
ÖREBRO UNIVERSITET  

Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap 

Huvudområde: pedagogik 

 
___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barn kommunicerar i lek! 

 

 
– En studie av lekprocessen och det som för leken framåt  

 

 

 

 

Beatrice Hult & Nasren Ketari 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Pedagogik C, Pedagogik med didaktisk inriktning III 

Uppsats, 15 högskolepoäng   

Höstterminen 2010 

___________________________________________________________ 
 



Arbetets art: Examensarbete i lärarutbildningen, Grundnivå, 15 hp, Örebro universitet 

Titel: Barn kommunicerar i lek! – En studie av lekprocessen och det som för leken framåt. 

Sidantal: 37 

Författare: Beatrice Hult & Nasren Ketari 

Handledare: Andreas Bergh 

Datum: januari 2011 

Nyckelord: Lek, Drivkrafter, Kommunikation, Gemensam lek 

 

 

Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att studera lekprocessen och försöka synliggöra något av det som 

för barns lek framåt. Detta gör vi genom att undersöka det som sker i mötet mellan barn i 

leken. I analysen inspireras vi av det sociokulturella perspektivet, där det sociala mötet och 

kommunikationens betydelse poängteras. Vi väljer att utgå från frågeställningarna: Hur 

kommunicerar barn med varandra i lek? och Hur uppstår barns gemensamma lek? Metoden 

vi använder oss av för att samla vår empiri består av videoobservationer på barns lek. 

Resultatet av vår studie pekar på att det finns flera drivkrafter som för barns lek framåt. 

Barnen i vår studie kommunicerar med varandra både kroppsligt och med tal, med olika 

motiv samt med skilda avsikter. Barnens tidigare erfarenheter framträder kontinuerligt i 

interaktionen. Dessutom använder sig barnen av lekregler och förhandlar sig fram till en 

gemensam lek.  

 

 

 

Erika 5år Leker med dockor: 

Jag tänker döda dig så att alla vaknar! 

Så vaknar alla och alla vaknar! 
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1.  Inledning 

Vi har båda läst en lärarutbildning med inriktning mot yngre åldrar på Örebro universitet. Under 

vår utbildning har vi upplevt att studielitteraturen ofta framhäver lekens vikt samt dess förmåga 

att skapa förutsättningar för möten och lärande. I de olika styrdokumenten betonas tydligt lekens 

betydelse för barns lärande och utveckling. I Lpfö 98 poängteras lekens förmåga att stimulera 

barns fantasi, kommunikation, samarbetsförmåga och problemlösning. Under vår 

verksamhetsförlagda utbildning har vi mötts av många olika barn och vi har blivit inbjudna att 

vara med i den lek, där barnen själva skapar lekreglerna. Barn leker tillsammans och i lek möts 

barn med olika erfarenheter på ett kreativt sätt. Leken utgör en stor och viktig del av barns 

vardag. Vad är det som skapar detta lekintresse och varför är leken viktig? 

 

Forskare har under lång tid försökt analysera lekens betydelse. Teorierna kring lek är många och 

de skiftar i fokus. Även i förskolans värld har betoningen på lekens betydelse varierat under olika 

tidsperioder. För att hitta de särdrag som bygger upp lekens process har vi valt att se på leken 

utifrån ett sociokulturellt inspirerat synsätt. Det innebär att vi har fokuserat oss på den interaktion 

och kommunikation som sker mellan barnen i lek.  Vi vill på detta sätt undersöka det som sker i 

lek och vi hoppas kunna upptäcka något av det som för leken framåt. Med detta menar vi det 

som påverkar att leken fortgår och kommer vidare. Vårt arbete på fältet har bestått av att utföra 

videoobservationer av lek och en fördjupning i litteratur som behandlar teorier om lek. I vår 

uppsats presenterar och analyserar vi vårt resultat av denna studie. 

 

1.1. Introduktion till problemområdet  

I vårt arbete har vi inspirerats av det sociokulturella perspektivet, vilket fokuserar på människans 

handlingar med hjälp av artefakter i en viss kontext. Det sociala mötet och erfarenhetsutbyte är 

det som leder till vidareutveckling och lärande. Med hjälp av detta perspektiv har vi studerat 

leken. Men vad menar vi med lek?  

 

När det gäller begreppet lek och dess betydelse tar vi fasta på Knutsdotter Olofssons (2003) 

beskrivning av lek som en process med två sidor, en verklig sida och en låtsassida. 
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Kulturhistoriken Johan Huizinga (2004) talar om att barn är medvetna om något som är 

annorlunda än det vardagliga livet. Birgitta Knutsdotter Olofsson (2003) beskriver lek som en 

paradoxal process och hon menar att lek har olika sidor, som kan stå i motsats till varandra. Lek 

är både på låtsas och på riktigt. I leken sker ett samspel mellan den inre och yttre världen.  

 

Vi vill också lyfta fram att barn i lek återskapar det som de har varit med om eller saker som de 

sett och upplevt i livet. Detta gör att både det kända och okända behandlas i leken (Knutsdotter, 

Olofsson 2003). Egan i Annica Löfdahl (2004) påpekar att leken är ett sätt göra omvärlden 

meningsfull och att det skapar förståelse för de konflikter men även glädjeämnen som 

vardagslivet innehåller. Barn reproducerar det som de själva varit med om, det vill säga sina 

tidigare erfarenheter, men även normer och föreställningar. Något som vi finner viktigt att 

poängtera är hur barn samspelar och utbyter tankar och erfarenheter i leken. Enligt Annica 

Löfdahl (2002) sammanför barnen andras erfarenheter med sina egna och med hjälp av andra 

barns perspektiv utvecklas nya kunskaper. Hon menar att det är genom det kulturella innehållet i 

leken som barnen skapar mening. Därmed har barnen en kompetens till att skapa sin egen 

förståelse och kunskap. Barn kommunicerar med varandra på olika sätt och det är i samspelet 

denna process äger rum. Kommunikation är medlet med vilket vi delar information och 

erfarenheter och på det sättet lär av varandra. Kommunikation innefattar både verbala och 

kroppsliga handlingar, som kan tolkas och förstås tillsammans. I leken förekommer en ständig 

kommunikation mellan barn. Språket används som ett redskap för att handla i den sociala 

situation som leken innebär (Löfdahl 2004). Kommunikation har en utsida vänd mot andra och 

en insida vänd mot oss själva, det vill säga våra egna tankar. Våra tankar, idéer och handlingar 

har alla sitt ursprung i det sociala mötet med andra människor (Säljö 2000). I det sociala mötet 

som sker mellan barnen i leken krävs en förmåga att kunna tolka varandras signaler och 

handlingar. Barnen behöver kunna anpassa sin kommunikation för att för att göra sig förstådda 

och skapa en gemensam mening. 

 

Sammanfattningsvis i vår beskrivning av lek ovan berört lekens dubbla sidor, barns 

erfarenhetsutbyte och vikten av kommunikation. Fortsättningsvis kommer vi att fördjupa oss i 

dessa områden. 
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1.2. Syfte 

Syftet med denna C-uppsats är at studera lekprocessen och försöka synliggöra något av det som 

för barns lek framåt. Detta gör vi genom att studera det möte som sker mellan barnen i leken. När 

vi talar om barn i denna uppsats menar vi de barn som har ingått i vår studie. Vi utgår från 

följande frågeställningar. 

 

  Hur kommunicerar barn med varandra i lek?  

  Hur uppstår barns gemensamma lek? 
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2. Teoretisk förankring 

I detta avsnitt presenteras forskning kring lek samt det sociokulturella perspektivet. Vi fördjupar 

oss i syftet genom att skapa en teoretisk förankring. Den teoretiska förankringen hjälper oss att 

tolka vår empiri. Inledningsvis presenterar vi klassiska lekteorier, detta för att ge en historisk 

tillbakablick. Därefter ges en övergripande bild av lekens innebörd i relation till vårt syfte och vi 

lyfter fram teorier som betonar lekens estetiska, sociala samt kommunikativa aspekter.  

