus där 

miljön ska vara både trygg och utmanande (Skolverket, 2016).
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3.2 Barn som sociala aktörer 

I studier om barn är en viktig utgångspunkt att beakta hur barn benämns och kategoriseras. 

Samtidigt är det viktigt att beakta vilken bild av barndomen som framställs (Saar & Löfdahl, 

2014). Hur vuxna bemöter barn grundar sig till stor del på föreställningar om barns kompetens 

och behov (Halldén, 2007a). Synen på barn har genom tiden förändrats. Den tidigare barnsynen 

där barn sågs som ofullständiga, passiva och på väg att bli vuxna, utmanandes på 1990-talet av 

nya perspektiv. Det nya perspektivet, barndomssociologin, innebar en ny syn på barn och 

barndom (Halldén, 2007b). Barn började betraktas som kompetenta sociala aktörer som deltar 

i skapandet av sina sociala liv. I relation till barns lekar menar Annica Löfdahl (2002) att synen 

på barn som kompetenta sociala aktörer innebär att barn skapar sin egna mening i leken. 

Barndomen började även i och med detta perspektivskifte betraktas som ett socialt, kulturellt 

och historiskt fenomen (Pramling Samuelsson & Tallberg Broman, 2013). Ytterligare en aspekt 

var att det nya perspektivet medförde ett nytt sätt att studera barn (Halldén, 2007b). Barn har i 

och med detta fått en ny position inom forskning där de betraktas som kompetenta informanter. 

Detta innebär även att forskaren behöver ta ställning till fler forskningsetiska aspekter, 

exempelvis relationen mellan barn och forskare. Dessutom är det viktigt att påpeka att det i 

slutändan är forskarens bild av barn som framställs i en studie (Dyblie Nilsen, 2000).   

 

3.3 Vad är lek? 

Att definiera barns lek kan vara svårt eftersom det är ett komplext fenomen (Øksnes, 2011; 

Nelson & Svensson, 2015). Historiskt har leken sedan barnträdgården, grundad i slutet av 

1800-talet i Sverige, beskrivits som betydelsefull. Leken beskrevs som viktig för barns 

utveckling samtidigt som det var i leken som barnet kunde känna glädje, frihet, 

tillfredställelse och ro. Inom Fröbelpedagogiken återfinns begreppet fri lek. Begreppet 

används även i dagens förskola, vilket syftar till det som barnet frivilligt väljer att göra 

(Fröbel, 1995). För att en lek ska uppstå förutsätter det att deltagarna kan tolka och förstå 

leksignalerna. Genom olika uttryck såsom blickar, gester och röstlägen signalerar barnen att 

'det är lek' vilket Gregory Bateson (1976) beskriver som metakommunikation. Vad lek är kan 

barn och vuxna däremot ha olika föreställningar om. Vuxna ser ofta leken ur ett 

nyttoperspektiv där leken betraktas som sekundär och istället fokuseras hur leken kan 

användas för att stödja barns utveckling och lärande. För barn har leken ofta ett egenvärde 

vilket innebär att leken är primär och att barn leker för att det är roligt och lustfyllt (Øksnes, 
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2011; Nelson & Svensson, 2015). Dock kan poängteras att lekens nyttovärde och egenvärde 

nödvändigtvis inte behöver stå i motsats till varandra utan kan föras samman (Johansson & 

Pramling Samuelsson, 2007). Leken kan även beskrivas ha en 'som-om'- karaktär vilket 

innebär att det som är på lek inte är 'på riktigt'. Barnen lämnar i leken den vanliga världen och 

omvandlar leken för sitt ändamål, det blir 'på låtsas' (Knutsdotter Olofsson, 1987). I leken 

utforskar barnen världen, lär sig leva samt söka och använda sin kunskap för att utvidga sin 

kompetens (Öhman, 2003). Kroppen beskrivs som viktig i barns utforskande där barnet kan 

få en ökad förståelse för olika fenomen genom att göra och utföra saker med sin kropp 

(Bruce, 2017). Barbro Bruce (2010) beskriver leken som en plats för att möta sig själv, där 

barnet bland annat får pröva sina fantasier och få upplopp för sin kreativitet. Hon menar 

vidare att leken kan ses som en frizon utan krav på prestation och där allt i leken är möjligt. 

Leken har också en läkande kraft, att få leka en stund leder till välmående (ibid.).
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   4. Tidigare forskning  
Sökning efter vetenskaplig forskning, både nationell och internationell, har genomförts med 

två av de metoder som Lotte Rienecker och Peter Stray Jörgensen (2014) presenterar; 

systematisk sökning och kedjesökning. Vid den systematiska sökningen har följande databaser 

använts: LIBRIS, SwePub, NB-ECEC och ERIC (EBSCO). Sökorden som användes vid 

sökning i dessa databaser var förskolegård*, meningsskapande*, kommunikation*, lek*, 

utomhusmiljö*, meaning making*, outdoor play*, early childhood education*, preschool* 

playground*, play*, outdoor environment*, outdoor feature* i olika sökkombinationer. 

Därefter användes kedjesökning på ett urval av texter genom att titta i författarens 

referenslista för att hitta annan litteratur. I sökandet efter forskning som konkret studerat 

meningsskapande i lek visade det sig att forskning inom detta område var begränsat. Trots 

detta har den forskning vi hittat varit relevant för vår studie.  

 

4.1 Barns verbala och icke –verbala kommunikation i lek  

Flera etnografiska studier visar på hur barn använder både verbal och icke-verbal 

kommunikation, såsom blickar, tal och gester i deras sociala samspel på förskolan (Heikkilä, 

2006; Björk-Willén, 2006). De olika kommunikationsformerna är närvarande i olika 

situationer men framträder olika mycket beroende på innehåll och sammanhang. Vid 

förhandlingar om lekens innehåll väljer barn ofta att förstärka vad som tidigare sagts, rikta 

undan blicken för att undvika att möta den andre eller att avbryta deltagandet. Genom 

förhandlingar om lekens innehåll utvecklas även lekens tema (Heikkilä, 2006). Polly Björk 

Willén (2007) visar på exempel där barn använder skuggning (shadowing) för att få tillträde 

till lek eller upprätthålla en lek. Att barnen använder skuggning innebär att de upprepar andra 

barns handlingar, exempelvis gester, ljud och ord (ibid.). Ytterligare en aspekt av barns 

kommunikation i lek är den som Mia Heikkilä (2006) framhäver i sin studie om hur barnen i 

olika aktivtiter skapar tystnad och förhåller sig till tystnaden som uppkommer. Tystnad kan 

därmed beskrivas som en resurs för kommunikation som innebär att en annan slags 

kommunikation uppkommer. Forskaren menar vidare att tystnad i barns kommunikation kan 

förstås på olika sätt och inte enbart som en begränsning av uttryckssätt. Tystnad kan även 

beskrivas som ett medvetet sätt att påverka andras talutrymme eller som en möjlighet till 

avkoppling och reflektion (ibid.).  
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   Kommunikationens betydelse för barns lek och vidare meningsskapande betonas även av 

Löfdahl (2002) och Torgeir Alvestad (2010). I leken förhandlar barn om relationer, 

lekmaterial och lekens innehåll. I Alvestads (2010) observationsstudie om hur barns 

förhandlingar i lek kommer till uttryck i förskolan framkommer att barn både utvecklar och 

ändrar sin strategi vid förhandling om det visar sig att den initiala strategin inte lyckas. De 

barn som leker mest med varandra och känner varandra väl har en större möjlighet att lösa 

sina förhandlingar på ett bra sätt eftersom de ofta har ett gemensamt fokus och intresse för 

sina lekar. Därmed har barns tidigare erfarenheter av att förhandla i leken betydelse. Ju fler 

erfarenheter barnet har av att förhandla desto mer komplexa och flexibla blir förhandlingarna 

(ibid.). I och med detta kan konstateras att om barn har olika erfarenheter av vad en lek ska 

innehålla, eller olika verbal förståelse för att förmedla eller förstå lekens innehåll, behövs 

förhandlingar mellan barnen innan de kan börja sin lek (Löfdahl, 2002; Alvestad, 2010).  

 

4.2 Barns meningsskapande i lek  

Barns meningsskapande kan studeras utifrån olika dimensioner såsom individuella, kulturella 

och sociala (Öhman, 2008). I en etnografisk studie har Löfdahl (2002) utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv undersökt hur barns gemensamma meningsskapande och 

erfarenheter framträder i lekens kulturella och sociala dimensioner. Barn behöver anpassa sitt 

språk och handlingar till vilka barn de leker med och till den aktuella situationen. Om barnen 

inte kan förstå sammanhanget eller att de saknar gemensamma erfarenheter upphör 

kommunikationen och leken kan inte utvecklas (ibid.). Vidare betonar Löfdahl (2002) att 

lekens innehåll har betydelse för barns meningsskapande och att lekens teman går att finna i 

vår kultur. Det innebär att barnen exempelvis uttrycker en förståelse för hur de ska agera om 

det börjar brinna. Barns meningsskapande i leken innebär därmed att barnen skapar en 

förståelse för och innebörd åt de sammanhang som de befinner sig i (ibid.). Ett annat exempel 

kring hur barn använder tidigare erfarenheter och kombinerar dessa med andras erfarenheter 

är när två flickor i ålder tre och fyra år i leken gestaltar en begravningsceremoni. Barnen 

skapar gemensam mening med varandra i leken där de försöker nå en gemensam förståelse 

om orsakssambanden mellan sjukdom, liv och död. Barnen delar varandras perspektiv på död 

och genom att upprepa begravningsceremonin kan flickorna bekräfta deras gemensamma 

meningsskapande. Meningsskapandet är föränderligt och ständigt i rörelse då den är bunden 

till tid och sammanhang. Vilket också visar på hur komplex denna process är (Löfdahl, 
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2005). Därmed poängteras att det är i barns gemensamma lekar som barn kan skapa mening 

tillsammans, vilket innebär att barnen behöver varandra för att utvecklas (Löfdahl, 2002). 

   En annan synvinkel på barns meningsskapande ger Susanne Klaar och Johan Öhman (2012) 

genom att undersöka den individuella dimensionen av meningsskapande. Genom att 

observera barns kroppsliga handlingar har barns fysiska meningsskapande undersökts. 

Utifrån ett pragmatiskt angreppssätt analyseras empiriska exempel där ett barn är på väg upp 

för en kulle på förskolans gård för att åka pulka. Barnet upptäcker att kullen är isig och 

försöker då förflytta sin kropp på olika sätt, exempelvis böja på knäna och gå långsamt, för 

att nå kullens topp. Barnet upplever på så sätt konsekvenser av sina handlingar och 

koordinerar dem med den aktuella situationen. Med detta exempel vill Klaar och Öhman 

(2012) dessutom framhålla att även om meningsskapandet i denna situation är fysisk snarare 

än verbal har situationen bidragit till ett meningsskapande kring hur barnet ska agera när det 

möter isiga kullar i framtiden.       

   I de studier som undersökt barns meningsskapande i fri lek på förskolan fokuseras dock den 

sociala och kulturella dimensionen. Amanda Bateman (2018) har genom videoobservationer 

och konversationsanalys studerat hur barn skapar mening i deras spontana låtsaslek på 

förskolan. Hon framhäver att genom att delta i låtsaslek kan barnen lära sig att delta i 

komplexa meningsskapande aktiviteter på ett lekfullt sätt, skapa karaktärer samt formulera 

sammanhängande berättelser som kan förstås som en början på barns läskunnighet. När 

barnen skapar berättelser i leken använder de sin röst genom att ändra tonlägen för att 

markera olika karaktärer i leken och skapar därmed en kontextuell förståelse tillsammans 

med sina lekkamrater. För att barn ska kunna skapa en övergripande berättelse krävs en 

kommunikativ kompetens såsom att snabbt kunna svara på kamraters handlingar på ett 

relevant sätt. Detta bör ske utan att tempot saktas ned samtidigt som berättelsen utvecklas och 

tar nya riktningar med hjälp av barnens fantasi (ibid.). Följaktligen kan noteras hur barns 

meningsskapande till stor del har undersökts i lekar med ett innehåll där barnen använder 

olika roller och berättelser (Löfdahl, 2002; Bateman, 2018). Att enbart analysera de lekar där 

barnen använder olika roller för att gestalta ett tema innebär att det meningsskapande som 

barn skapar i andra lekar inte synliggörs. Därför finns det ett behov av forskning som visar på 

viktiga beståndsdelar i andra former av lekar där barnen inte använder sig av olika roller 

(Löfdahl, 2002.). 
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4.3 Barns lekar på förskolegården   

Både pedagoger och den fysiska miljön i förskolan har betydelse för barns meningsskapande 

i lek. Löfdahl (2002) betonar vikten av att pedagoger är närvarande i barns lekar. Genom att 

lyssna, iaktta och analysera samtal i leken samt följa processen kan pedagoger få en förståelse 

för vad barn skapar mening om. Dessutom behöver utformningen av förskolans fysiska miljö 

beaktas för att möjliggöra ett rikt och varierat innehåll i barns gemensamma lekar (ibid.). 