 

2.1. Klassiska lekteorier 

Leken kan ses på olika sätt beroende på vilken teori forskaren utgår från. Även olika tidsperioder 

influerar synen på lek på skiftande sätt. Periodvis har lek setts bland annat som ett sätt att bli av 

med överskottsenergi, som ett verktyg för att tillfredsställa ett avspänningsbehov eller som för att 

öva sig i självbehärskning. Huizinga (2004) menar dock att alla teorier om lek har en gemensam 

grundsyn, som kännetecknas av att en lek alltid har ett mål. 

 

Under slutet av 1800-talet fanns fyra dominerande lekteorier. Den första var 

Kraftöverskottsteorin som grundade sig på Friedrich von Schillers intresse av estetisk pedagogik. 

Hans centrala hypotes var att människan arbetar för att tillfredsställa sina grundläggande behov. 

Leken ansågs vara ett sätt att förbruka sin överskottsenergi. Den andra lekteorin, 

Rekreationsteorin utgick från Moritz Lazarus. Rekreationsteorin byggde på att hårt arbete kräver 

någon slags återhämtning. En frivillig lek där barnen tog initiativet till att leka sågs som en av 

rekreationsformerna och leken ansågs bidra till ny energi och kraft. Den tredje lekteorin, 

Övningsteorin med Karl Groos som grundare, innebar att lek var en övning inför vuxenlivet och 

de färdigheter som kommer att krävas då. Barnens utveckling ansågs bidra till att leken 

förändrades parallellt med samhällets utveckling. Groos delade upp leken i experimenterade lek 

och socionomisk lek. Experimenterade lek var regellek och sensomotorisk lek. Syftet med leken 

var att utveckla självkontroll. Den socionomiska leken var en fantasi och rollspelslek som 

utvecklade mellanmänskliga förhållanden. Den fjärde klassiska lekteorin, Rekapitulationsteorin 

skapades av Granville Stanley och denna lekteori betonade att barnen genom sin lek återupplever 

den mänskliga historien genom att de rekonstruerar den i sin lek (Jensen & Harvard 2009).  
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2.2. Lek med betoning på det estetiska 

Huizinga (2004) hävdar att leken har sitt ursprung redan hos djuren och att människan är äldre än 

den kultur hon skapar. Ändå betonar han leken som ett kulturellt uttryck. Huizinga lägger vikt 

vid lekens estetiska värde, glädjen, skrattet i den och dess förmåga att entusiasmera. Han hävdar 

även att leken är avgränsad och att den har ramar samt är beroende av tid och rum. Huizinga 

definierade lek på följande sätt. 

 

lek är en frivillig handling eller sysselsättning som utförs inom visa fastställda gränser i tid och rum i 

enlighet med frivilligt accepterade men obetingat bindande regler; den är glädje och medvetandet av 

något som är annorlunda än det vanliga livet. (Huizinga 2004, s41) 

 

Huizinga betonar alltså glädjen och det estetiska uttrycket som leken innebär och hur leken är ett 

medvetande om något som är annorlunda än det som pågår i vårt vanliga liv. Han lyfter också 

fram lekens dubbla sidor, där lek beskrivs som medvetandet om något annat än det vanliga livet. 

 

2.3. Lek med betoning på socialisation 

En viktig förgrundsfigur i det sociokulturella perspektivet är Lev. S. Vygotskij, vars teorier 

ibland kallas kulturhistoriska (Säljö 2000). Vygotskij utvecklade teorier angående leken. Detta 

skedde i den östra delen av Europa. Vygotskij menar att för att frigöra tänkandet behövs leken 

som ett verktyg. Han ser leken som en process där de sociala reglerna övas in och barns tankar 

frigörs från de styrda vuxenaktiviteterna. Barn anses gestalta sina erfarenheter i lek genom 

reproduktion. Reproduktion innebär ett återgivande av tidigare erfarenheter. Barn reproducerar 

bland annat vuxnas beteenden (Jensen & Harvard 2009). Vygotskij (1995) hävdar att barns 

skapande framför allt visar sig i deras lek, där de med hjälp av fantasi uttrycker och härmar saker 

de sett. Dock är det inte ett exakt återgivande av det som barnet upplevt. Barnens kreativitet gör 

att erfarenheter i leken utvecklas och förändras till något nytt. Kopplingen mellan fantasi och 

verklighet är komplex och innehåller olika nivåer, där fantasi och verklighet kopplas samman 

genom att fantasin byggs på erfarenheter (Vygotskij 1995). Det finns även ett samband mellan 

känslor och fantasi som kallas det emotionella sambandet. I det emotionella sambandet hänger 

vår fantasi och kreativitet ihop med de tankar, känslor och inre bilder vi har. En människa med 
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stark sorg ser exempelvis saker på ett helt annat sätt än en människa som upplever en stark glädje 

och uttrycken blir därmed olika (Vygotskij 1995). 

 

Gunilla Lindqvist (1996) beskriver hur Vygotskijs kulturhistoriska teori betonar hur rolleken är 

ett sätt för barnen att reproducera sina erfarenheter och lära sig det sociala livet. Från Vygotskij 

kommer också synen på den proximala utvecklingszonen, vilken innebär att barn tillsammans 

med vuxna och med andra barn lär sig genom samspelet med någon, som kan lite mer än de 

själva (Pia Williams, Sonja Sheridan & Ingrid Pramling Samuelsson 2000). 

 

William A Corsaro (2003) förklarar premisserna kring barns rollspelslek. Han redogör för det 

samarbete som sker mellan barn i rollspel. Samarbetet leder till att de reproducerar erfarenheter 

från sina verkliga liv, till exempel vuxnas beteenden. Barnen gör detta som en övning för sin 

framtida vuxenroll. I rollspel vidareutvecklar barnen sina livserfarenheter och på så vis 

konstruerar de framtiden. I lekarna har barnen möjlighet att prova på saker de i verkligheten 

måste, såsom att äta mat och förbjudna saker som till exempel att bråka. Detta kallas för tolkande 

reproduktion (Löfdahl 2007). Garvey, Singer, Singer, &Schwartzman i Corsaro (2003) anser att 

rollspelslek är viktig både för den sociala och för den emotionella utvecklingen hos barnen. Det 

som barnen framför allt tar med sig i leken från de vuxnas beteende är status, makt och kontroll. 

Barnen känner sig stärkta av att ta sig an den vuxnas roll. Den makt detta för med sig gör att de 

trivs med rollen som vuxen. Löfdahl (2004) framhäver också Corsaros teorier kring barns 

kommunikation. Hon väljer att ta upp att barnen har en medvetenhet om kommunikationens vikt 

för leken. De vet vilken betydelse status och roll har i leken. De roller som har hög status innebär 

makt och kontroll över de barn som har lågstatusroller. Dessutom menar Löfdahl (2004) att 

Corsaros tankar visar på att barn växlande har en önskan om att delta i leken samtidigt som de 

har en vilja att skydda den. Utifrån detta påstående upprätthåller de sin lek och uppfinner 

strategier för inneslutning och uteslutning ur leken. 

 

2.4. Lek med betoning på kommunikation 

Forskning har i historien koncentrerat sig på ett vuxenperspektiv men på senare tid har fler 

forskare valt att studera lek ur ett barnperspektiv. Detta har bland annat Marie Louise Hjorth 
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(1996) valt att göra i sin avhandling Barns tankar om lek. I denna forskning undersöker hon hur 

barn ser på sin egen lek och om att de är medvetna om dess förutsättningar. Hjorth (1996) 

kommer fram till att det finns en medvetenhet hos barnen. De skapar lekregler och möjligheter 

för lek genom att förhålla sig till varandra, språket och innehållet i leken på olika sätt. Hon 

hävdar att leken alltid har ett mål och ett motiv, vilket hjälper till att driva leken framåt. Ett flertal 

forskare betonar även kommunikation som ett centralt begrepp när det gäller barns lek. 