Uteleken karaktäriseras ofta av frihet, där det finns gott om utrymme att röra sig och mindre 

restriktioner jämfört med inomhusleken. Större ytor som ofta finns i utomhusmiljöer kan 

möjliggöra för barn att söka utmaningar och utforska sin omgivning. Andra kännetecken är 

att lekens fokus ändras konstant och barnen förflyttar sig snabbt mellan gårdens olika platser 

(Brodin & Lindstrand, 2008). Liknande visar Fredrika Mårtensson (2004) i sin studie där hon 

med hjälp av videoobservation och intervju med barn undersökt den fysiska miljöns betydelse 

för barns utomhuslek. Forskaren beskriver leken som vidlyftig där hon menar att miljön har 

betydelse för barns utomhuslek där barn får möjlighet att släppa kontrollen och låta miljön 

vara med att styra leken. Vidare förklarar hon att barn samspelar med miljön genom sina 

sinnen såsom lukt, smak, känsel, balans och hörsel (ibid.). 

   Utomhusmiljön ger ett stort utrymme till förändring i både livliga och lugna aktiviteter. I 

Mårtenssons (2004) studie framkommer även att ytor som är mindre bestämda leder till att 

barnen leker mer med sin fantasi än vid de bestämda ytorna. Bestämda ytor innebär en plats 

som har ett förutbestämt syfte om hur platsen eller dess material och redskap ska användas 

eller lekas med. Barnen i studien upplevde regnvatten, sand, jord, pinnar och andra 

naturmaterial roligt och intressant att utforska och leka med. Hon beskriver barnens samspel 

med dessa material som "[t]illfredsställelsen av att iaktta olika förlopp tycks bitvis vara 

överordnat egna prestationer och sensationer på ett sätt som underlättar turtagning och 

samarbete" (Mårtensson, 2004 s.81). En förskolegård som erbjuder en variation av 

möjligheter och som tillåter barn att vara kreativa har betydelse för barns lekar. Mycket natur 

och grönska kan bidra till att ge barnen både estetiska och tekniska upplevelser. Dessutom 

kan tillgång till naturmaterial och återvunnet material bidra till en lekvänlig utomhusmiljö 

(Knutsdotter Olofsson, 2017). Platser som lockar barn att skapa lekar kring i utomhusmiljön 

är exempelvis en kulle. På kullen rullar och snurrar barnen nedför eller springer och 

promenerar på. Kullen ingår även ofta i olika leksammanhang. Sandlådan är ytterligare en 

plats som barnen gärna samlas runt och som ger möjligheter till både utforskande lekar och 
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fantasilekar. När sandlådan exempelvis fylls med regnvatten eller när snön smälter och 

sanden blir blöt eller fuktig, trampar och hoppar barnen i sandlådan (Mårtensson, 2004). 

Även träd, buskar och småhus lockar till lek (Knutsdotter Olofsson, 2017; Niklasson & 

Sandberg, 2010). Barnen upplever dessa ställe intressanta då de kan bygga olika 

konstruktioner, exempelvis små kojor som de kan förvinna in i (Knutsdotter Olofsson, 2017). 

Dock är dessa privata ställen på gården mer populära bland de äldre barnen medans de allra 

yngsta rör sig mer på de offentliga delarna av gården, såsom plana ytor där de exempelvis 

kan cykla på (Niklasson & Sandberg, 2010). 

   Karin Engdahl (2014) har i en etnografisk studie likt Mårtensson (2004) studerat 

förskolebarns möten i relation till den fysiska miljön. Resultatet visar att den stora variationen 

på lekerbjudanden som finns tillgängligt på förskolans gård ger många möjligheter för barn 

att ta varandras perspektiv i verksamhetens vardag. Hon beskriver hur kommunikativa 

processer, både verbala och icke-verbala ofta uppstår mellan barnen, framförallt i 

förhandlingar i leken såsom att försvara sin rätt till ett redskap eller leksak (ibid.). 

Sammanfattningsvis visar de presenterade studierna att utomhusmiljön har betydelse för 

barns sociala samspel i leken.  

 

4.4 Natur- och lekmaterial på förskolegården 

Det pedagogiska materialet som förskolor erbjuder kan både skapa möjligheter eller brist på 

möjligheter till lek beroende på vilka material som finns tillgängliga för barn (Nordin-

Hultman, 2004). I Maria Norlings studie (2015) framkommer att vissa leksaker kan begränsa 

barnens fantasi och kreativitet. Därför uppmuntras barnen ibland att använda sig av annat 

material än färdiga leksaker, vilket kan vara naturmaterial såsom sand och vatten. Elisabeth 

Nordin-Hultman (2004) beskriver att en vanlig föreställning i barns samspel med olika 

material, redskap och leksaker är där tingen endast framstår som objekt, något som barnen 

bara handskas med. I motsats till detta perspektiv kan det istället ses som att barn interagerar 

med ting. Det innebär att tingen blir subjekt i relation till barnen istället för objekt. Det är i 

dessa relationer till ting som barnen skapar mening med, tingen svarar på barns handlingar 

och interagerar med dem (ibid.). Vilka erbjudanden av föremål som ges kan bli betydelsefullt 

för att förstå hur människor skapar mening kring dessa. Här menas att de föremål som 

människor möter i sin omgivning uppfattas utifrån vad som erbjuds och till hur och vad dessa 

föremål kan användas till. Det är på så sätt människan som avgör om omgivningen ses som 

meningsfull (Änggård, 2009). 
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   Miljön påverkar även hur barn agerar kring leksaker. Leksakerna används ofta som 

ett redskap av barn att starta en lek med andra barn. Konflikter kring leksaker är också vanligt 

förekommande. Därför är det betydelsefullt för barns samspel i lek hur miljön 

organiseras och vilka erbjudanden som är tillgängliga på förskolor (Engdahl, 2011). I likhet 

med Ingrid Engdahls (2011) resultat framkommer även genom Mårtenssons studie (2004) att 

lekredskapen är förknippade med bestämda föreställningar och normer. Det 

innebär hur de lekredskap som finns tillgängliga ska användas och hur lekplatser ger upphov 

till typiska handlingar. Exempelvis kan lekredskapen och gårdarnas utformning göra det svårt 

för barn att skapa fantasilekar. Dock påpekar forskaren att lek med mycket naturmark som 

har icke-definierade material såsom snö, pinnar och löv utnyttjas av barn i deras fantasilek. 

Dessa naturmaterial kan exempelvis ingå i matlagningslekar. Detta skapar en fysisk 

miljö som beskrivs som en mångtydig möjlighetskartaktär (ibid.).  

   Laila Niklasson och Anette Sandbergs (2010) har i sin studie intervjuat barn mellan 3 till 9 

år om deras uppfattningar om förskolegården och de erbjudanden av material som finns 

tillgängliga för dem. Studiens resultat visar att redskap som anses intressanta för 

barnen är klätterredskap, svängande objekt såsom gungor, samt formbara material såsom 

sand och lera. Vatten värderas ganska lågt bland det som barnen gillar att leka med 

på förskolegården. Här håller sig forskarna något kritiska till sitt resultat och hänvisar till 

andra studier där vatten är högt värderat. Bland annat refererar de till Anette 

Sandbergs (2003) studie där det framkommer att vatten ofta nämns och används i 

utomhusmiljön då vuxna pratar om barndomsminnen (ibid.). Dessutom innebär sanden och 

vattnets egenskaper att barnen kan upprätthålla koncentrationen under en längre tid (Engdahl, 

2014). En annan aspekt av material såsom lera, vatten och sand är dess föränderliga och 

transformerande karaktär. I och med detta kan barnet anpassa och förändra materialet efter 

barnets handlingar, vilket även inbjuder till utforskande (Nordin Hultman, 2004). Att gården 

innehåller leksaker och material som barn känner igen och har erfarenhet av kan innebära ett 

stöd i barns samspel, fantasi och kreativitet. Barnen kan på så sätt pröva nya sätt att tillämpa 

sina erfarenheter (Norling, 2015).   
 

4.5 Sammanfattning av tidigare forskning 
Den tidigare forskningen gällande barns kommunikation i lek visar på hur barn använder sig 

av olika kommunikationsformer, både verbalt och icke verbalt. Vilken kommunikation som 

är mest framträdande kopplas till sammanhanget. I lekens förhandlingar kan barn påverka sitt 
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deltagande men också lekens tema. Här får även barns erfarenheter en betydande roll, bland 

annat för att kunna skapa och upprätthålla lek eller att förhandla om lekens innehåll. Att dela 

gemensamma erfarenheter gör att leken lätt flyter på eftersom barnen är överens om hur leken 

går till eller vad leken handlar om. Saknar barn gemensamma erfarenheter finns risk att leken 

upphör eftersom barnet eller barnen inte förstår sammanhanget i situationen. Dock kan barn 

som har olika erfarenheter lyckas skapa mening genom att de tillsammans delar varandras 

perspektiv, vilket kunde ses i Löfdahls artikel (2005). Meningsskapande kan ske både 

gemensamt och individuellt i lek. Ett sätt att se och förstå meningsskapande är genom barns 

kroppsliga handlingar. Detta är ett pragmatiskt perspektiv som visar på hur relationer mellan 

meningsskapande processer och meningsskapande innehåll synliggörs utifrån barns 

kommunikativa handlingar. Här menas att barn använder sig av tidigare erfarenheter för att 

möta och anpassa sig mot nya situationer, vilket i sin tur skapar en ny erfarenhet och ett nytt 

meningsskapande.  

   Något som också påverkar barns meningsskapande i lek är miljön som de befinner sig i. 

Utomhuslek möjliggör ofta mindre restriktioner än inomhusleken. Detta för att utomhus 

oftare bjuder på större ytor där barn kan röra sig mer fritt såsom att springa och klättra. 

Utomhusmiljö lockar även till mer utforskande lekar och aktiviteter men även mer kreativa 

lekar såsom fantasilekar. Ett flertal studier visar på att barn gärna ägnar sig åt att leka eller 

utforska naturmaterial. Eftersom barn samspelar och skapar mening med sin omgivning då 

både plats och material ingår i barns lekar blir det betydelsefullt om hur miljön organiseras. 

Barns meningsskapande i lek kan då förstås både genom barns kommunikationsformer, 

kroppsliga handlingar, deras tidigare erfarenheter och i den kontext som de befinner sig i. 

Pedagoger behöver därför vara medvetet närvarande i barn lek där de är lyhörda och kan 

analysera denna process för att förstå hur barns skapar mening i lek.  

   Det finns begränsad forskning inom barns meningsskapande i lek, och den forskning som 

finns är mestadels studerat på meningsskapande i temalekar eller rollekar där barn gestaltar 

något. Motoriska eller utforskande lekar där barn skapar mening är ett relativt outforskat 

område. Klaar och Öhman (2012) är en av få studier som har studerat förskolebarns fysiska 

meningsskapande utifrån ett pragmatiskt angreppssätt. Dock är deras fokus på barns 

utforskande och lärande av naturen snarare än barns meningsskapande i fri lek. Vårt val av att 

studera barns meningsskapande i fri lek utifrån ett pragmatiskt angreppssätt kan därför 

motiveras med att det bidrar till kunskapsläget utifrån en annan synvinkel.
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 5. Teoretisk utgångspunkt  
Ett mångårigt samarbete inom forskningsgruppen SMED (Studies of Meaning-making in 

Educational Discourses) vid Uppsala Universitet och Örebro Universitet har resulterat i 

teoretiska och metodologiska perspektiv för att undersöka meningsskapande i praktiken 

(Almqvist, Kronlid, Quennerstedt, J. Öhman, M. Öhman & Östman, 2008a). En av dessa 

analysmetoder som utvecklats är Praktisk epistemologisk analys. Analysmetoden har sin 

grund i John Deweys transaktionella perspektiv kombinerat med Ludwig Wittgensteins 

genomlevandeperspektiv på språk (Öhman, 2014). Det är därmed forskningsgruppen SMEDs 

pragmatiska angreppssätt som ligger till grund för denna studies teoretiska utgångspunkt. För 

att ge en bakgrund till det valda angreppsättet redogörs i detta kapitel inledningsvis för 

begreppet meningsskapande. Vidare redogörs för genomlevandeperspektiv på språk och det 

transaktionella perspektivet för att avslutningsvis beskriva analysmetoden, praktisk 

epistemologisk analys.    

 

5.1 Meningsskapande-hur kan det studeras? 
Ett centralt begrepp i denna studie är meningsskapande. Meningsskapande innebär hur vi gör 

vår värld begriplig i olika situationer. I studier som denna där syftet är att studera och 

analysera barns meningsskapande i förskolan kan begreppet meningsskapande 

problematiseras genom att ifrågasätta om det verkligen är möjligt att uttala sig om att ett 

meningsskapande har skett (Almqvist, Kronlid, Quennerstedt, J. Öhman, M. Öhman & 

Östman, 2008b). Utifrån ett pragmatiskt synsätt framgår att forskare inte på vetenskaplig 

grund kan uttala sig om människors inre medvetande såsom tankar och känslor (Hedefalk, 

2014). Däremot kan den mening och verklighet som skapas i människors yttre handlingar, 

såsom individers kommunikation, analyseras utifrån ett pragmatiskt angreppssätt (Öhman, 

2008; Hedefalk, 2014). Inom det pragmatiska angreppsättet kan tre olika aspekter av 

meningsskapande beskrivas; individuella, sociala och institutionella. Den individuella 

aspekten kan förklaras som den enskilde individens erfarenheter i meningsskapandet och hur 

dessa erfarenheter förändras i processen. Det meningsskapande som sker i interaktionen 

mellan människor och den fysiska omvärlden beskrivs som den sociala aspekten medans den 

institutionella aspekten innebär de förhållningssätt, traditioner och sedvänjor som historiskt 

etablerats i den studerade praktiken (Almqvist et al.,2008b). 
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   Ett exempel på meningsskapande kan illustreras utifrån hur barn på en förskola skapar 

mening om ett bords funktion. När barnen ritar eller bygger med lego får bordet en mening 

som arbetsbord, vid lunch utgör bordet en annan mening som matbord. Bordet kan ges 

ytterligare mening av barnen genom att bordet förvandlas till en koja eller rymdskepp 

(Hedefalk, 2014). Johan Öhman (2008) menar att individers meningsskapande sker genom 

tidigare erfarenheter och kan studeras när ett möte mellan människor äger rum. Det är genom 

språket som människor kan ta del av och dela erfarenheter med varandra. I kommunikationen 

samordnar individer deras aktiviteter genom att skapa något gemensamt, vilket betyder att 

meningsskapande till stor del är en social process (Östman & Öhman, 2010). Genom att 

människor delar med sig av varandras perspektiv kring något kan en omförhandling ske om 

sin tidigare förståelse och synsätt kring ett fenomen. Utifrån detta kan konstateras att genom 

observationer av vad som sägs och görs i en verksamhet kan forskare få kunskap om 

människors meningsskapande (Öhman, 2008).   

 

5.2 Genomlevandeperspektiv på språk -att studera mening i kommunikation 
Genomlevandeperspektivet är ett perspektiv på språk så som det framträder när människor 

deltar i en kommunikation. Språk inom detta perspektiv har dock en vidare innebörd och ses 

inte som enbart text eller tal, utan även byggnader, trädgårdar, filmer eller till och med 

tystnad kan betraktas som språkliga (Almqvist et al., 2008b). Inom 

genomlevnadsperspektivet framhålls att språk, mening och verklighet inte är separerade från 

varandra i en pågående kommunikation utan är närvarande i vårt vardagliga liv. Detta visar 

sig genom att människor i de flesta fall inte tvekar om vad andra människor i en 

kommunikation vet, tror eller vill eftersom detta skulle omöjliggöra många av våra sociala 

relationer (Öhman, 2008). Leif Östman och Johan Öhman (2010) hänvisar till Wittgensteins 

begrepp språkspel för att beskriva att den språkliga användningen alltid är sammankopplad 

med en viss aktivitet eller sammanhang som exempelvis ett lärande eller undersökande. Att 

befinna sig inom samma språkspel innebär att ord och uttryck får en specifik mening inom 

den gemenskap som delar samma språkspel (ibid.). För att tydliggöra detta kan läkare 

användas som exempel. Läkare befinner sig inom ett specifikt språkspel som gör att de kan 

kommunicera med varandra om specifika problem som andra människor som befinner sig 

utanför detta språkspel inte skulle förstå (Östman, 2014). Språkspel kan därmed även 
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förklaras som något som växer och förändras i mötet mellan människor och i möten mellan 

människor och den fysiska världen (Wickman & Östman, 2002). 

 

5.3 Transaktionellt perspektiv - att studera mening i handling 

För att meningsskapande ska kunna analyseras är det nödvändigt att komplettera 

genomlevandeperspektivet på språk med ett perspektiv där relationen mellan individen och 

den miljö som meningsskapandet sker beaktas. Detta återfinns i det transaktionella 

perspektivet (Öhman, 2008). Jonas Almqvist, David O. Kronlid, Ann Quennerstedt, Johan 

Öhman, Marie Öhman & Leif Östman (2008b) beskriver utifrån Deweys filosofi att det är i 

våra vardagliga möten som både vi själva och vår omvärld skapas. Mer konkret kan detta 

beskrivas som att varken vi, olika ting eller sociala fenomen har en mening i sig utan blir till 

beroende på i vilken miljö det sker, vilka människor som deltar eller vilka redskap som 

används (ibid.). Klaar och Öhman (2012) ger ett exempel på detta från förskolan där barnen 

kommer ut på förskolegården efter att det har regnat. I exemplet där barnen upplever en 

vattenpöl förändras både barnet och vattnet genom att barnet stampar med fötterna i vattnet 

vilket resulterar i att vattnet stänker. I andra situationer kan vattnet ha meningen som 

badvatten eller dricksvatten (Öhman, 2008). Individen och miljön blir på så sätt 

sammanvävda i handling vilket kan beskrivas på följande sätt: 

An experience is always what it is because of a transaction taking place between an 
individual and what, at the time, constitutes his environment [...] The environment, in other 
words, is whatever conditions interact with personal needs, desires, purposes, and 
capacities to create the experience which is had (Dewey, 1938 s. 43-44).  

Att använda ett transaktionellt perspektiv på meningsskapande innebär att mänskliga 

fenomen studeras i olika möten och i relation till de förändringar som skapas när människor 

handlar i exempelvis tal, gestikulering eller lek (Almqvist et al., 2008). På så sätt blir mening 

något som vi gör och inte något som finns i människors sinnen (Östman & Öhman, 2010). 

Inom det transaktionella perspektivet är det inte endast förändringar som är centralt utan även 

kontinuitet. Begreppet kan förklaras med att nya erfarenheter alltid baseras på tidigare 

erfarenheter. Individer agerar alltid utefter det de upplevt och varit med om sedan tidigare. I 

mötet mellan människor kan konsekvenser uppstå vilket innebär att individer behöver 

anpassa sig efter den nya situationen. Dock kan det ske möten mellan människor utan 

konsekvenser, exempelvis i en kommunikation där individer delar samma synvinkel vilket 

gör att kommunikationen flyter på (Dewey, 1938).
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5.4 Praktisk epistemologisk analys (PEA) 
För att kunna analysera och förstå vår insamlade empiri, i relation till vårt syfte och 

frågeställningar, har en analysmodell utvecklad av Per-Olof Wickman och Leif Östman 

(2002), deltagare i forskningsgruppen SMED använts. Denna modell kallas Praktisk 

epistemologisk analys och har valts för att kunna analysera meningsskapande utifrån barns 

handlingar och kommunikation. Modellen har tidigare använts i studier både inom skolan och 

förskolan (se Rudsberg, 2014; Klaar, 2012; Hedefalk, 2014).  

   Viktiga begrepp inom praktisk epistemologisk analys är; möte, stå fast, mellanrum, och 

relation. Möte kan beskrivas som de handlingar och uttryck som framkommer när barn 

interagerar med varandra eller med en pedagog. Det kan också beskrivas som ett möte mellan 

barnen och olika medier eller föremål. När ord och handlingar i ett möte flyter på och inte 

ifrågasätts eller behöver ytterligare förklaringar av andra deltagare i mötet beskrivs det som 

att orden och handlingarna står fast. Detta kan kopplas till begreppet språkspel där deltagarna 

i mötet kan beskrivas befinna sig inom samma språkspel. Handlingar och uttalanden får 

därmed endast mening för de individerna inom samma språkspel. Däremot kan påpekas att 

det som står fast i ett visst sammanhang inte är något fast eller konstant utan kan ändras 

(Wickman & Östman, 2002). På så vis har även barns tidigare erfarenheter stor betydelse för 

vad som står fast för barnet. Ibland saknar barnet tidigare erfarenheter i ett specifikt möte 

vilket innebär att det uppstår ett mellanrum mellan vad barnet vet och vad som är nytt i mötet. 

För att fylla mellanrummet behöver barnet skapa en relation mellan tidigare erfarenheter, det 

som står fast, och det som barnet upplever i det aktuella mötet (Östman & Öhman, 2010; 

Wickman & Östman, 2014). Barnet ändrar därmed sina handlingar till de önskvärda 

konsekvenserna och en ny mening kan skapas. För det mesta fylls mellanrummen direkt men 

ibland går de att observera i handling genom att barnet tvekar eller ställer en fråga innan 

barnet vet hur den ska ta sig vidare i den aktuella aktiviteten (Wickman & Östman, 2002). 

Mot bakgrund av detta kan begreppen mellanrum och relation förstås som kopplade till det 

transaktionella perspektivet och närmare bestämt begreppen kontinuitet och förändring. 

Slutligen kan betonas att inom praktisk epistemologisk analys överlappar begreppen 

avsiktligt varandra eftersom de beskriver en process som sker kontinuerligt (Wickman & 

Östman, 2014). Denna teoretiska utgångspunkt har fått betydelse för vårt val av metod  som 

presenteras i följande kapitel. 
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      6. Metod	

Studien syftar till att tolka och få en ökad förståelse om barns meningsskapandeprocess som 

sker genom barns kommunikation och handlingar i den fria leken på förskolegården. Vidare 

blev vårt fokus att undersöka på vilket sätt barns tidigare erfarenheter har för en betydande 

roll i deras meningsskapande. För att kunna undersöka detta behövde vi befinna oss nära 

barnen i de sammanhang där meningsskapandet pågick. Därför blev valet en etnografisk 

ansats, vilket beskrivs inledande i detta avsnitt. Därefter kommer beskrivningar om tillträde 

till förskolan, insamling av empiriskt material, vilka forskningsetiska ställningstaganden som 

beaktats, analysförfarande samt studiens trovärdighet och giltighet presenteras.  

 

6.1 Etnografi  

Etnografi- eller fältforskning är en användbar metod för att synliggöra barns sociala och 

kulturella praktik. Det centrala inom etnografi är en sträva efter att inta ett inifrånperspektiv. 

Detta innebär att forskaren vistats tillsammans med de studerade människorna i deras 

vardagliga miljö under en lång tid, oftast flera år. Genom att undersöka vad som händer, vad 

som sägs samt hur människor på olika sätt uttrycker sina erfarenheter kan en förståelse för 

andra människor skapas (Elvstrand, Högberg & Nordvall, 2015; Roos, 2014; Bryman, 2011). 

Valet av etnografi innebar för vår del en möjlighet att komma nära barnen i deras 

utomhusmiljö och på så sätt kunna observera och föra fältanteckningar om deras 

meningsskapande. Utifrån detta valdes observation som huvudsaklig metod för 

datainsamling. Kärnan i etnografisk forskning är deltagande observation (Elvstrand, Högberg 

& Nordvall, 2015). Syftet med deltagande observation är att studera vad de studerande säger, 

vilka aktiviteter som väljs samt vilka som deltar. Det är även vanligt att kombinera 

observation med andra datainsamlingsmetoder (Fangen, 2005). Vid ett examensarbete finns 

inte den tidsram som krävs för en etnografisk studie. Däremot menar Carin Roos (2014) och 

Alan Bryman (2011) att studenter kan utföra en minietnografi. Detta innebär att studenterna 

studerar ett specifikt fenomen vid flera tillfällen, vilket Roos (2014) beskriver som en selektiv 

återkommande form. Bryman (2011) och Roos (2014) beskrivning av en minietnografisk 

studie blir därför utgångspunkten för vår undersökning och insamling av empiriskt material 

då den passar vår tidsram för detta självständiga arbete.



	

19 
	

	

6.2 Urval och tillträde till förskolan 
Att få tillträde till en social miljö menar Bryman (2011) är en viktig och ibland även en svår 

del i en etnografisk studie. Det visade sig dock inte vara något problem inför denna studie att 

få tillträde till förskolor. Ett första steg för att få tillträde är att göra ett urval där det beslutas 

om vad, vem, var och när en observation ska ske. Vad som ska observeras utgår från det 

syfte, problemområde och frågeställningar som forskaren utgår från (Bryman, 2011). Vi var 

intresserade av att observera de yngre barnen i förskolan då tidigare studier till stor del i vår 

utbildning har varit riktad på de äldre barnen. Dessutom använder yngre barn oftare sig av 

kroppsspråk för att kommunicera vilket vi också fann intressant. I och med detta blev vårt 

första urval att kontakta förskolor som hade separata avdelningar för de yngre barnen. 

Dessutom bestod urvalet av förskolor utifrån hur deras beskrivning och utseende av 

förskolegården som framkom på deras hemsida.  

   Syftet med studien var att undersöka barns meningsskapandeprocess i fri lek på 

förskolegården. Därmed ville vi genomföra denna studie på en förskolegård som gav goda 

möjligheter för barn att skapa lekar och utforska med både lekmaterial och naturmaterial. 

Vidare får platsen en viss betydelse då barns meningsskapande genom ett transaktionellt 

perspektiv beskrivs som att mening även sker i mötet med miljön. I och med detta får 

kontexten i denna studie också en betydande roll i detta urval. Mot bakgrund av detta så 

använde vi oss av det som Bryman (2011) beskriver som målstyrt urval. För att få tillträde till 

förskolans verksamhet behövs ett godkännande av förskolechefen. Totalt fem förskolechefer 

kontaktades via e-post. Tre av dessa hörde av sig och var intresserade av att ta emot oss. Den 

förskola vi valde hade den mest tilltalande förskolegården och motsvarade de kriterier som 

beskrivits ovan. En av de verksamma förskollärarna på avdelningen kontaktades för att få 

bekräftat att de andra pedagogerna också var villiga att ta emot oss. När ett godkännande 

bekräftats skickades ytterligare information om studiens syfte, tillvägagångssätt och angivna 

tider och datum för genomförande.  