Knutsdotter Olofsson (1987, 2003), som studerat forskning om lek, är en av dem. Hon tar 

utgångspunkt i barns intentioner och kommunikationens betydelse i leken samt beskriver att det 

är våra intentioner med något som bestämmer om handlingen vi utför är lek eller allvar. För att 

andra ska förstå att det är lek, använder sig barnen av leksignaler. Detta kan innebära ett glatt 

leende i en situation som känns skrämmande, något som visar på att personen egentligen inte 

menar allvar. Det kan också handla om att använda en förställd röst, som anpassas till leken. Hon 

menar även att barnen i vissa fall kan fungera som manusförfattare i sina egna lekar. Knutsdotter 

Olofsson (2003) talar liksom Hjorth (1996) om lekregler, men använder istället begreppet 

lekramar. Lekramarna blir de ledande riktlinjerna för alla som deltar i leken. Hjorth (1996) 

beskriver hur ett barn kan styra sina kamrater i lek genom att använda tempusform när de pratar. 

Om ett barn säger att något redan hänt, är det svårt för de andra att säga emot. 

 

Knutsdotter Olofsson (1987, 2003) framför begreppet transformation, vilket krävs för att kunna 

delta i leken. Transformation innebär en förmåga att kunna se bortom den absoluta verkligheten. 

Vidare innebär det att barnen med hjälp av fantasi kan föreställa sig något annat, en alternativ 

verklighet. Hon beskriver leken som ett samspel mellan en yttre och en inre värld. Dessutom 

lyfter hon fram språkets betydelse genom att beskriva hur barn i lek utvecklar ord och begrepp, 

som de exempelvis kan låna från serier eller tidigare erfarenheter. På det viset vidareutvecklar 

barn sitt språk och sin kompetens i kommunikation. 

 

Ytterligare en forskare som behandlar begreppet kommunikation är Löfdahl (2002) som i sin 

avhandling Förskolebarns lek. forskar utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Hon ser leken ur ett 

nytt perspektiv, genom att ta hänsyn till de kulturella och sociala dimensioner som har betydelse 

för leken. Hon menar att leken handlar om hur barn använder sig av kulturella redskap och 

samtidigt skapar och formar kultur. För att kommunikationen ska fungera krävs ett gemensamt 
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intresse, en gemensam kulturell referensram och att barnen kan anpassa sin kommunikation 

(Löfdahl 2002).  

 

Löfdahl (2002) argumenterar även för att miljön runtomkring barnen påverkar deras sätt att leka. 

Hon menar att kontexten, omgivningen och samspelet med människor runtomkring är en viktig 

aspekt när det gäller barns lek. Hon talar om kamratkulturer vilket är något som skapas när barn 

leker tillsammans. Barnen leker och förhandlar om innehåll, roll och platser med sina 

lekkamrater. Detta kräver en förmåga till intersubjektivitet. Intersubjektivitet förklaras som 

förmågan att kunna ta någon annans perspektiv. I mötet med en annan människa blir 

intersubjektivitet ett slags sökande efter en gemensam mening. Löfdahl (2004) belyser även 

språkets pragmatiska funktion och betydelse för lekens utveckling och att det är genom att 

benämna både handlingar och föremål kan barnen gå vidare i sin lek. 

 

2.5. Sociokulturellt perspektiv 

Teorierna om lek visar på att lek kan tolkas på olika sätt. Från en redogörelse för några olika 

teoretiska syner på lek tar vi oss vidare till det sociokulturella perspektivet. Vi inspireras i vår 

uppsats av just detta perspektiv på grund av dess betoning på socialt samspel och 

kommunikation. När vi säger att vi inspirerats av det sociokulturella perspektivet, utgår vi från 

Roger Säljös (2000) tolkning av det. 

 

I och med att det sociokulturella perspektivet växte fram i starten av 1900-talet, började inlärning 

ses som en process där handling och argumentation fick stå i centrum. En nyare syn på inlärning 

innebar att människan sågs som aktiv till sin omgivning. Det sociokulturella perspektivet 

utvecklades till ett perspektiv där lärande var något självklart och något som sker hela tiden 

(Säljö 2000).  

 

Kunskapssynen i det sociokulturella perspektivet innebär att det alltid finns föreställningar och 

antaganden bakom kunskap (Säljö 2000). För att människan ska kunna tillägna sig kunskap 

behöver hon vissa hjälpmedel. Redskap och verktyg är centrala begrepp inom det sociokulturella 

perspektivet. Med redskap och verktyg menas de resurser vi använder oss av för att utföra något 



 
9 

praktiskt. Det kan handla om språkliga eller fysiska resurser, som underlättar för oss att utföra 

något. Dessa resurser har en historisk aspekt och är kunskaper och färdigheter vilka förts vidare 

från generation till generation. De fysiska samt de intellektuella redskap och verktyg vi 

tillhandahåller i vår kultur kallas för artefakter (Säljö 2000). En av de främsta artefakterna vi som 

människor tillhandahar är språket. Unikt för människan är språkets möjligheter. Språket hjälper 

oss att kategorisera och använda oss av begrepp och leder därför till färdigheten att dela 

erfarenheter med varandra. I det sociokulturella perspektivet är kommunikationen medlet i vilket 

mening uppstår. Barn skapar tillsammans kunskap, genom att de delar erfarenheter och 

kommunicerar med varandra. I språket finns den direkta meningen men också begrepp som är 

färgade av värderingar och värden. Det är därmed språket som konstruerar verkligheten (Säljö 

2000).  

   

I det sociokulturella perspektivet betonas den mänskliga interaktionen, kommunikationen och 

utbytet av erfarenheter. Men viktigt att lägga till är att detta lärande och utbyte av kunskap alltid 

sker i en kontext, alltså i ett visst sammanhang. När det gäller lärande i en viss kontext så är det 

inte bara så att kontexten skapar individerna. Individernas samverkan i kontexten innebär också 

att de tillsammans skapar kontexten. Med hjälp av våra erfarenheter av ett visst sammanhang kan 

vi sedan ta hjälp av dessa erfarenheter, för att veta hur vi ska bete oss i en liknande situation. 

Människan lär sig vad det adekvata beteendet i denna kontext är. Ett begrepp som blir aktuellt 

när vi ska förstå människans lärande i sociala praktiker är mediering. Mediering innebär att 

människor i en social kontext använder sig av kulturella redskap som kallas artefakter. Vi måste 

förstå hur tänkande utövas av människor med hjälp av artefakter i en social praktik. Det är den 

synen som det sociokulturella perspektivet står för, att vår kultur påverkar och förändrar vårt sätt 

att tänka och för med sig de redskap och verktyg vi kan tänkas behövas. (Säljö 2000) 

 

2.6. Sammanfattning  

Synen på leken och dess betydelse skiftar i slutet av 1800-talet mellan att ses som ett att sätt göra 

sig av med överskottsenergi, återhämta sig, öva sig i självkontroll samt gestalta den mänskliga 

historien. På 1900-talet kommer teorier med betoning på socialisation, där fantasin lyfts fram 

som ett sätt att gestalta sina tidigare erfarenheter. Leken ses som en plats för skapande och 
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estetiskt uttryck. Det sociokulturella synsättet betonar att människan är aktiv mot sin omgivning.  

Den främsta artefakten är språket. Språket gör det möjligt för oss att skapa mening och innehåll 

genom erfarenhetsutbyte. Barnen delar tidigare erfarenheter med varandra i leken. De tidigare 

erfarenheterna visas till exempel genom tolkande reproduktion då barnen leker rollspelslekar. 

Leken struktureras upp av ramar och regler.  

 

Utifrån denna forskningsöversikt som behandlar forskning om lek och det sociokulturella 

perspektivet kan vi relatera tillbaka till vårt syfte som är att studera lekprocessen och försöka 

synliggöra något av det som för barns lek framåt och våra frågeställningar: Hur kommunicerar 

barn med varandra i lek? och Hur skapar barn en gemensam lek? I detta avsnitt anser vi att vi 

fördjupar och förtydligar vårt syfte genom att i den tidigare forskningen relatera till de områden 

vi i leken är intresserade av att undersöka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
11 

3. Metod 

Vi har valt att utgå från en kvalitativ studiemetod. Själva begreppet kvalitativ betyder kvaliteter 

och en kvalitativ studie kännetecknas av att den är avgränsad till en särskild miljö. Den som 

forskar i en kvalitativ studie är intresserad av att studera särdrag och processer hos ett fenomen 

(Repstad 2009) Vår miljö är förskola och vårt syfte är att studera lekprocessen och undersöka 

något av det som för barns lek framåt. Därmed utförde vi en fältstudie där vi med hjälp av 

videokamera studerade barns lek. 

 

3.1. Urval 

Vi utförde vår studie på två förskolor i en mellanstor svensk stad. Förskolorna var vi inte bekanta 

med sedan tidigare. Pål Repstad (2009) hänvisar till att forskaren helst inte ska vara för förtrogen 

med sitt fält, eftersom benägenheten att välja sida som forskare kan öka och göra det svårare att 

behålla forskningsdistansen. Barnen vi observerade var i åldrarna 3-6 år. Valet av att observera 

barn i den åldern berodde på att vi ansåg att vi skulle få se ett tydligare samspel i leken jämfört 

med yngre barn. Dessutom har barnen i denna ålder ett mer utvecklat talat språk vilket vi trodde 

skulle underlätta vår undersökning. 

 

3.2. Tillvägagångssätt  

För att kunna genomföra vår studie inledde vi med att kontakta rektorer för två olika 

förskoleområden. Detta var för att se om det fanns något intresse av att ta emot oss och för att få 

tillåtelse att vistas på fältet. Rektorerna hänvisade oss vidare till förskolor och avdelningar som 

kunde tänka sig att ta emot oss. Det resulterade i att vi gjorde vår fältstudie på två förskolor. Som 

observationsmetod valde vi att använda oss av videofilmning där vi filmade barns lek både 

inomhus och utomhus. Repstad (2009) hävdar att en fördel med observationsstudier, jämfört med 

textanalys och intervju, är att forskaren får direkt tillträde till det sociala samspelet och de sociala 

processerna. Det ger vidare en möjlighet att få tillgång till autentiska arenor och naturliga 

miljöer.  
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Vi valde båda två att delta i observationen för att vi ansåg att det skulle ge oss en större förståelse 

för empirin. Närvaron på fältet gjorde att vi båda två fick erfarenhet från fältet, som vi vid 

analysen av videomaterialet kunde föra en diskussion kring. Vi förhöll oss till fältet såsom 

deltagande observatörer. Annika Eliasson (2010) beskriver att den deltagande observatören är 

närvarande i miljön, men har fokus på att göra observationer och inget annat. Trots att vi valde 

att vara deltagande observatörer bestämde vi oss för att ingripa i vissa situationer, till exempel 

vid konflikter. Detta gjordes när vi ansåg att det var viktigt för barnens säkerhet. Det kunde 

exempelvis gälla när barnen slog varandra. 

 

Sammanlagt var vi på fältet vid sex tillfällen. Våra fältstudier resulterade i fem timmars 

videomaterial och efter fältstudiens avslutande började vi analysera det videomaterial vi samlat 

in. Vi inledde med att se på videofilmerna ett antal gånger och samtidigt anteckna sekvensernas 

huvudsakliga innehåll. Efter detta transkriberade vi dem och fördelade leksituationerna i 

kategorier. Utifrån vårt syfte har vi valt ut de citat som vi anser tydligt förmedlar vad vi har sett i 

de olika kategorierna.  

 

3.3. Videoobservation som metod 

Valet att utföra videoobservationer som metod anser vi gav oss goda förutsättningar att upptäcka 

sådant som vi kunde ha missat om vi inte hade filmat. Helle Alrø & Marianne Kristiansen (1997) 

menar att videoinspelning är en möjlighet att hålla kvar och låsa fast ögonblicket, för att sedan 

kunna analysera det som sägs. Kommunikation är nämligen något som sker här och nu. Därmed 

ger videoinspelningen en möjlighet att studera och tolka både den verbala och den kroppsliga 

kommunikationen. Med hjälp av en videofilm, som kan spelas många gånger, ges forskaren en 

möjlighet att upptäcka små betydelsefulla detaljer (Alrø & Kristiansen 1997).  

 

När forskaren analyserar sitt videomaterial är det viktigt att han eller hon bestämmer sig för 

vilket samtal som är intressant i sammanhanget, utifrån vad syftet är med studien. Det kan 

förekomma flera samtal samtidigt i en sekvens och beroende på vad forskaren lägger vikt vid kan 

resultatet av analysen te sig olika. Tonlägen och variationer ger ledtrådar till vad aktörerna har 

för avsikt med vad de säger. Vid transkribering kan svårigheter uppstå gällande bortfall av ljud 
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eller hanteringen av pauser. Transkribering innebär också i viss mån en form av tolkning och det 

kan vara svårt att få till en helt felfri transkribering. När forskaren väljer ut delar av det 

transkriberade materialet är det viktigt att han har sitt syfte i bakhuvudet. Det är även av 

betydelse vid transkribering att texten ska kunna förstås utanför sin kontext (Alrø & Kristiansen 

1997). 

 

3.4. Etiska ställningstaganden 

Vid genomförandet av vår fältstudie behövde vi göra ett antal etiska ställningstaganden. Vi 

inledde med att besöka förskolorna och dela ut blanketter till föräldrarna (se bilaga). Alrø & 

Kristiansen (1997) påpekar vikten av att det bör upprättas ett dokument där deltagarna får ge sin 

tillåtelse till filmningen och där de också informeras om vad som händer med materialet. Med 

hjälp av blanketterna fick föräldrarna information om vår vistelse på förskolan, gällande tidsram 

och anonymitet. Vi informerade om att videomaterialet efter arbetets slutförande kommer att 

förstöras. Utöver detta fick föräldrarna en möjlighet att ta ställning till sitt eget barns deltagande 

vid videofilmningen. Detta gjorde vi utifrån Vetenskapsrådets (2003) forskningsetiska principer, 

som förespråkar att när barn är aktörerna måste forskaren få tillåtelse från föräldrarna för att 

barnen ska få vara med i studien. Därmed fick vi tillåtelse till filmningen av alla föräldrar utan 

undantag. Vid vissa tillfälle frågade vi barnen innan vi filmade om de tyckte att det var okej att vi 

filmade. Ibland sade de nej men oftast fick vi tillåtelse att filma. Vid andra tillfällen frågade vi 

inte utan började filma direkt. Vid redovisningen av resultatet valde vi att anonymisera barnen 

genom att ge dem fiktiva namn. Detta gjorde vi för att respektera aktörernas rätt till anonymitet. 

Dessutom valde vi namn som tar hänsyn till barnens etniska tillhörighet, som ett försök till att 

behålla den trovärdiga bilden av situationerna. 

 

3.5. Metoddiskussion 

Vi presenterar här en diskussion utifrån våra tillvägagångssätt och de urval vi gjort.  

 

Vi hade en viss förförståelse av lek innan vi gick ut och observerade, men denna bild var ganska 

så begränsad. Vi hade ännu inte hunnit läsa in oss så mycket i litteraturen så därför kände vi oss 
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öppna för vad vi skulle se på fältet. När vi sedan hade samlat vårt material och började läsa 

litteratur fick vi en bredare bild av lek som process. Dessutom lade vi märke till att mycket av 

det vi såg i videofilmerna kunde vi relatera till litteraturen.  