 

6.3 Förskolan Bergduvan 
Förskolan Bergduvan var en förskola belägen i en mellanstor svensk stad. Förskolan hade 

utomhusprofil vilket innebar att barnen tillbringade en stor del av dagen utomhus på 

förskolegården eller i närliggande miljöer (se figur 1). På förskolan fanns två avdelningar där 

barnen var uppdelade efter ålder ett till fyra år och fyra till fem år. På den aktuella 
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avdelningen Ägget fanns 42 barn i åldrarna ett till fyra år. Barnen delades under vissa dagar 

och tider upp i mindre grupper; sniglarna och fjärilarna. Sniglarna var totalt 25 barn i åldrarna 

två till fyra år och fjärilarna var 17 barn i åldrarna ett till två år. Vårt empiriska material 

består till stor del av observationer av de barn som tillhörde sniglarna eftersom ansvarig 

förskollärare för vår vistelse på förskolan tillhörde den gruppen. Viktigt att påpeka är att vi 

hade vårdnadshavares samtycke för samtliga barn på avdelningen Ägget. På avdelningen 

arbetade totalt tio pedagoger. Fyra pedagoger med fjärilsgruppen och sex pedagoger med 

snigelgruppen. Förskolans namn och dess avdelningar är fingerat, likaså alla namn på de 

personer som medverkade i denna studie är anonymiserade.

  

Figur 1. Översikt över lilla gården på förskolan Bergduvan
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6.4 Introduktion på avdelningen Ägget 
Innan observationerna kan starta är det betydelsefullt i en etnografisk studie att presentera sig 

själv och den kommande undersökningen för de som ska delta i studien. Att ha i åtanke vid 

presentationen är att presentera studien på ett begripligt och förtroendeingivande sätt så att 

deltagarna i studien ger tillåtelse att delta i studien (Fangen, 2005). För att presentera oss 

själva för barnen och pedagogerna valde vi att delta en förmiddag i förskolans verksamhet 

innan våra observationer startade. Detta gav oss också möjlighet att få en första överblick 

över förskolan Bergduvans gård och var barnen gärna lekte. Förmiddagen tillbringades både 

inomhus och utomhus tillsammans med barnen. Under morgonsamlingen presenterade vi oss 

för barnen och berättade varför vi var där. Vi lät barnen ta kontakt med oss och samspelade 

med barnen i den utsträckning barnen gav oss möjlighet. Under denna förmiddag fördes inga 

fältanteckningar, dock skrevs vissa iakttagelser ned efter vårt besök. En del av dessa 

iakttagelser presenteras i resultatet. 

 

6.5 Observation och fältanteckningar  
Observationerna på förskolan Bergduvan skedde ute på förskolegården under både 

förmiddagar och eftermiddagar i överenskommelse med förskolan. Totalt vistades vi 14 

timmar på förskolan där 11 timmar utgör effektiv observationstid. Den här studien har sin 

utgångspunkt i barnens meningsskapande i fri lek. Detta medförde att mellan två och fyra 

barn observerades i taget. Pedagogerna fanns alltid i närheten av barnen men observerades 

inte. Vilken grad av deltagande som forskaren kan ha i en etnografisk studie kan variera. 

Bryman (2011) förtydligar fyra olika roller där följande två varit aktuella i denna studie; 

deltagare- som- observatör och fullständig observatör. Vilken roll som varit aktuell har till 

stor del anpassats efter barnen. Ibland blev vi inbjudna i barnens aktiviteter och valde då 

alltid att delta som deltagare-som-observatör och ibland har vi befunnit oss utanför barnens 

samspel som fullständig observatör. Vid deltagande observation är det barnen som styrt leken 

och vi har i så stor utsträckning som möjligt följt barnen för att påverka situationen så lite 

som möjligt. Vår roll har även varit rörlig genom att vi har förflyttat oss mellan olika platser 

på gården under vår vistelse. En annan viktig aspekt vid deltagande observationer är att 

forskaren aldrig kan vara objektiv utan påverkar alltid den studerade miljön genom att vara 

närvarande. Även forskarens förförståelse av det valda fenomenet påverkar de tolkningar som 
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görs under studien (Roos, 2014). Till stor del har vi båda observerat samma situationer men 

vid vissa tillfällen har vi befunnit oss på olika platser för observation. 

    En anteckningsbok och en penna är den huvudsakliga utrustningen som forskaren behöver 

under en etnografisk studie, men även bandinspelning eller videofilmning kan utgöra ett bra 

komplement (Bryman, 2011; Bjørndal, 2005). Valet att endast använda sig av 

fältanteckningar och därmed inte inkludera videofilmning grundade sig utifrån flera 

argument. Dels på vår bristfälliga kunskap av att filma, dels på Karin Franzén (2014) 

antagande att det kan vara svårt att hinna skaffa sig erfarenhet av att videofilma vid 

examensarbete. Dessutom anser vi att det skulle inneburit mer tid i verksamheten innan 

datainsamlingen kunde påbörjas för att skapa en relation till barnen och för att få barnens 

tillåtelse att bli filmade.  

   Vid fältanteckningar är det viktigt som observatör att kunna skilja på vad som konkret sker 

och observatörens tolkningar (Bjørndal, 2005). För att särskilja detta användes ett 

observationsschema (se Bjørndal, 2005) som systematiskt fylldes i. Tabell 1 är ett exempel 

på hur en fältanteckning kunde se ut. 

 

Tabell 1. Exempel fältanteckning 

Plats/antal barn Vad barnen säger (verbalt 
och icke-verbalt) 

Barns handlingar Reflektioner 
 
 
 
 

Kiosk/ 2 barn Barn 1: Det brinner där 
inne! (pekar mot lekhuset) 
Barn 2: Anropa brandbil 
(gör ljud som liknar en 
brandbil) 

 
 
Springer iväg till en 
lekbil 

Yrkeslek. 
Erfarenheter av hur en 
person som upptäcker 
en brand ska agera 
samt hur en brandbil 
låter. 

 

Eftersom vår deltagande roll varierade skiljdes även tillvägagångssättet att föra 

fältanteckningar. I situationer som deltagande observatör gjordes mentala noteringar 

(Bryman, 2011). Detta innebär att reflektioner memorerades för att sedan skrivas ned direkt 

efter aktuell situation. I situationer som passiva deltagare fördes anteckningar i direkt 

anslutning till situationen. Vår ambition var att skriva ned så konkret och detaljerat vi kunde 

om platsen, antal barn som närvarade, händelser samt samtal. I slutet av dagen renskrevs alla 

anteckningar till att bli fullständiga fältanteckningar, vilket innebär att alla observationer 

skrevs ner så detaljerat som möjligt. Detta utgjorde sedan den primära datakällan. 
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Avslutningsvis kan påpekas att på samma sätt som det är viktigt att introducera sig för 

deltagarna i början av en studie är det viktigt med ett bra avslut (ibid.). De två sista dagarna 

av observationerna berättade vi, då tillfälle gavs, för barn och pedagoger att det var våra sista 

dagar på förskolan Bergduvan. Dock fick inte alla barnen den informationen då alla barn inte 

var närvarande de tider vi observerade. Detta är något som vi funderat på i efterhand och kom 

fram till att vi borde kunna hanterat denna situation annorlunda så att alla blev informerade 

om vår sista dag. 

 

6.6 Forskningsetiska aspekter  

Innan observationerna kunde genomföras behövde vårdnadshavarna ge sitt samtycke om att 

deras barn fick delta i studien enligt informations-och samtyckekravet (Vetenskapsrådet, 

2017). I ett brev (se bilaga 1) till vårdnadshavarna presenterade vi oss kortfattat, beskrev 

studiens syfte samt när vi skulle befinna oss på förskolan. Brevet sattes upp i hallen samt 

publicerades på förskolans webbverktyg. I brevet förklarades även att alla barn är garanterade 

konfidentialitet (vetenskapsrådet, 2017), vilket innebär att namn på förskolan, barn och 

pedagoger har bytts ut till fiktiva namn. Att barnens deltagande var frivilligt och kunde 

närsomhelst avbrytas enligt Vetenskapsrådets (2017) riktlinjer informerades också. Slutligen 

fanns i brevet foto på oss båda med kontaktuppgifter vilket gav vårdnadshavarna möjlighet 

att ställa frågor direkt till oss eller meddela att deras barn inte skulle delta i studien. Inga 

vårdnadshavare kontaktade oss eller meddelande pedagogerna att deras barn inte fick delta i 

studien. Eftersom vårt fokus var barnens lek var det även viktigt att barnen fick möjlighet att 

få information om vår roll på förskolan samt att uttrycka samtycke, vilket även Löfdahl 

(2014) betonar. Information till barnen lämnades som tidigare nämnts på morgonsamlingen 

på introduktionsdagen.  

   Det krävs även en lyhördhet för barns kroppsspråk och handlingar och en känsla för att 

avbryta observationerna om ett barn verkar obekväm i situationen (Löfdahl, 2014). Ett tydligt 

exempel på detta var när två barn under en förmiddag befann sig i sandlådan. När vi gick 

fram till barnen och samtalade med dem för att sedan börja observera tystnade barnen. När de 

sedan ville samtala med varandra satte de sig på huk bakom bordet i sandlådan där vi inte 

kunde se dem och viskade till varandra. Detta tolkade vi som att barnen inte ville delta i 

observationen vid det tillfället och avbröt därmed observationen. Barnen på förskolan 

Bergduvan vistades vid flera tillfällen samtidigt ute på förskolegården. Detta var något som vi 

diskuterade innan hur vi skulle göra när barn som vi inte hade samtycke för samtidigt 
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vistades på gården. Detta löste sig genom att barnen från de olika avdelningarna alltid vid 

utevistelse hade västar på sig i olika färger. I och med detta kunde vi se var de barnen som vi 

hade samtycke för befann sig på gården.  

	

6.7 Analys 
Att genomföra en kvalitativ analys kan innebära en utmaning med tanke på den stora mängd 

data som ofta förekommer i kvalitativa studier. Det handlar om att på ett systematiskt sätt 

undersöka och strukturera insamlad data genom att analysera likheter och skillnader som 

sedan kodas i kategorier (Fejes & Thorberg, 2015). Ett första steg i analysen var att skriva ut 

de renskrivna fältanteckningarna och läsa igenom dem flera gånger för att hitta likheter och 

skillnader i barns fria lek på förskolegården. Lekens innehåll, det som synligt kunde 

observeras i barnens handlingar, kategoriserades utefter följande teman; yrkeslekar, 

utforskandelekar och rörelselekar. Totalt var det 25 olika observationer som kategoriserades. 

De olika kategorierna lästes sedan en och en med ett fokus på barns kommunikation och 

handlingar. Med detta som utgångspunkt valdes sedan empiriska exempel ut som 

analyserades med analysmodellen praktisk epistemologisk analys. I detta steg sorterades även 

data som inte var relevant utifrån syfte och frågeställningar bort.  

   Analysen av de utvalda empiriska exemplen innebar att studera dessa ett flertal gånger för 

att kunna utläsa var modellens begrepp möte, stå fast, gap och relation synliggjordes i 

barnens kommunikation och handlingar. Efter detta analyserades varje empiriskt exempel 

ytterligare en gång med hjälp av analysmodellen för att få syn på vilken mening som 

skapades i barnens möten i lek. De empiriska exemplen kategoriserades till sist ytterligare en 

gång till kategorier om vilken mening som var framträdande i de olika exemplen. Här byttes 

yrkeslekar ut mot förhandlingslekar då det stämde mer överens med vad vi kunde urskilja 

genom analys. För att få en översikt över hela resultatet antecknades även vilka 

kommunikationsformer och erfarenheter som var framträdande i de olika exemplen. Till hjälp 

under vår analysprocess användes tabell 2 som är hämtad ur Karin Rudsberg,  Leif Östman & 

Elisabeth Aaro Östman (2017, s. 717).   

 

Tabell 2. Analytiska begrepp och frågor i PEA (översatt från engelska) 

Analytiskt koncept Analytiska frågor 
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Möte Med vem eller med vad interagerar barnen med? 

 

Mellanrum Vad är det som inte förstås? (vad är den 
problematiska situationen som barnen försöker 
lösa?) 

Stå fast Vad är det som är känt i situationen? Vad vet 
barnen utan att behöva ytterligare förklarningar? 
 

Relation Hur kopplar barnet tidigare erfarenheter till det 
som är känt i mötet? 
 

Mening Vilken typ av mening skapas i mötet? 
 
 

  

6.8 Trovärdighet och giltighet  

För att uppnå vetenskaplig kvalitet i forskning finns det flera krav som forskare behöver följa. 

I kvalitativa studier är bland annat studiens trovärdighet och giltighet faktorer som ska tas 

hänsyn till för att kunna avgöra vad som utgör en god och tillförlitlig forskning 

(Vetenskapsrådet, 2017). För att uppnå en trovärdighet i en etnografisk studie där slutsatser 

kan dras om det som studerats behöver forskaren samla in data på ett strukturerat och 

noggrant sätt. Ett annat kriterium är att delta bland dem som ska studeras under en längre tid. 

Dessutom är det betydelsefullt att forskaren använder sig av olika tillvägagångssätt att samla 

in data och gör ett noggrant urval av de personer och den miljö som ska studeras (Bryman, 

2011; Roos, 2014). Detta har vi haft i åtanke när vi presenterat vårt tillvägagångssätt i 

metoden. Dessutom har vi varit noggranna med att presentera konkret vad barn sade, 

uttryckte och handlade i resultatet. Genom att lyfta fram empiriska exempel i resultatet 

skapas en tydlighet för läsaren som kan stärka studiens trovärdighet och giltighet. Efter varje 

empiriskt exempel görs en analys där vi gör tolkningar med hjälp av det analysredskap och 

begrepp som valts i denna studie. Roos (2014) menar att dessa analyser och tolkningar 

behöver diskuteras med andra. Därför har vi under arbetets gång kontinuerligt diskuterat, 

ifrågasatt och hållit oss kritiska till våra analyser och tolkningar. Ett handledarmöte hölls 

veckovis där vi tillsammans med handledaren diskuterade vårt empiriska material. Detta 

medförde att vi fick synpunkter och nya synvinklar och ytterligare revidering av analysen 

gjordes.   