 

Vi ifrågasätter om vårt val av litteratur och teori har influerat vårt sätt att tolka de leksituationer 

vi observerat. Vilken betydelse har egentligen ett visst teorival för ens förståelse av lek? Vi anser 

att valet av teoretisk utgångspunkt påverkar forskarens tolkning av empirin. Varje tid har sin 

ström av teorier och vi tror att den utbildning vi genomgått har format oss inför valet av teori i 

denna uppsats. Under lärarutbildningen har betydelsen av den sociala interaktionen lyfts upp och 

poängterats. Seminarieformen som har varit vår främsta undervisningsmetod bygger i sig själv 

på det sociala mötets möjligheter och resulterar i ett erfarenhetsutbyte. Vi upplever att det 

sociokulturella perspektivet har gett oss verktyg för att kunna tolka och förstå de saker vi sett på 

fältet.  

 

Vårt val att utföra studien på två förskolor, anser vi har varit både till fördel och till nackdel. 

Fördelen med att vara på två förskolor var att vi fick ett varierat material. Under vår vistelse på 

fältet upplevde vi att lekarna skiljde sig ganska mycket från förskola till förskola. Barnen på den 

ena förskolan lekte mer uppstyrda lekar, som till exempel lek med dator och sällskapsspel medan 

barnen på den andra förskolan lekte mer fria lekar. Med fria lekar menar vi lekar där barnen 

själva bestämmer innehållet i leken utan pedagogernas påverkan. En av nackdelarna med att dela 

upp observationsperioden var tidsaspekten. Vi tror att en observatör som under en längre tid 

befunnit sig på fältet gör att barnen är mer benägna att leka som vanligt eftersom de blir mer 

trygga med observatörens närvaro.  

 

Valet av att studera leken hos barn i åldrarna 3-6år tyckte vi gav en bra utgångspunkt för analys. 

Men ute på fältet funderade vi ändå på att det hade varit intressant att studera yngre barns lek. Vi 

upplevde det som något positiv att inte ha någon tidigare relation till fältet. Om vi hade valt en 

förskola där vi utfört vår verksamhetsförlagda utbildning så kunde detta ha färgat vår upplevelse 

av barnen. 
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I det stora hela upplevde vi videofilmning som en bra metod och vi fascinerades vid första 

genomgången av filmerna, vad mycket videofilmningen hade fångat. Många små saker var lätta 

att missa vid observationstillfällena. Vi uppfattade det som att filmerna verkligen blev som 

sparade sekvenser av det skedda. Vid transkriberingen tänker vi liksom Alrø & Kristiansen 

(1997) att det var svårt att få till en fläckfri transkription av innehållet i videofilmerna. Ibland var 

det svårt att höra vad barnen sade och visst tal blev otydligt om vi inte i citaten i den kommande 

resultatdelen förklarade det i en parentes efteråt, med exempelvis tonläge eller handling.  

 

Repstad (2009) talar om att forskaren kan störa den sociala interaktionen mellan aktörerna. Detta 

upplevde vi vid tillfällen där barnen avbröt sina lekar för att de var nyfikna på oss och kameran. 

Vid sådana tillfällen kände vi att det var nödvändigt att ta en paus och svara på barnens frågor, 

låta dem se på kameran och prova knappar. I längden var detta inte ett särskilt stort problem 

eftersom barnen i efter hand ignorerade vår och kamerans närvaro. Vid de tillfällen vi frågade 

barnen om det var ok att vi filmade märkte vi att detta kunde störa deras lek. Vi upplevde även 

att valet av att göra på olika sätt när det gällde barnens tillåtande till filmning, att ibland fråga 

och ibland bara börja filma, kunde göra barnen förvirrade. Vi tror att det hade underlättat om vi 

innan fältstudien hade bestämt oss för hur vi skulle göra och att en noggrannare planering hade 

gjort oss mer konsekventa i våra val.  
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4. Resultat 

För att presentera vårt resultat lyfter vi fram några situationer som vi har mött ute på fältet. Vi 

presenterar de utvalda situationerna både genom citat samt egna tolkningar av vad vi sett. Ibland 

blir dessa egna tolkningar som en sammanfattande tolkning av citaten och ibland står de för sig 

själv utan citat. Vi skapar rubriker utifrån den tolkning vi har gjort av empirin, som har lett till att 

vi har upptäckt det som för barnens lek framåt. Vi kopplar därmed resultatet till vårt syfte, som är 

att synliggöra det som för barns lek framåt. Alla aspekter vi i denna resultatdel tar upp anser vi 

alltså är exempel på det som för leken framåt. I citaten använder vi oss av ett korrekt skriftspråk, 

men vid vissa tillfällen väljer vi att redovisa barnens talspråk. Det gäller bland annat då barnen 

gör felaktiga grammatiska formuleringar. Vi gör detta då vi finner att en ändring av 

formuleringarna skulle förändra hur situationen uppfattas och göra citaten mindre trovärdiga. I 

parenteser redovisar vi sådant som vi anser har betydelse för situationen och förtydligar. Det 

handlar till exempel om rörelser, ansiktsuttryck eller otydligt tal.  

 

4.1. Användning av artefakter 

På fältet använde sig barnen av leksaker som artefakter i leken. Barnen gav artefakterna olika 

innebörd och funktion beroende på leksituation. Dessutom använde sig barnen av leksakerna 

som hjälpmedel. En pojke använde en hink för att kunna klättra upp i en gunga och hinken blev 

på det sättet mer en pall, än en leksak.  

 

Vi ser därmed att barnen i sina lekar nyttjar artefakter på olika sätt. De gräver med spadar, fyller 

vatten i hinkar och hoppar hopprep. Vi uppfattar artefakterna som en del av den omgivande 

miljön. Barnen handlar i en viss kontext men vi tolkar det som att barnen själva var med och 

skapade kontexten. Vi upplevde inte att barnen blev begränsade av miljöns utformning och de 

artefakter som fanns tillgängliga. Till exempel använde sig ett barn som lekte 

frisör av en gaffel istället för en kam, hon gav därmed gaffeln en ny innebörd. De verkar med 

hjälp av sin fantasi att kunna forma sina lekar som de vill. De kan även låta artefakterna få nya 

innebörder genom att använda dem i andra användningsområden.  
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4.2. Språket som artefakt 

Kommunikation var något ständigt pågående i leken. Vi lade märke till att barnen 

kommunicerade via det talade språket men även med ansiktsminer och gester. När barnen inte 

ville leka med varandra längre vände de ibland ryggen till. Vid ett lektillfälle utomhus lekte två 

barn med krattor och koner. De talade sparsamt med varandra, men trots detta kunde vi observera 

att leken drevs vidare och att barnen följde varandras avsikter med leken. Vi kunde också se att 

språket i leken användes till att uttrycka innehåll och förtydliga lekens ramar, men även till att 

uttrycka makt samt hantera konflikter. Som ett sett att förtydliga lekens innehåll och ramar 

berättade barnen i sin lek för sina lekkamrater vad de tänkte göra. Ett exempel var under en lek 

där några pojkar lekte med dockor: 

 

Nasir:  Jag har lagt tjuven därnere! Jag ska bära den här och ska jag krossa dig! (Han 

lyfter en liten hylla över huvudet som om han ska kasta den på Srush.) 

Srush:  Nej sluta! okej jag säger fröken! 

Nasir:  Sluta då! du får inte göra så! 

Srush:  okej! Jag kommer krama dig! Svisch! (Han flyger med sin docka till Nasirs docka 

och låtsas krama den.) 

Nasir:  Bra! Pussa den fortfarande! 

Srush:  Förlåt jag gjorde. 

Nasir:  Pussa alla dem där! (Han pekar på alla de andra dockorna.) 

Srush:  Svisch! (Han flyger iväg med dockan för att pussa alla.) 

Nasir:  Han ska pussa alla! Jag var chef! Jalla! Gå och pussa dem! Gå! Han ska 

ge…(otydligt tal), Han ska inte slå dem! Chef! Jalla! Pussa! Gå! Jag ska slottet 

kasta!! (Han lyfter upp slottet över huvudet.) 

Observatör: Nej var försiktig med det där! (Nasir ställer ner slottet igen) 

Nasir:  Han klappade alla! Nu måste ni klappa den! (Han håller i den lilla hästen.) 

Srush:  Nu ska krama dig igen! 

Nasir:  (Han börjar bråka med dockorna igen.) 