   Vårt syfte var att studera barns meningsskapande i fri lek med ett fokus på barns 

kommunikation och handlingar därför valdes observation som metod. Bryman (2011) betonar 

att det är viktigt att medlemmar i ett forskarlag i en kvalitativ studie kommer överens om hur 
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de ska tolka det de ser och hör. En annan viktig aspekt är att genomföra observationer med en 

liknande social roll där forskaren bemöter de som studeras på liknande sätt (ibid.). Detta var 

även något vi som studenter tog hänsyn till vid genomförandet av studien. Ett 

observationsschema skapades för att systematiskt kunna anteckna barnets verbala och icke-

verbala kommunikation. I anteckningarna skrevs konkret ned vad barnen sade och gjorde. Att 

vi båda två i så stor utsträckning som möjligt observerat samma situationer kan även ses som 

en kvalitetssäkring eftersom vi kunnat jämföra våra anteckningar för att se om vi uppfattat 

situationen på liknande sätt. Vi diskuterade även vad det innebar att vara deltagande 

observatör och vilka fallgropar som kunde uppstå. För att undvika olika tolkningar av samma 

situation som observerades gjordes en planering inför studien där vi bestämde att bemöta 

barnen på liknande sätt och noggrant följa observationsschemat. Trots detta är det ändå 

viktigt att ha i åtanke att en forskare alltid genom sin närvaro påverkar den studerade miljön 

(Roos, 2014). Detta var något som vi själva fick erfara. Vid flera tillfällen sökte barnen 

uppmärksamhet från oss genom att exempelvis söka ögonkontakt eller säga "titta här". Av 

etiska skäl hade vi beslutat att alltid ge barnen uppmärksamhet om de sökte det hos oss. 

Däremot bekräftade vi barnen endast genom leenden och nickar. Ibland svarade vi även med 

korta uttalanden såsom "ja" eller med en glad och lugn röst upprepa vad barnet sade till oss. 

Det går ändå att tolka att den uppmärksamhet och bekräftelse som vi gav barnens handlingar 

påverkade situationen. Detta genom att vissa situationer kanske inte skulle ha uppstått eller 

fortsatt under lika lång tid om de inte fått uppmärksamheten från oss. För att höja 

trovärdigheten presenteras inte de exempel där vår påverkan var väldigt uppenbar i resultatet. 

Sammanfattningsvis har val av metod, urval, tillvägagångssätt, analysmetod och beaktning av 

de etiska aspekterna betydelse för vårt resultat.   
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      7. Resultat och analys  
I detta kapitel kommer resultat och analys av insamlad empiri presenteras. Resultatet delas 

upp i tre huvudkategorier som utgår från olika aspekter av vilken mening barn kan skapa i 

lek. Inom varje kategori besvaras sedan vilka kommunikationsformer samt tidigare 

erfarenheter som är framträdande. Underrubrikerna är beskrivande utifrån vad leken 

innehållsmässigt handlade om. I slutet av kapitlet görs en sammanfattning av resultat och 

analys där även en översiktstabell över resultatet presenteras. De empiriska exemplen som är 

utvalda för analys är exempel på återkommande lekar som barnen ägnade sig åt under deras 

utevistelse. Inledningsvis i varje avsnitt presenteras en observation i en tabell. Barnens 

verbala kommunikation redogörs ordagrant tillsammans med den icke-verbala 

kommunikationen inom parentes i mittersta kolumnen. I den högra kolumnen presenteras 

barnens handlingar. Efter varje empiriskt exempel görs en analys med analysmodellen, 

praktisk epistemologisk analys. 

 

7.1 Skapa mening genom förhandling och överenskommelse om gemensamt 

lektema 

Lekar som barnen gärna lekte och som kan förstås som meningsfulla för dem var temalekar 

som exempelvis baka tårta eller godislek. Av sanden skapades olika bakverk och godis.  

Redskap som användes var oftast spade, hink och olika formar. Barnen lade rutinmässigt i 

sand i en form eller på ett bord och bankade sanden med hjälp av spade. Det var även vanligt 

att de förflyttade sig mellan olika platser som utgjorde olika rum i leken. Det fanns en 

gemensam förståelse vad det innebar att baka tårta och hur detta skulle utföras, och 

ifrågasattes därför aldrig. Däremot skedde förhandlingar om att komma överens om ett 

gemensamt lektema, vilket illustreras i följande två empiriska exempel.      

 

7.1.1 Baka tårta  

Erik och Kalle befinner sig i sandlådan för att baka tårta. Stenen som står placerad i sandlådans mitt 

utgör till en början ett bord för att sedan bli ugnen som tårtan ska gräddas i. 

 

Tabell 3. Observation av Erik och Kalle i sandlådan 
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1  Erik -Jag sätter på ugnen Hukar sig ned och trycker med 

sitt finger på sidan av stenen 

 

2  Kalle (Tyst) Står på andra sidan stenen och 

fyller en form med sand 

 

3  Erik -Nu ställer vi den i ugnen Tar tallriken med sand och 

flyttar ner tallriken bakom 

stenen 

4  Erik -Nu är det klart! Tar upp tallriken igen och 

ställer den på stenen 

 

5  Kalle -Då skär jag upp tårtan Tar spaden och riktar mot 

tallriken 

 

6  Erik -Nej vänta lite! Den måste 

svalna 

Håller fram handen över 

sandtårtan 

 

7  Kalle (Tyst) (Tittar mot Erik) Börjar blåsa mot sanden 

 

 

8  Erik -Nej, den svalnar inte när du 

blåser. Det måste gå 2 minuter 

(Tittar på Kalle) 

Riktar sig mot Kalle 

9  Kalle (Tyst) Slutar blåsa 

 

 

10  Erik (Tittar mot Kalle) Vänder sig om och går till en 
annan del av sandlådan. Börjar 
gräva i sanden. 
 

11  Kalle (Tittar efter Erik) Går efter Erik och sätter sig 
bredvid honom. Börjar gräva. 
 
 



29 

12  Erik -Vi kan ju leka restaurang! 
(Tittar på Kalle) 

Ställer sig upp. 
 
 
 

13  Kalle -Ja! (Tittar på Erik) Ställer sig upp 
 
 
 

 

I mötet mellan Kalle och Erik observeras en överenskommelse om att baka en sandtårta. Det 

som står fast för både Erik och Kalle är hur de ska baka en tårta av sand och att den behöver 

bakas i ungen (1). Ytterligare tolkning av vad som står fast är att stenen kan förvandlas till en 

ung eftersom det inte ifrågasätts av barnen (2). När tårtan har bakats klart (4) och Kalle 

föreslår att tårtan ska skäras upp (5) skapas ett mellanrum i leken genom att Erik invänder 

mot Kalles förslag. Båda barnen visar genom sina uttalanden (6–8) på två olika erfarenheter 

av hur en tårta som tagits ut ur ugnen ska hanteras. Eriks uttalanden (6 och 8) kan förstås som 

att vad som står fast för honom är att en tårta som precis tagits ur ugnen behöver svalna innan 

den kan skäras upp. Dessutom räcker det inte att blåsa på tårtan utan det behöver även gå en 

viss tid. Kalle bemöter Eriks uttalanden med tystnad och med handling genom att han först 

börjar blåsa för att sedan sluta (7 och 9). Erik följer Kalles invändningar och det som kan 

tolkas stå fast för Erik är att genom att blåsa på en varm tårta så kan den svalna. När Kalle 

slutar blåsa (9) väljer Erik att förflytta sig till en annan del av sandlådan. Ett sätt att förstå 

detta är att Kalle och Erik inte skapar någon relation mellan vad som står fast och det 

aktuella i leken. Barnen behöver i och med detta hitta en ny riktning för att fortsätta sin lek.  

Detta sker när Kalle väljer att gå fram till Erik igen och Erik föreslår att de ska leka 

restaurang (10). När Kalle godkänner temat (11) skapas en relation och samspelet kan 

fortsätta. I barnens handlingar kan det tolkas som att meningsskapandet är att förhandla och 

komma överens om lektema.   

 

7.1.2 Godislek 

En annan aspekt av att komma överens om vad som ska lekas är när ett barn individuellt har 

bestämt ett lektema och försöker bjuda in andra barn att delta i leken. Följande exempel visar 

att detta inte är enkelt. Gemensamt med det förra exemplet är att sanden har olika 

användningsområden och att barnen anpassar hur sanden ska användas beroende på lektema. 
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Johan och Anders har under förmiddagen lekt kurragömma tillsammans. Observatörerna sitter på 

stora stenen mitt emot en diskho där Johan och Anders befinner sig när Sofia kommer fram till dem. 

Tabell 4. Observation av Sofias och Johans godislek 

1  Sofia -Här är mitt godis Går fram till Johan och Anders 
och håller fram en hink med 
sand 
 

2  Johan och Anders Pratar med varandra (ohörbart) Sitter på diskhon  

 

3  Sofia -Här är mitt godis Håller fram hinken närmre 
Johan och Anders 
 

4  Sofia  Går iväg till sandlådan 
 
 

5  Anders  Börjar röra sig mellan olika 
platser på förskolegården 
 

6  Johan  Går till stora stenen vid 
lekhuset 
 

7  Sofia -Här är mitt godis Går fram till Johan och 
observatörerna. Håller fram 
hinken med sand.  

8  Observatörerna (Tittar på Johan och Sofia och 
ler) 

Sitter på stora stenen 
 
 

9  Johan (Tittar ner i hinken) Böjer sig ner och plockar upp 
grus som finns på marken 
nedanför stenen. 

10   Johan -Här är mitt godis (Tittar på 
Sofia) 

Håller fram handen med grus 
framför Sofia 
 

 

Genom att Sofia går fram till Johan och Anders och säger "här är mitt godis" (1) kan det 

förstås som att hon försöker skapa ett möte med Johan och Anders. Sofia får ingen respons 

och ett mellanrum uppstår (2). För att försöka överbrygga mellanrummet gör Sofia ytterligare 

försök genom att upprepa samma ord igen och flytta sig närmre (3). Genom att hon upprepar 

orden kan det tolkas som att det som står fast för Sofia är hur hon kan introducera ett lektema 

och skapa ett möte. Ytterligare en gång får hon ingen respons och mellanrummet finns kvar 

när hon väljer att gå till sandlådan (4). Efter en stund ser Sofia hur Johan står vid stora stenen 

och går fram till honom. Även denna gång väjer Sofia att använda sig av samma handling 

som tidigare (7). Att Sofia ytterligare en gång upprepar samma handling förstärker 
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förståelsen av hennes tidigare erfarenhet att introducera och bjuda in andra i en lek. Denna 

gång får hon gensvar från Johan genom att han plockar upp grus som han visar som sitt godis 

och ett möte sker (5 och 6). Det tidigare mellanrummet överbryggas när Johan i sin handling 

visar intresse att leka med Sofia (9-10). Det kan tolkas som att Sofia lyckas skapa en relation 

mellan tidigare erfarenheter hur hon kan introducera en lek och den aktuella situationen. I 

detta möte är meningsskapandet att lyckas skapa en lek med ett gemensamt lektema med 

Johan. Sofia och Johan kan dessutom antas ha gemensamma erfarenheter av att sand är ett 

föränderligt material. Detta illustreras genom att ingen av dem invänder mot den andres 

handling om att säga att sand eller grus är godis. Det är därmed detta som står fast i deras 

fortsatta lek. 

 

7.2 Skapa mening genom kroppsliga rörelser 

Förskolegården ger möjligheter till lekar av en mer rörlig karaktär där kroppsliga handlingar 

är mer i fokus än den verbala kommunikationen. Även om dessa lekar verkade sakna 

specifikt innehåll kan de ändå tolkas som meningsfulla för barnen. Som exempel på detta 

presenteras två olika aktiviteter; rulla ner för kullen och bildäcket. 

	

  7.2.1 Rulla ner för kullen 

På gården finns en liten kulle som lockar barnen till aktivitet och lek. En eftermiddag står Sara och 

Niklas högst uppe på kullen. Sara och Niklas har varsin pinne i handen och rör sig runt på kullen. 

Efter en stund skapar Sara och Niklas en gemensam aktivitet. 

Tabell 5. Observation när Sara och Niklas rullar ner för kullen 

1  Niklas -Vi rullar! (Tittar mot Sara) Står still högst uppe på kullen 

 

2  Sara (Möter Niklas blick och ler) Lägger sig ner på rygg 

 

3  Niklas  (Ler mot Sara) Lägger sig ner på rygg 

 

4  Sara och Niklas  Wiiee! (Skrattar ) Rullar samtidigt ner för kullen 

 

5  Sara och Niklas (Tittar på varandra och 

skrattar) 

Springer upp för kullen 
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6  Sara och Niklas (Tittar på varandra) Lägger sig på rygg  

 

7  Sara och Niklas -Wiiee! (Skrattar) Rullar ner för kullen 

 

8  Sara och Niklas (Tittar på varandra) Springer upp för kullen 

 

9  Sara och Niklas (Tittar sig omkring) Stannar upp 

 

10  Niklas -Vi snurrar! (Tittar på Sara) Står still högst uppe på kullen 

 

11  Sara (Tittar mot Niklas och ler) Håller ut armarna från kroppen 
och börjar snurra ner för kullen 
 

12  Niklas (Tittar mot Sara och ler) Håller ut armarna från kroppen 
och börjar snurra ner för kullen 
 

   
Niklas och Sara snurrar sedan ner för kullen flera gånger. 