Srush:  Du döda han? 

Nasir:  Ja! 

 

I inledningen av exemplet ovan är Nasir tydlig med vad han ska göra och han beskriver och 

berättar vad hans docka gör. Exempelvis säger han: ”Jag har lagt tjuven därnere.” Han förtydligar 

därmed innehållet i leken. Efter detta följer dock en konflikt mellan Srush och Nasir, där Nasir 
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lyfter upp en hylla med vilken han siktar på Srush. Konflikten löser barnen själva genom att 

Srush går in i leken igen och börjar kramas med dockorna. Exemplet visar på fler saker. För det 

första, hur den språkliga kommunikationen skapar lekens innehåll och ramar, genom att Nasir 

berättar tydligt vad hans dockor gör. För det andra hur konflikter i leken kan lösas med hjälp av 

kommunikation samt för det tredje hur maktrelationerna i leken konstrueras med hjälp av 

språket. Nasir är den som leder leken och han ger order till Srush. Men vi kan genom exemplet 

också se hur barnen träder in och ut ur leken genom att skifta fokus från dockorna till sig själva. 

Detta visar sig när Srush säger att han ska säga till fröken och Nasir tillrättavisar honom. 

 

4.3. Språkmedvetenhet 

När det gäller det talade språket, kunde vi observera att barnen stöttade varandra i den språkliga 

utvecklingen och att leken kunde vara en plats där barnen utvecklade sin språkliga medvetenhet. 

Detta var något som vi kunde se kontinuerligt under hela observationstiden. Barnen 

experimenterade också genom att ge leksaker konstiga namn eller genom att hitta på nya ord. Vi 

presenterar en situation som visar prov på hur barnen uppmuntrar varandra till ökad 

språkmedvetenhet. Rebecka och Stina satt mitt emot varandra vid ett litet bord, Rebecka lekte 

med ett spel och Stina med små figurer i en låda. Plötsligt utbrast Stina:   

 

Stina:   Titta badkal! 

Rebecka:  Det heter inte badkal, badkaar! (Hon ler välmenande och uppmuntrande när hon 

tillrättavisar.)  

 

Barnen visar alltså prov på språkmedvetenhet och vid olika tillfällen rättar de varandra. Exemplet 

med Rebecka och Stina visar på att barnen lägger märke till när kompisarna säger fel och går in 

och rättar. Vid detta tillfälle har Rebecka en stöttande inställning där hon vill lära Stina hur det 

egentligen ligger till. Hon berättar för Stina att det heter badkar och inte badkal.  

Vid ett annat tillfälle observerade vi en rättelse som ledde till en konflikt. Ute på gården lekte tre 

flickor med frostbildning på några bord på gården. De kallade frosten för snö och frågade en av 

oss observatörer om det verkligen hette det. Observatören svarade då att det egentligen hette 

frost. En annan flicka anslöts till gruppen. Hon kallade frosten för snö, vilket de övriga flickorna 
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reagerade på och de sade ” Det heter frost, inte snö!” Den anslutande flickan blev då arg och 

barnen började argumentera om vad som egentligen var rätt ord. Barnens uppfinningsrikedom 

och lek med ord lade vi också märkte till. Här kommer ett samtal mellan några barn som ägde 

rum, då barnen ritade och skrev vid ett bord: 

 

Oskar:   Jag tar den här pennan, den här pennan tar jag. 

Vera:  (Hon letar efter en speciell färg i pennburken.) Jag hitta den, jag hitta den! 

Elliott:   Jag måste hitta melker, pinken 

Vera:  Sprinken! (Hon fnissar.) 

Elsa:  Jag vill inte skriva, (Ändå börjar hon skriva.) Såhär skriver man! 

Elliott:  Tänker...(Han avbryter sig efter att han inlett meningen.) 

Elsa:  Ska du skriva fescher? (Hon säger detta med entusiasm.) 

Vera:  Nej jag målar ju! 

Elsa:  Man får ta ett till papper om man vill. 

Vera:  Den här teckningen ska jag ge till mamma. 

Elsa:  Den här ska jag ge till pappa! 

 

I detta exempel börjar Elliot konstruera och leka med egna ord som melker och pinken. 

Detta gör att både Vera och Elsa i sin tur säger konstiga ord som sprinken och fescher. 

Exemplet visar på att barnen tycker det är roligt att experimentera med ord. Det visar också 

att barn påverkas av varandra och i en leksituation samspelar och inspireras av varandra. 

 

4.4. Att ta en roll 

När vi studerade barns lekar kunde vi se att rollek var en vanligt förekommande lek. Barnen 

lekte doktor och patient, ansiktsmålare, städare och bagare och kanske mest frekvent mamma, 

pappa, barn. Barnen började sin rollek med att dela ut rollerna. Detta kan vi se i exemplet nedan. 

Marina och Lisa busar runt i ett litet rum, småbrottas och fnissar, Edit sitter i soffan och tittar på 

flickorna. Efter ett tag kommer Elin in i rummet. 

 

Edit   (Hon sitter i soffan och tittar på flickorna.) Får jag vara med? Vad får jag vara? 

Lisa:  Storasyster! 

Edit:  (Hon fortsätter att titta i böckerna och svarar inte flickorna.)  
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Lisa och Marina:     (De dansar.) 

Elin   (Hon kommer in i rummet. ) 

Elin:  Får jag vara med? 

Lisa:   Då får du vara storasyster! 

 

En del lekar handlar om att barnen tar sig an en roll. I detta exempel tilldelar Lisa först Edit en 

roll som storasyster, men när Edit inte ger respons på detta får Elin senare ta denna roll, där hon 

frågar om hon får vara med. Det verkar vara villkoret för att hon ska få vara med i leken. 

Situationen nedan är ytterligare ett exempel på en rollek. Här leker Sandra, Naima och Alma 

familj i dockvrån. Sandra har tagit an rollen som mamma och Naima och Alma är hennes barn: 

 

Sandra:  (Hon har tagit an rollen som mamma i leken och hon diskar och gör i ordning 

mat.) 

Naima:     Här mamma! 

Sandra:            (Hon sätter dockan i barnstolen och gör i ordning maten.) 

Alma:          Mamma ska vi gå till skolan? 

Sandra:      Nej, vi har fest här! 

   (Leken avbryts för en stund.) 

Alma:  (Hon tar bebisen från stolen.) 

Sandra:     Nej, du får inte ta den! 

Alma:          Varför mamma? 

Sandra:      Du kommer inte att gå till skolan nu, imorgon ska sova. 

Alma:            Jag måste gå på skolat. 

Sandra:       Nej, men okej gå nu! 

Alma:  (Hon stampar i väg.) 

Naima:          Mamma jag ska gå till doktor, okej? 

Sandra:       Nej! (Hon visar att hon är arg genom att bita ihop tänderna.) 

Naima:           Ju! Men jag måste! 

Sandra:  (Hon visar sitt missnöje med kroppen, lite arg, sedan vänder hon sig om och 

fortsätter att arbeta med disken.) Men gå! Jag bestämmer inte över ni, ni 

bestämmer själva! (Hon låter lite sur.) 

 

 

I denna lek tar barnen sig an roller. Sandra spelar mamma, Naima och Alma är barnen. Barnen 

frågar mamma Sandra om lov och Sandra är den som bestämmer, lagar mat och tar hand om sina 
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barn. Genom att ta olika roller bestäms lekens innehåll och vilka uppgifter de olika barnen har i 

leken. Men rollen ger också barnen olika status. I början bestämmer Sandra som är mamman 

men senare börjar Alma och Naima bestämma själva vad de ska göra. Sandra reagerar på detta 

genom att bli lite sur, hennes statusroll har ifrågasatts. Alma och Naimas ifrågasättande till 

Sandras statusroll som mamma tror vi också skulle kunna förstås som att Alma och Naima testar 

ett beteende som i verkligheten inte är tillåtet. De använder sig av en tolkande reproduktion.  