Niklas skapar ett möte med Sara genom att han söker ögonkontakt och föreslår att de ska rulla 

(1). Sara förstår direkt att det är ner för kullen som Niklas menar att de ska rulla och lägger 

sig ner på rygg (2). Under tiden som Niklas och Sara upprepande gånger rullar ner för kullen 

kommunicerar de genom imitation, blickar och gemensamma skratt. Det kan tolkas som att 

lekhandlingarna står fast när de rullar ner för kullen flera gånger (4-8). Ett sätt att förstå 

barnens handlingar är att de har en tyst överenskommelse att de ska vänta på varandra uppe 

på kullen och rulla ner samtidigt, vilket gör att leken flyter på  (2 - 4). Efter en stund stannar 

de upp och börjar titta sig omkring vilket kan tolkas som att Niklas och Sara inte riktigt vet 

hur de ska fortsätta sitt samspel och ett mellanrum uppstår (9). Niklas föreslår då att de ska 

snurra istället (10). Niklas skapar en relation mellan det som tidigare står fast i barnens 

samspel. Han föreslår en handling som liknar tidigare rörelsemönster men istället för att rulla 

ska de snurra ståendes ner för kullen. Sara möter Niklas förslag med ett leende (11) och deras 

samspel kan fortsätta. Barnen skapar gemensam mening genom att med olika kroppsliga 

rörelser ta sig ned för kullen. 

 

7.2.2 Bildäcket 

På gården finns lösa material såsom plankor, bildäck och stora plaströr. Dessa material fick olika 

användningsområden av barnen i deras lek. En regnig förmiddag sitter Hugo och Linnea runt ett 
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bildäck som ligger på marken. Det har samlats vatten i däcket som de försöker ösa ur med hjälp av 

varsin spade. Barnen verkar inte nöjda med hur mycket vatten de får på sina spadar och väljer därför 

en annan handling. 

Tabell 6. Observation av Hugo och Linnea utforskande av ett bildäck 
 
1  Linnea (Tittar på däcket) Reser sig upp. Tar tag och 

reser upp däcket 
 

2  Hugo (Tittar på Linnea när hon reser 
upp däcket) 
 

Reser sig upp 

3  Linnea (Tittar på Hugo) 
 

Rullar iväg däcket tills det 
ramlar 

4  Linnea och Hugo (Tittar in i däcket) 
 

Springer fram till däcket 
 
 
 

5  Hugo -Jag vill Tar tag i däcket och försöker 
resa det upp men lyckas inte 
 
 

6  Linnea (Tittar på Hugo) 
 

 
 
 

7  Hugo -Går inte. (Tittar på 
observatörerna och Linnea) 

Flyttar sig runt däcket och 
försöker lyfta upp det från 
olika sidor av däcket genom 
att ta olika grepp på däcket 

8  Linnea (Tittar på Hugo) Går fram och reser upp 
däcket. Går sedan därifrån 
 
 

9  Hugo (Tittar på Linnea när hon reser 
upp däcket) 
 

 

10  Hugo  Går fram och tar tag i däcket 
och reser det upp. Rullar iväg 
däcket 
 

11  Hugo -Jag klarar det själv nu. (Tittar 
på observatörerna) 
 

 

 

I detta empiriska exempel skapar Linnea och Hugo ett möte där de gemensamt försöker få ur 

vattnet som har samlats i ett bildäck. Till en början använder de spadar för att försöka få ur 

vattnet och det kan beskrivas som det är de handlingarna som står fast. När detta inte 

fungerar på önskvärt sätt kan ett mellanrum noteras. Detta innebär att barnen ändrar sina 

handlingar genom att resa däcket och rulla iväg det (1-3). Konsekvensen av deras handlingar 
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innebär att vattnet rinner ur och en relation kan skapas. Den tidigare erfarenheten att spadar 

är bra att ösa med verkar inte stämma när de vill få ur vatten ur ett däck. Det visade sig vara 

bättre att resa upp däcket och rulla iväg det (3-4). I och med att barnen löser problemet med 

att få ur vattnet ur däcket sker ett nytt meningsskapande. 

   Hugo som har tittat på Linnea när hon rester upp däcket och rullar iväg det går fram och 

försöker göra samma sak, men lyckas inte (5). Han fortsätter att försöka genom att flytta sig 

runt däcket och ta olika grepp (6). I och med detta kan det förstås som att Hugo får ett nytt 

syfte med aktiviteten; att kunna resa upp däcket. Eftersom Hugo inte lyckas direkt med detta 

skapas ett mellanrum (7). Han har tidigare sett hur Linnea rest upp däcket, vilket gav honom 

en ny erfarenhet om hur han ska gå tillväga (2). Linnea ser hur Hugo försöker och går till slut 

fram och hjälper honom utan att säga något (8). När Linnea går därifrån fortsätter Hugo 

försöka ytterligare en gång och lyckas den här gången få upp däcket (10). Hugo skapar 

därmed en relation genom att uppfatta sambandet mellan hans tidigare försök att resa däcket 

och hans nya erfarenhet av vilken teknik han ska använda för att orka resa det. Hans uttalande 

"jag klarar det själv nu" (11) bekräftar hans syfte och meningsskapande i leken.  

 

7.3 Skapa mening genom utforskande av naturmaterial  

Förskolegårdens miljö gav möjligheter till lekar med en utforskande karaktär. Ett 

återkommande tema som framträder under observationerna är att barnen lockas till att 

undersöka olika naturmaterial som finns tillgängliga. Exempel på detta kan vara grus, sand, 

stenar, vatten, lera och pinnar. Nedan presenteras två empiriska exempel som visar på 

barnens utforskande.  

	

      7.3.1 Lek med pinnar   

Henrik och Kerstin sitter vid ett bord och stoppar ner pinnar i bordets hål där ett parasoll kan sitta. 

Gunnar kommer fram till Henrik och Kerstin och böjer sig hastigt för att krypa under bordet och 

samla ihop ett par pinnar som Kerstin och Gunnar kastat ner genom bordets hål. Kerstin och Henrik 

sitter tysta och turas om att trycka ner pinnar genom hålet. Gunnar tar sedan sina pinnar och kryper 

hastigt upp igen för att direkt släppa ner sina pinnar en efter en i bordets hål. De fortsätter turas om att 

släppa ner pinnar genom hålet tills Kerstin väljer att försöka få ner en pinne på ett annat sätt genom 

bordet.  
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Tabell 7. Observation av Kerstin, Henrik och Gunnars lek med pinnar 

1  Kerstin, Henrik och Gunnar (skrattar och tittar på varandra)  

 

 

2  Kerstin (Ler och tittar på observatör) Petar en tunn pinne genom 
bordets hål 
 
 

3  Henrik (Ler mot Kerstin) Hämtar upp en tunn pinne och 
trycker den genom bordets hål 
 
 

4  Gunnar (Tittar på Kerstin och Henrik) 

 

 

 

 

5  Kerstin (Tyst) Tar en kort bred pinne och 

trycker den mot bordets springa 

utan att lyckas få igenom den 

6  Kerstin -Hård (Tittar på observatör) 

 

Trycker pinnen mot bordets 

springa  

  

7  Observatör  -Ja (tittar på Kerstin) 
 

 
 
 
 

8  Kerstin   (Tittar och ler mot observatör) Plockar upp en smalare pinne 

och lyckas trycka den genom 

bordets springa  

 
 

Henrik och Gunnar imiterar Kerstin och plockar upp pinnar som de försöker trycka genom bordets 

springor. Alla tre fortsätter med detta en stund.  

I detta möte mellan Kerstin, Henrik och Gunnar sker ett utforskande av pinnar. Till en början 

stoppar de ner pinnar i hålet utan att tveka eller ifrågasätta vilket kan förstås som att det står 

fast för barnen hur de ska handla i denna situation (1-4). Kerstin väljer efter en stund att ta en 

bredare pinne och försöka få igenom bordets springa (5). Hennes handling leder till en 

konsekvens genom att pinnen är för bred för att komma igenom springan och därmed uppstår 

ett mellanrum. När Kerstin säger "hård" kan det tolkas som att hon har en tanke om varför 

pinnen inte lyckas ta sig genom springan (6). Observatören som sitter tillsammans med 
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barnen vid bordet bekräftar hennes uttalande (7). Kerstin väljer då att ändra sin handling. 

Detta genom att hon  plockar upp en smalare pinne som hon lyckas få igenom bordets springa 

och därmed uppstår en relation. Genom sina handlingar skapar de därmed en förståelse för 

sambandet mellan tidigare erfarenheter och nya erfarenheter (8). Genom att Henrik och 

Gunnar imiterar Kerstins handlingar kan det beskrivas som att de genom sin nya erfarenhet 

försöker sig på en ny utmaning. Denna utmaning innebär att få pinnar genom bordets 

springor istället för bordets hål. Meningsskapandet i aktiviteten kan tolkas vara att lyckas få 

pinnarna genom bordets olika hålrum. Genom att uppleva sambandet mellan vilken storlek 

pinnen har och vilken storlek bordets hål eller springa har, ger dem en ny erfarenhet av detta 

fenomen. 

 

  7.3.2 Lek med vatten och sand  

Ett tydligt exempel på hur barn tillsammans undersöker fenomenet vatten presenteras i 

sekvensen nedan där Karin och Bosse möts vid en vattenpöl under en stupränna efter 

morgonens regn.  

Tabell 8. Observation när Bosse och Karin hoppar i vattenpöl 

1  Karin -Hoppa. (Tittar på vattnet som 
skvätter på väggen och 
skrattar) 
 

Håller i en spade och hoppar i 
vattenpölen 
 

2  Karin -Hoppa. Hårt. (Tittar mot 

väggen, vänder sedan blicken 

mot Bosse och ler) 

Hoppar i vattenpölen  

3  Bosse (Ler och tittar mot Karin) Går fram och hoppar i 

vattenpölen. Håller en spade i 

handen 

4  Bosse och Karin (Skrattar) Hoppar i vattenpölen tills det 

inte finns så mycket vatten 

kvar 

5  Karin (Tittar i vattenpölen) Stannar upp 

 

 

6  Bosse (Tittar på Karin) Stannar upp 
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7  Karin (Tittar mot Bosse och sedan på 

vattenpölen) 

Tar upp vatten och sand med 

spaden och kastar på väggen 

 

8  Bosse (Skrattar och tittar mot Karin) Tar upp vatten och sand på 

spaden och kastar på väggen 

 

  

Efter detta fortsätter Karin och Bosse att kasta vatten och sand på väggen.  

När Karin går fram och hoppar i vattenpölen sker till en början ett möte mellan henne och 

vattenpölen. Karin verkar finna skeendet med att vattnet skvätter upp på väggen intressant då 

hon upprepar handlingen flera gånger och studerar det som sker. Det går att tolka att det som 

står fast för Karin är att om hon hoppar i en vattenpöl så stänker vattnet (1). Det kan däremot 

förstås som att hon inte räknar med att vattnet ska skvätta upp på väggen eftersom hon 

stannar upp i sin handling och tittar på väggen. Här kan det tolkas som att Karin skapar en 

relation och en individuell mening när hon upptäcker sambandet mellan hur hårt hon hoppar 

har betydelse för hur mycket vatten som skvätter. Hon bekräftar sin upptäckt genom att titta 

på väggen där vattnet skvätte upp för att sedan titta med ett leende mot Bosse (2). Bosse ler 

tillbaka och går fram och hoppar i vattenpölen, vilket leder till ett möte mellan Karin och 

Bosse (3). Barnen börjar gemensamt hoppa i vattenpölen. Utifrån barnens handlingar och 

utbyte av skratt kan meningen tolkas bli att hoppa i vattenpölen så att vattnen stänker upp på 

väggen. Det är därmed dessa handlingar som står fast i situationen. Efter en stunds hoppande 

har vattnet i vattenpölen minskat och stänker inte längre upp på väggen. Detta innebär att 

barnen stannar upp en kort sund och ett mellanrum kan noteras. För att uppnå samma effekt, 

att vattnet stänker upp på väggen, behöver barnen ändra sina handlingar. Detta sker när Karin 

börjar kasta upp vatten och sand på väggen med hjälp av en spade (4). Bosse skrattar när 

Karin kastar vattnet och sanden och går sedan fram och imiterar Karins handlingar (5). En 

relation skapas på så sätt genom att de relaterar till tidigare erfarenheter av hur de med en 

kroppslig rörelse kan få vattnet att skvätta upp på väggen. För att därefter anpassa 

handlingarna till den nya situationen. Karins handling kan tolkas väcka intresse hos Bosse när 

han börjar imitera hennes handlingar och aktiviteten flyter på igen. Barnen har både 

individuellt och tillsammans skapat mening om hur de kan påverka miljön med hjälp av sin 

kropp. På så sätt blir miljö sammanvävd med barnens handlingar.
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7.4 Sammanfattning av resultat 

Eftersom svaren på studiens forskningsfrågor besvaras löpande under varje rubrik har vi valt 

att inledningsvis presentera en översiktstabell över resultatet. 

Tabell 3. Resultatöversikt 

Vilka meningar skapar 
barn? 

Förhandling om att 
komma överens om 
ett lektema både i 
pågående lek och för 
att starta en lek. 

Kroppsliga 
rörelser. Hur 
kroppen kan 
användas och på 
olika sätt påverka 
samspel med 
kamrater och 
miljön.  