 

Rollspel handlade inte bara om familjelekar utan det handlade även om att ta andra roller som 

exempelvis kund i en restaurang. Barnen använde sig av sådant de tidigare har varit med om. 

Detta upptäckte vi bland annat i en lek där några pojkar lekte Mc Donalds. En pojke beställde i 

en lek hamburgare och sade ”Hej! Kan du ge mig internen tack!” Sedan gick han bort från det 

som föreställde hamburgerkiosken och sade till sin kompis ”Här! Varsågod internen!”.  

 

Genom att beställa maten, tacka och sedan säga varsågod, visar pojken att han är införstådd med 

hur en beställning på Mc Donalds ska gå till.  

 

4.5. Att ha ett gemensamt mål 

När barnen lekte verkade de utgå från något gemensamt intresse och mål. Leken skapades utifrån 

det som barnen var intresserade av i nuet och de hittade ett gemensamt intresse och mål i 

stunden. Vi presenterar ett exempel där det är tydligt att barnen jobbar mot samma mål. Tre 

flickor och två pojkar står framför datorn. Vera är den som spelar, de andra hjälper till. Spelet är 

ett slags klickspel där en figur ger ledtrådar och spelaren ska hitta olika föremål.  

Linda:  Jätteenkelt!  

Vera:  Ja jag, visste det, hade jag redan sett! Jag kommer inte ihåg… 

Linda:  Ja! där!  

Vera:  Hehe! Du jag vill vara helt säker, jag tittar vad ni säger och sen väljer jag! 

Linda:  Laxen! 

Vera:  Nej! Det är en torsk! 

Oskar:  Nej den är full nu. Vad kan det vara? 

Albin:  Titta på väggen! 
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Linda:  Titta på väggen! 

Vera:  Nej! 

Linda:  Ja, där! Han ljuger saker (Hon syftar på figuren i spelet.) 

Oskar:  klicka var som helst! klicka var som helst! Klicka dåå! 

Vera:  Kan du vara tyst lite? 

Oskar:  Klicka! 

Linda:  Han säger bara blablabla! ( Hon pratar fortfarande om figuren i spelet.) 

Albin:  Nam nam nam! 

Vera:  Ska jag klicka där, får vi se? En lampa, tokstolle, jag tycker att han är en  

   tokstolle! 

Linda:  Nu gör vi något annat! ( I spelet finns flera olika uppgifter att göra.) 

Albin:  Men ska du leta saker tills du blir en gammal man? 

 

I situationen ovan samarbetar barnen för att klara en uppgift. Barnen kan inte spela samtidigt och 

därför samlas alla kring Vera, eftersom det är hennes tur. Barnen hjälper, samarbetar och lär 

varandra saker hela tiden i leken. Vera påpekar till exempel att det minsann inte är någon lax utan 

en torsk de ser på skärmen. Alla samarbetar och ger förslag till Vera, som styr spelet. Detta är 

alltså ett exempel på en leksituation där vi såg att barnen hade ett gemensamt mål som de alla 

jobbar på att nå. Detta gör dem genom att ge Vera tips och råd. Även i andra lekar kunde vi se att 

barnen samarbetar och resonerar sig fram till de förutsättningar som ska gälla när det gäller 

leken. De ger varandra tips, order och hjälper varandra att förstå lekens innebörd och regler.  

 

4.6. Lekregler/Lekramar 

Ute på fältet lade vi märke till att barnen skapade lekregler för att föra sin lek framåt. Dessa 

lekregler verkade kunna skapas dels genom att barnen resonerade och förhandlade men också 

genom att ett barn tog sig an en stark ledarroll. Ledarrollen kunde även skifta mellan barnen 

under lekens gång. Ett exempel på när ett barn hade en tydlig ledarroll, kommer vi presentera 

nedan. Vi börjar med ett avsnitt där flickorna försöker konstruera ramar kring sin lek och 

bestämma vilka roller och uppgifter de ska ha. Sedan går vi in på ett avsnitt där vi kan se att 

Erika är den som tar ledarollen. 
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Erika:  Du kan vara min kompis! 

Sara:   Nej jag är mamma! 

Leila:  Och pappa kommer! ( Hon går med pojkdockan till de andras dockor.) 

Erika:     Får jag göra mat? ( Hon använder en förställd röst när hon leker med dockan.) 

Leila:    Du måste flytta med mig från lägenheten, kan du komma upp och hjälpa oss? 

 

Flickorna svarar inte på varandras frågor utan är inne i sin egen lek, med sin docka. Ändå 

leker de tillsammans. Efter en stund utvecklas leken vidare till en mer fantasifylld lek, 

vilket detta utdrag får visa: 

 

Erika:  Snälla din mamma jag vet. (Hon viskar och lever med ansiktet sig in i det hon 

säger.) Säg inte till mamma vem jag, är så vet inte jag vem det är. Han heter 

Siljon. Det är ett pojknamn. Det kan du inte vara med! (Säger hon med myndig 

och sträng röst och ser samtidigt lite arg ut.) Då sade du: Vad sade du att han hette! 

(Säger hon med uppmanande röst till Sara.) 

Sara:  Vad sade du att han heter? 

Erika:   Nej! Du måste säga... 

Sara:   Vad sade du att han hette? 

Erika:   Han heter Palle. Men jag vet inte var jag ska vara. Jag vet inte, häxan döda  

   min kärlek (Säger hon med inlevelse i rösten.) 

Leila:   Men du säg inte häxan! 

Erika:   Jag sade till häxan att hon skulle dödas, då sade du: Åh nej, min dotter! Nu lånar 

jag henne och du sade: Hur ska hon dödas? (Hon kastar iväg dockorna och gör 

samtidigt ett kastljud.) och jag måste också dödas, alla i riket dog.( Hon talar med 

inlevelse när hon säger att alla i riket dog.) 

Leila:   Protesterar inte hon? 

Erika:  Alla i riket dog! 

Sara:  Titta här kommer... 

Erika:   Jag tänker döda dig så att alla vaknar, så vaknar alla och alla vaknar så lever  

   de lyckliga i alla sina dagar. Ska vi berätta en saga? (Hon frågar de andra två  

   flickorna, men fortsätter sedan att prata för sig själv, börjar själv på en saga  

   men slutar strax) Vad ska vi göra? (Hon ser ut att tänka efter.) Ska vi… 

Leila:   Vi leker igen! (Hon ser glad ut) 

Erika:   Nej den är så himla lång (Hon verkar referera till leken de nyss lekt.) 
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I detta avsnitt finns många exempel på hur barn formar den gemensamma leken. Flickorna leker 

en låtsaslek. Erika inleder med att låta en docka agera dotter, för att sedan skifta till att låta en 

annan docka vara den stränga mamman. Efter detta tar hon paus från att låta dockorna tala och 

väljer istället att instruera Sara om vad hon ska säga. Det är Erika som säger vad alla ska göra, 

hon bestämmer lekreglerna. I sin lek använder sig Erika av en viskande röst, en slags lekröst. 

Erika lever sig in i leken med hela kroppen och med ansiktsuttryck demonstrerar hon de känslor 

som dockorna förmedlar. Ytterligare ett exempel där barnen använde ett lekspråk var när två barn 

lekte en krigslek. Ett av barnen hade ett mindre språkförråd och använde sig av ljud och mimer 

för att kunna förklara det som sker. Ljuden ingick som en del i leken, de förstärkte lekens 

uttryck. 

 

4.7. Det är bara på låtsas! 

Barnens agerade i vissa situationer som om de var medvetna om att leken egentligen inte var på 

riktigt. Under tre olika observationstillfällen påpekade barnen att de var medvetna om att leken 

var på låtsas. Ett av tillfällena var när Srush, Nasir och Fatima lekte med dockor. Leken var en 

ganska så våldsam lek där pojkarna mest var fokuserade på att kriga och döda varandras dockor. 

Nasir skulle döda Fatimas docka och Fatima sade: ” Det är bara på låtsas”. Vid ett annat tillfälle 

påpekade ett barn när hon stod och diskade vid en leksaks diskbänk att detta inte var på riktigt. 