Utforskande av 
naturmaterial. 
Undersöka vad som 
går att göra med olika 
material. 
Meningsskapande 
genom att upptäcka 
samband mellan 
handling och 
objektet/materialet.   

Kommunikationsformer? Verbal, tystnad och 
icke-verbala 
handlingar. 

Leenden, blickar, 
skratt, verbal, 
upprepning av 
andras handlingar 

Blickar, leenden, 
upprepningar av 
andras handlingar, 
imitation 
 
 
 
 

Tidigare erfarenheter? Erfarenheter från 
verkligheten kring 
bakning och godis, 
förvandling av olika 
föremål och att skapa 
tillträde till lek 

Olika sätt att 
använda 
motoriska rörelser 

Formseende, 
användning av olika 
material som 
exempelvis spadar 
 
 
 

 

I resultatet framgår hur barn skapar mening utifrån olika utgångspunkter i deras fria lek. 

Detta görs dels utifrån tidigare erfarenheter från verkligheten såsom att baka tårta eller att äta 

godis, dels utifrån vad miljön i form av vatten, kullar eller pinnar inbjuder till. Den empiriska 

undersökningen visar också hur barnen använder sig av både språkliga och kroppsliga 

handlingar för att skapa mening. Det fanns en viss variation kring vilken 

kommunikationsform som var mest framträdande. I de lekar som kunde beskrivas som 

låtsaslekar och som hade ett tydligare innehåll, exempelvis i leken där barnen bakar tårta och 

godisleken, var den främsta kommunikationen verbal. Dessa lekar innehöll även en del 

förhandlingar om lekens innehåll och hur leken skulle fortskrida. De utforskande lekarna och 

rörelselekarna bestod däremot främst av icke-verbal kommunikation såsom skratt, blickar och 

gester. Barns språkliga och kroppsliga handlingar kunde få olika konsekvenser i lekarna. 
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Tystnad kunde ibland leda till att leken upphörde. I andra fall utgjorde tystnaden en stor del 

av den meningsskapande leken där endast blickar och leenden utbyttes. 

   I resultatet framgår även att barnen på grund av tidigare erfarenheter hade gemensam 

förståelse av lekarnas innebörd vilket innebar att ett möte kunde ske snabbt och leken kunde 

komma igång utan ytterligare förklaring. Däremot kunde barnens förväntningar på innehållet 

i leken variera. Även förskolegårdens rika naturmiljö påverkade meningsskapandet och 

barnen valde till stor del att använda sig av naturmaterial istället för färdiga leksaker. Ibland 

verkade det som att barnen saknade erfarenhet av det som de mötte i ett aktuellt 

sammanhang. Vilka handlingar som hjälpte att överbrygga dessa mellanrum kunde skilja sig 

åt. I vissa fall som i leken där barnen bakar tårta sker till en början ingen överbryggning och 

leken upphör för en stund genom att Eriks handlande möts av tystnad. Avslutningsvis 

framgår det tydligt att även om barnen i lekstunder skapar mening tillsammans har deras 

individuella erfarenheter betydelse för hur de kommunicerar och handlar.
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      8. Diskussion  
Denna studie är en minietnografisk studie om barn i åldrarna 2-4 års meningsskapande. Syftet 

med studien har varit att försöka förstå och tolka den meningsskapandeprocess som sker 

genom barns handlingar och kommunikation i den fria leken på förskolegården. Dessutom 

har vår avsikt varit att undersöka på vilket sätt barns tidigare erfarenheter har betydelse i 

meningsskapandet. Samt hur barns interaktion med miljön har betydelse i detta 

meningsskapande. I detta kapitel kommer därmed studiens resultat diskuteras utifrån syfte, 

frågeställningar och tidigare forskning. Vidare diskuteras fördelar och nackdelar med den 

valda metoden. Avslutningsvis presenteras pedagogiska implikationer samt förslag till vidare 

forskning.  

 
 8.1 Barns meningsskapande genom verbal och icke-verbal kommunikation 

De kommunikationsformer som kan utläsas från vårt resultat är både verbala och icke-verbala 

handlingar. Exempel på detta är leenden, blickar, skratt, verbala uttalanden, tystnad och 

imitation av andras handlingar. Dessa kommunikativa uttryckssätt är vanliga och används av 

barn i sociala samspel vilket andra studier också visar (Heikkilä, 2006; Björk-Willén, 2006; 

Bjar & Lidberg, 2010). Icke-verbal kommunikation kan utläsas i alla sekvenser som 

redovisas i resultatet, dock är det vissa lekar där barnen använder sig mer av dessa 

uttryckssätt. En av dessa lekar är lek med pinnar, där leken innehåller mycket imitation, 

blickar och leenden. I denna lek använder Gunnar imitation för att få tillträde till leken, vilket 

Björck-Willén (2007) kallar för skuggning. Hon förklarar att denna kommunikationsform 

innebär att barn upprepar andra barns handlingar. Det meningsskapande som kan tolkas i 

detta empiriska exempel är att utforska pinnar där syftet med leken kan antas vara att få 

pinnar genom bordets olika hålrum. Här samspelar barnen inte bara med varandra utan också 

med miljön då pinnarna är del av barnens handlande och meningsskapande. 

   Verbal kommunikation i barnens lek kan tydligt ses i vår studie där barn skapar mening 

genom förhandling om ett gemensamt lektema. Lekens innehåll kan beskrivas ha betydelse 

för barns meningsskapande. Dessutom kan lektemat återfinnas i vår kultur, exempelvis 

matlagningslek (Löfdahl, 2002). Ett exempel på detta återfinns i baka tårta där 

meningsskapandet genom handling kan förstås bli handlingen om att komma överens om 

lekens innehåll. Det innebär också att meningsskapandet i lek kan ske då barns skapar 

förståelse för och innebörder av de sammanhang de befinner sig i (Löfdahl, 2002). Genom 
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förhandlingar om lekens innehåll utvecklas även lekens tema (Heikkilä, 2006). Detta kan 

också relateras till baka tårta där barnen förhandlar och kommer överens om ett nytt lektema, 

vilket skapar ett nytt innehåll i leken. Här kan den kommunikativa kompetensen få en 

betydelse menar Bateman (2018). Forskaren förklarar att det kan vara betydelsefullt att barn 

snabbt kan svara på sina kamraters handlingar exempelvis genom att kunna skapa en 

övergripande berättelse. Ett exempel på detta är i sekvensen baka tårta där Erik inte får 

någon respons av Kalle och väljer därför att gå därifrån. Barnen verkar därmed inte ha en 

gemensam förståelse om lekens innehåll. Kalles tystnad kan även tolkas som utifrån Heikkilä 

(2006) perspektiv där tystnad kan förstås som ett medvetet sätt att påverka andras talutrymme 

eller ge möjlighet till reflektion. Därför menar hon att tystnad i barns kommunikation kan 

förstås utifrån olika perspektiv och inte enbart som en begränsning i sitt uttryckssätt, utan 

även som en resurs. Ett ytterligare sätt att förstå varför Erik väljer att gå ifrån leken kan vara 

som Alvestad (2010) förklarar att barn utvecklar och ändrar sin strategi vid förhandling om 

deras tidigare strategi inte fungerar. Genom att Erik förflyttar sig och Kalle fortfarande vill 

leka ihop så skapar de tillsammans en ny lek genom Eriks handling.  

   I motsats till Eriks eventuella strategi att ändra sin handling för att fortsätta leka 

framkommer en annan kommunikativ strategi i godisleken. Där använder Sofia en strategi 

som hon upprepar ett flertal gånger tills hon lyckas med det hon har i avsikt att göra, 

nämligen att starta en lek med Johan. Detta kan förklaras som att varierande 

kommunikationsformer är närvarande i olika situationer men framträder olika beroende på 

innehåll och sammanhang (Heikkilä, 2006).  

 

8.2 Betydelsen av tidigare erfarenheter i barns meningsskapande  

En viktig aspekt av att förstå barns meningsskapande genom det valda analysredskapet som 

används i denna studie är betydelsen av barns erfarenheter för att förstå hur mening i lek går 

till och skapas. Barn från olika livsmiljöer och därmed med olika erfarenheter möts dagligen i 

förskolan. I förskolan är det därför betydelsefullt att barn ges möjlighet att dela med sig av 

sina erfarenheter och samtidigt försöka få förståelse för andras perspektiv (Skolverket, 2016). 

Denna studie visar att barnen uttryckte både skillnader och likheter i deras tidigare 

erfarenheter. De likheter som visade sig kan förstås som sammanbundna med förskolans 

lekkultur. Barnens gemensamma erfarenheter av vad det innebär att leka en specifik lek 

möjliggör att de kan starta olika lekar utan att det krävs vidare förklaringar. Exempel på detta 

är när Erik föreslår att han och Kalle ska leka restaurang eller när Niklas föreslår att han och 
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Sara ska rulla och sedan snurra ner för kullen. Tidigare studier beskriver uteleken som rörlig 

och omväxlande (Brodin & Lindstrand, 2008; Mårtensson, 2004). Även denna studie pekar 

på hur barn förflyttar sig snabbt över gården och att lekar snabbt kan ändra karaktär. I relation 

till detta kan resultatet tolkas som att barnens gemensamma erfarenheter av förskolans 

lekkultur blev en förutsättning för att snabbt kunna växla mellan olika lekar på 

förskolegården. Ytterligare studie som förstärker argumentet om att barnen har gemensamma 

erfarenheter av de olika lekarna som är återkommande på förskolan är Alvestads (2010) 

studie. Han menar att om barn har olika erfarenheter av vad en lek ska innehålla krävs en 

förhandling mellan barnen innan de kan starta en lek, vilket endast var framträdande i 

godisleken.  

   När barns tidigare erfarenheter skiljer sig åt påverkar det barns handlingar i leken (Löfdahl, 

2002) vilket vårt resultat visar då kommunikationen upphörde och leken fick en annan 

riktning när barnens erfarenheter skiljer sig åt. I meningsskapandet delar barn även varandras 

perspektiv kring olika fenomen, till exempel sambandet mellan liv och död (Löfdahl, 2005). 

Det empiriska exemplet baka tårta stödjer detta resonemang där det framgår hur barnen 

resonerar utifrån deras tidigare erfarenheter kring hur en varm tårta ska hanteras. När barn 

delar perspektiv med varandra får de möjlighet till att utveckla sina kunskaper, exempelvis 

genom att ompröva sina tidigare erfarenheter av ett fenomen. Meningsskapande kan 

beskrivas som en process där barn kombinerar tidigare erfarenheter med andras erfarenheter 

för att skapa nya innehåll i leken (Löfdahl, 2002). Denna studies resultat skiljer sig från detta 

genom att visa att den meningsskapande processen inte endast har betydelse för lekens 

innehåll eller handling. Den process som synliggjorts kan även kopplas till barnens fysiska 

rörelse samt utforskande av olika naturmaterial. I exemplen rulla ner för kullen och bildäcket 

sker en process om hur barnen använder kroppen på varierande sätt i samspel med kamrater 

och miljön. Medan i exemplen lek med pinnar och lek med vatten och sand sker en 

meningsskapande process mellan barnen handlingar och materialet. I barns samspel med 

miljön kan det ses hur de utforskar materialets egenskaper, exempelvis pinnens storlek och 

form eller sandens föränderlighet i karaktär beroende på om den är torr eller våt.  

   I barnens lek synliggörs även barns individuella erfarenheter. Tidigare studie visar på hur 

barn i deras fysiska handlingar kan stöta på konsekvenser vilket innebär att de samordnar 

tidigare erfarenheter med den aktuella situationen (Klaar & Öhman, 2012). Vilket vårt 

resultat också visar på. Ett exempel på detta är hur barnen med sina kroppsliga rörelser kan 

välja att påverka sin omgivning. Genom att de studerar vad som händer och sker av deras 

kroppsliga handlingar upptäcker de sambandet mellan hur hårt de hoppar i en vattenpöl och 
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hur mycket vattnet skvätter. Dessutom kan de uppleva hur kroppen kan användas för att lyfta 

stora och tunga saker, exempelvis ett bildäck. Ytterligare ett exempel som visas i lek med 

pinnar är när Kerstin försöker stoppa en bred pinne genom en springa på ett bord. Sambandet 

mellan vårt resultat och tidigare studier (Klaar & Öhman, 2012) är hur barnen ändrar sina 

handlingar för att uppnå syftet med deras lek.  

   Förskolegården som kontext, såsom större ytor, innebär inte endast att lekens karaktär 

förändras. Norling (2015) tydliggör ytterligare aspekter av miljöns betydelse för barns lekar. 

Hon betonar vikten av att barn känner igen och har erfarenhet av de leksaker och material 

som finns på förskolegården. Barnen på förskolan Bergduvan använder sig av både 

naturmaterial såsom sand, pinnar, och grus samt annat material, exempelvis spadar, hinkar 

och bildäck. Det som är mest framträdande var barns användning av spadar. Barnen visade på 

erfarenheter om att spadar kan ha olika användningsområden. Vid lekar i sandlådan som vid 

exemplet baka tårta användes spadar till att ösa sand i olika formar eller hinkar samt för att 

platta till sanden. Att spadar är bra att gräva och ösa med kan därmed ses som en erfarenhet 

som de flesta barnen har. Däremot visar resultatet att barnen ibland fick omförhandla sina 

tidigare erfarenheter. Detta synliggörs i exemplet med bildäcket där barnen försöker ösa 

vatten ur ett bildäck med hjälp av spadar, men upptäcker att en spade inte är ett bra redskap 

för detta ändamål. Avslutningsvis kan studiens resultat förstås som att barns tidigare 

erfarenheter har en betydande roll i deras meningsskapande. I barnens lek sker 

omförhandlingar av tidigare erfarenheter i relation till det som de möter i olika sammanhang. 

Tidigare erfarenheter kan bli till ny kunskap 

 

8.3 Barns meningsskapande i interaktion med miljön  

I studiens resultat framkommer även hur barnen skapar mening i interaktion med miljön. I 

exemplet lek med pinnar interagerar barnen med tingen, i det här fallet pinnarna, vilket 

innebär att tingen blir subjekt istället för objekt (Nordin Hultman, 2004). På så sätt blir miljön 

sammanvävd med barns handlingar (Dewey, 1938). Detta kan också ses i lek med vatten och 

sand där vattnet blev en förutsättning för att en lek och ett utforskande ska ske. Nordin- 

Hultman (2004) menar att naturmaterial såsom lera, vatten och sand inbjuder till utforskande 

då dessa material är föränderliga och har en transformerande karaktär. Hon menar att barnet 

kan förändra materialet efter dennes handlingar. Dock visar andra studier (Niklasson & 

Sandberg, 2010) att vatten inte var så populärt bland barn. Forskarna ställer sig kritiska till 

sitt resultat då de genom andra studier kan se ett motsatt resultat än vad de genom sin studie 
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fått fram (ibid.). I motsats till detta visar vårt resultat hur barnen gärna leker med vatten när 

det finns tillgängligt. Detta visar också på att vad som intresserar barn generellt kan variera 

beroende på kontext, tid och sammanhang. Mårtensson (2004) menar att vatten lockar barn 

och att barn tyckts njuta av kontakten med olika naturmaterial, vilket även denna studie 

stödjer. Hon beskriver även att barns tillfredställelse att iaktta olika förlopp blir överordnat 

deras egna prestationer och sensationer. Detta kan kopplas till där Karin och Bosse skvätter 

upp vatten på väggen eller att barnen i lek med pinnar lyckas få ner pinnarna i hålen. Detta 

kan även förklaras underlätta turtagning och samarbete (ibid.), vilket kan ses i sekvenserna 

lek med vatten och sand och lek med pinnar.  

   Beroende på vilka erbjudanden av föremål och material som finns tillgängligt avgör om 

människan ser sin omgivning som meningsfull. Det är därmed betydelsefullt att förstå hur 

människor skapar mening kring dessa (Änggård, 2009). Miljöns betydelse för 

meningsskapandet är inte denna studies huvudfokus men har ändå fått en plats i och med vår 

avgränsning till förskolegården och eftersom miljön kan påverka barns meningsskapande i 

lek. I förskolans läroplan framgår det dessutom att miljön ska vara utformad för att 

uppmuntra barnen till lek och ett utforskande av världen. Där också barns egna planer, fantasi 

och kreativitet ska få utrymme i förskolans verksamhet (Skolverket, 2016). Miljön kan ge 

olika möjligheter till varierande lekar (Mårtensson, 2004). Resultatet i denna studie 

överensstämmer med Mårtenssons (2004) studie hur en kulle lockar barnen till lekar av 

kroppslig och rörlig karaktär. Detta kan ses i exemplet rulla ner för kullen där barnen rullar 

och snurrar ner för en kulle. Vårt resultat visade att barnen verkar ha skapat mening genom 

att ta sig upp och ned för kullen på olika sätt. Det var de kroppsliga handlingarna som blev 

det huvudsakliga kommunikativa uttryckssättet då de imiterade varandras rörelser. Det kan 

tolkas att genom skratt, leenden och blickar visar de utan att verbalt behöva säga att detta är 

en meningsfull lek de skapat tillsammans. Även Bateson (1976) menar att genom dessa olika 

uttryck kan barn signalera att det är lek.  

			Avslutningsvis behövs det mer forskning om barns meningsskapande i andra lekar än de 

som innefattar roller och handling (Löfdahl, 2002). I motsats till Löfdahl (2002) studie där 

främst meningsskapande i de tematiska lekarnas innehåll synliggörs visar vårt resultat på hur 

barn skapar mening även i utforskande lekar eller rörelselekar. Denna studie kan därför antas 

bidra med kunskap om barns meningsskapande vid sidan av de tematiska lekarna. Viktigt att 

betona är genom att använda sig av olika perspektiv eller begrepp för att försöka förstå eller 

synliggöra barns meningsskapande kan forskning ge olika resultat om ett fenomen (Löfdahl 

& Saar, 2014).
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8.4 Metoddiskussion 
I en etnografisk studie kan forskaren få en förståelse för andra människor genom att 

undersöka vad som sägs, vad som händer i specifika situationer samt hur människor uttrycker 

sina erfarenheter i exempelvis handlingar (Elvstrand, Högberg & Nordvall, 2015; Roos, 

2014; Bryman, 2011). Eftersom syftet med denna studie var att undersöka barns 

meningsskapande i fri lek genom handlingar och kommunikation med varandra snarare än 

barns tankar och uppfattningar anser vi att observation var den mest passande metoden. Dock 

går det att diskutera fördelar och nackdelar med att endast föra fältanteckningar vid 

observationerna. Bryman (2011) och Bjørndal (2005) menar att vid en etnografisk studie kan 

bandinspelning och videofilmning utgöra ett bra komplement till fältanteckningar. Under 

våra observationer upplevde vi att det ibland var svårt att samtidigt föra fältanteckningar av 

både vad barnen kommunicerade om samt deras handlingar. Det var lätt att missa delar av 

handlingarna då vi ibland behövde titta ner i anteckningsblocket när vi skrev. Dessutom var 

barnens kommunikation ibland snabb vilket medförde svårigheter med att hinna skriva ner 

allt som sades. Mot bakgrund av detta skulle videofilmning varit ett bra komplement. Detta 

hade gjort det möjligt för oss att titta på samma situation flera gånger och på så sätt fått en 

mer fördjupad analys.  

   En annan aspekt av val av metod kopplat till vår avgränsning förskolegården var att det var 

svårt att få möjlighet att ta del av den lek som skedde på mer avskilda platser såsom i 

lekhuset eller i skogsdungen. Vi upplevde att varken vår roll som deltagare- som- observatör 

eller fullständig observatör (Bryman, 2011) var användbara vid dessa platser då barnen till 

stor del slutade leka alternativt lämnade platsen när vi befann oss i närheten. Här kan 

tidsaspekten påverkat, att vi inte tillbringade tillräckligt med tid i verksamheten, för att 

barnen skulle bli helt bekväma med vår närvaro på mer avskilda platser. Metodvalet 

påverkades också av att leken på förskolegården hade en rörlig karaktär. Vi upplevde det 

ibland svårt att följa en lek då barnen förflyttade sig mellan olika platser. Detta kunde 

medföra att vi missade viktiga händelser i den aktuella leken. Det innebar också att de 

empiriska exemplen ibland blev korta och svåra att analysera. För att få en mer helhetsbild av 

barns lekar hade vi kunnat i anslutning till observationerna samtalat med barnen där de fick 

möjlighet att beskriva deras tankar och upplevelser om leken. Här kan analysmodellen PEA 

ses som en svaghet eftersom den inte är baserad på eller anpassad för analyser av intervjuer. 

Vår fundering blir därför att det kanske är lättare att använda sig av olika perspektiv för att 



46 

förstå fenomenet meningsskapande då en analysmodell kan ge en snäv bild. Samtidigt finns 

det både fördelar och nackdelar att använda sig av både intervju och observation.  

   Under vårt analysarbete blev vi uppmärksammade på betydelsen av val av analysmodell 

samt vilken betydelse det har för vad som blir synligt i de empiriska exemplen. Den valda 

analysmodellen, praktiskt epistemologisk analys, används för att analysera meningsskapande 

i människors handlingar (Östman & Öhman, 2010). Analysmodellen gav oss därför svar på 

vilka kommunikativa och kroppsliga handlingar som bidrar till barnens meningsskapande. 

Därmed menar vi att den valda analysmodellen var användbar för att besvara vårt syfte och 

frågeställningar. Att välja ett perspektiv att analysera sin data utifrån innebär att det är en 

synvinkel som presenterats i denna studie, vilket även Tomas Saar och Annica Löfdahl 

(2014) påpekar. I flera av de empiriska exemplen såsom rulla ner för kullen eller lek och 

utforskande med vatten och sand kunde vi observera en glädje och upplevelse i att imitera 

varandra. Utifrån ett annat perspektiv skulle denna typ av meningsskapande kunna 

synliggöras.  

 

8.5 Pedagogiska implikationer   
En av våra utgångspunkter i denna studie är att betrakta barn som kompetenta sociala aktörer 

som skapar sin egna mening. Det är därmed barnen som har fokuserats i denna studie och 

därför har inga pedagogiska implikationer redogjorts tidigare. Vi vill dock poängtera, i likhet 

med Löfdahl (2002) samt Lundin och Nilsson (2017), betydelsen av pedagogers närvaro och 

nyfikenhet även på barns fria lek. Leken har en stor betydelse för barns utveckling och 

lärande i förskolan där barn strävar efter att skapa sammanhang och mening. Verksamheten 

ska utgå från barns erfarenheter och intressen. Pedagogerna har ansvar för att dokumentera, 

följa upp och analysera vad barnen upplever som intressant, roligt och meningsfullt på 

förskolan. Därför ska utvärderingen utgå från ett tydligt barnperspektiv (Skolverket, 2016). 

Hur kan då pedagoger synliggöra intressen och meningsskapande i lek? Löfdahl (2002) 

framhåller att pedagoger genom att lyssna, iaktta och följa processen i barns lekar kan få en 

förståelse för vad barn skapa mening om i leken. Vi menar att den valda analysmodellen, 

praktisk epistemologisk analys kan vara en inspiration i pedagogers reflektionsarbete. Genom 

att använda de olika frågorna kopplade till koncepten möte, stå fast, mellanrum och relation 

som presenterades i tabell 2, kan pedagoger ges möjlighet till att synliggöra vilket 

meningsskapande som sker i barns lek. Barns meningsskapande som synliggjordes i vår 

studie gav oss kunskap och förståelse för barns sociala och kommunikativa lärande, hur de i 
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förhandlingar, problemlösningar och utforskande skapade både individuella och 

gemensamma meningar i lek. 

   Som tidigare påpekats i förra avsnittet visar denna studie på ett sätt att förstå barns 

meningsskapande. Genom att använda sig av olika perspektiv kan pedagoger få syn på olika 

saker. Därför kan det vara bra att komplettera med använda perspektiv eller analysmetoder 

för att synliggöra eller förstå detta fenomen. På så sätt kan ett bredare perspektiv nås, och öka 

kunskaperna om barns meningsskapande. För att barn ska kunna skapa ett rikt och varierat 

innehåll i deras gemensamma lekar behöver även den fysiska miljön beaktas (Löfdahl, 2002). 

Genom att få kunskap om vilka erfarenheter och meningsskapande som barn uttrycker i leken 

kan pedagogerna vidare använda denna kunskap för att skapa en miljö som möjliggör 

utveckling och utforskande.  

 

8.6 Förslag till vidare forskning 
I denna studie har endast det meningsskapande som barnen skapat i den fria leken på 

förskolegården varit i fokus. Pedagogerna på den studerade förskolan Bergduvan fanns under 

våra observationer alltid i närheten av barnen men observerades inte. Ytterligare studier 

skulle därför kunna undersöka pedagogers både delaktighet och påverkan på barns 

meningsskapande på förskolegården. En viktig aspekt som också kan motiveras utifrån 

förskolans läroplan är hur pedagogerna tar tillvara på barns meningsskapande i lek. Detta 

innebär också att studera hur pedagoger använder sig av denna kunskap och hur det omsätts i 

praktiken.  

   Även utomhusmiljöns betydelse för barns meningsskapande skulle i ytterligare studier 

kunna studeras mer fördjupat. Exempelvis skulle förskolegårdar som skiljer i struktur och 

utseende studeras och jämföras. Det skulle kunna innebära en förskolegård med traditionella 

lekredskap och en förskolegård med mer naturmaterial. Detta för att få en förståelse för hur 

barns meningsskapande kan skilja sig åt beroende på förskolans kontext. 
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Bilagor	

Bilaga 1. 
	

Hej vårdnadshavare till barnen på avdelningen !  

 

Vi är två förskollärarstudenter som heter Emma och Camilla. Vi läser termin 6 på Örebro 
universitet och kommer under våren att skriva vår C-uppsats. Syftet med vår uppsats är att 
studera barns samspel och meningsskapande i deras lek på förskolegården. Yngre barns 
kommunikation både verbal och kroppsspråk är ett område som intresserar oss och som vi 
skulle vilja få mer kunskap och förståelse om. För att få mer kunskap om detta kommer vi att 
genomföra observationer på förskolegården under veckorna 15 och 16.  

 

Varken namn på barn, förskola eller personal kommer att finnas med i vår uppsats för att 
ingen ska kunna spåra var studien kommer från. Barnens deltagande är frivilligt och de kan 
när som helst avbryta sitt deltagande. 

 

Har ni några frågor eller inte vill att ert barn skall delta i studien hör gärna av er till oss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                           Emma Wallgren                                                Camilla Eriksson 

                          Tel. 073-929XXXX                                          Tel. 070-443XXXX 

           E-post:emmxxxxxx@gmail.com                       E-post:camxxxxx@studentmail.se	
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