Hon sade: ”Det är inte på riktigt, vattnet är på låtsas”. Alltså tycks barnen i vissa situationer vilja 

definiera olika sidor i leken. De visar prov på en medvetenhet om lekens förutsättningar genom 

att de kan urskilja lekens dubbla sidor. 

 

4.8. Får jag vara med? 

En företeelse som ofta förekom under leken var barnens förhandlade om deltagande i den 

gemensamma leken. Barnen valde i vissa fall att stänga ute någon ur leken. Vid andra tillfällen 

valde de istället att involvera en kompis genom att ge en inbjudan till leken. En inbjudan kunde 

ske genom att ett barn gav en spade till ett annat barn. När barnen ville stänga ute någon ur leken 

gjorde de det på olika sätt. Barnen gav exempelvis uppdrag till varandra. Detta kunde innebära 

både en inbjudan eller en utestängning beroende på uppdragets form. Ett exempel på när barnen 
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involverade en kompis, var i en situation där ett barn fick ett uppdrag som var till nytta för leken. 

Två barn lagade mat i vid ett bord i en sandlåda. De två barnen som redan var med i leken var 

först negativa till att ett tredje barn skulle inkluderas. Men när det tredje barnet frågade om hon 

fick göra kryddningen, godkändes detta av de andra två barnen. Detta verkade vara en tillräckligt 

bra motivering till varför det tredje barnet skulle få delta i leken. Men uppdraget kunde också 

innebära det motsatta, att barnet fick ett uppdrag som ledde dem bort från leken. Detta såg vi ett 

flertal gånger. Bland annat sade ett barn till ett annat barn, att om barnet ville vara med i leken 

skulle hon gå iväg och hämta en sak. Hon försvann då en lång stund från den pågående leken och 

blev på det sättet utestängd. Kommunikationen används alltså bland annat som ett medel för att 

bestämma villkoren för deltagandet i den gemensamma leken. 

 

4.9. Konflikthantering 

I den gemensamma leken förekom konflikter av olika slag. I vissa fall bad barnen den vuxna att 

lösa situationen, men i andra fall löste barnen konflikten själva. I detta exempel leker Tilde och 

Marie. Leken inleds med att Tilde går och leker med vatten och jord utanför förrådet. Då 

kommer Marie cyklandes och vill vara med. 

 

Marie:   Jag ska göra geggamoja! 

Tilde:  Med vattnet? 

Marie:  Ja! (Hon springer in i förrådet och hämtar spade och hink.) 

Tilde:  (Hon sjunger!) 

Marie:  Gör... (Hon tar en skopa vatten ur Tildes hink.) 

Tilde:  Neej! 

Marie:  Joo! Jo för jag har lite! 

Tilde:  Nej! 

Marie & Tilde: (De brottas med spadarna.) 

Tilde:  Marie! Jag är inte med dig! Sluta! (Hon går iväg en bit och sätter sig vid  

   en vattenpöl lite längre bort.) 

Marie:  Du är visst med mig!  

Tilde:  Nej det är jag inte! (Hon låter bestämd.) 

Marie:   Du sade ju att vi skulle vara tillsammans.   

Tilde:  Nej! 
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Marie:  Jag vill inte ha du kan få av mig. (Hon börjar hälla vatten från sin hink i  

   Tildes hink) 

   (Kyrkklockan börjar ringa och Marie och Tilde börjar dansa.) 

Tilde:  Ja vi häller ut allt vatten! (Tilde häller ut vattnet i vattenpölen.) 

Marie:  Ja! 

Tilde:  Vatten! 

Marie:  Jag tar härifrån! 

Tilde:  Jag hoppar här! (Hon börjar hoppa i vattenpölen och sätter sig sedan   

   igen för att samla vatten i hinken.) 

Tilde:  Det gör inget om det kommer löv! 

Marie:  Neej! 

 

När Marie kommer cyklandes verkar hennes avsikt vara att se om hon kan få vara med och leka 

med Tilde. Vi tolkar det som att Marie uppfattar det som att hon leker tillsammans med Tilde, 

medan det är mer osäkert vad Tilde tänker. Flickorna hamnar i en konflikt då Marie börjar ösa 

vatten ur Tildes hink. Tilde blir arg och gör klart för Marie att hon inte vill leka med henne. 

Marie försöker först själv lösa situationen genom att hälla tillbaka vatten i Tildes hink, men hon 

får ingen motreaktion. Konflikten löser sig dock snabbt efter det och till synes alldeles av sig 

själv. När kyrkklockorna börjar ringa, hoppar och dansar båda tjejerna runt skrattande 

tillsammans. Efter detta skapar de ett gemensamt mål som innebär att de häller ut allt vatten i 

vattenpölar för att de ska kunna hoppa där. De leker nu tillsammans igen. När flickorna hittar ett 

gemensamt intresse så blir de mer entusiastiska och verkar glömma att de har varit osams. 

Exemplet visar att barn ibland försöker lösa konflikter själva, men även att barn kan glömma fort 

att de är osams när något nytt händer som fångar deras uppmärksamhet.    

 

4.10. Det som för barns lek framåt 

Sammanfattningsvis har vi utifrån en tolkning av vår empiri, presenterat det som vi funnit för 

barns lek framåt. Inledningsvis ser vi att barnens användning av artefakter skapar möjligheter för 

dem att gå vidare i sin lek genom att utföra handlingar som blir möjliga med hjälp av artefakter. 

Till exempel kan ett barn genom att använda sig av en hink klättra upp i en gunga. Barnen kan 

använda sig av språket som artefakt för att resonera kring varandras avsikter och mening med 

leken. Barnens resonemang leder även till att barnen experimenterar med nya ord vilket gör att 
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de kan uttrycka sig ytterligare och förklara hur de vill göra och skapa förutsättningar för 

utveckling av leken. Barnen leker rollspelslekar vilket innebär att de reproducerar sina tidigare 

erfarenheter. Dessa lekar blir familjelekar, restauranglekar med mera. Experimenterande och 

återskapande av erfarenheterna leder till att leken förs framåt genom att barnen skapar nya roller 

och nya lekar. Barnen förhandlar sig fram till lekregler och skapar på det sättet ett gemensamt 

mål vilket också för leken vidare. Den medvetenhet barnen tycks ha kring lekens dubbla sidor 

anser vi skapa förutsättningar för en fortgående lek. Med det menar vi att när barnen vet att vissa 

delar i leken inte är på riktigt så tror vi att de ytterligare vågar utforska lekens möjligheter. De 

kan använda sin kreativitet och fantasi till att skapa lekar med nytt innehåll. I leken finns också 

aspekter såsom konflikthantering och förhandling om makt och deltagande. Dessa aspekter gör 

det möjligt att reda ut problem och eventuella hinder inför lekens fortsättning. Barnen kan få en 

större förståelse för varandra genom att kommunicera och resonera kring lekens förutsättningar. 

Vi menar alltså att vi i resultatet kan se något utav det som för de observerade barnens lek 

framåt.  
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5. Diskussion 

I detta kapitel fördjupar vi oss ytterligare i det vi sett på fältet. Vi relaterar vår diskussion till 

tidigare forskning och det sociokulturella perspektivet. Vi presenterar en diskussion av resultatet 

och vi ställer först det vi redogjort i resultatet i relation till frågeställningarna. Hur kommunicerar 

barn med varandra i lek? och Hur uppstår barns gemensamma lek?, för att sedan koppla tillbaka 

till vårt syfte som är att studera lekprocessen och se om vi kan synliggöra något av det som är 

lekens drivkrafter. 

 

5.1. Kommunikation 

I vår studie av barns lek, har vi kommit fram till att kommunikationen i lek sker på olika sätt, 

genom både det talade språket, kroppssignaler och handlingar. I språket är små skiftningar som 

betoningar och tonläge betydelsefulla. Det hjälper barnen att göra förmedlingen av sina tankar 

tydlig och ger dem ett stöd till att kunna förverkliga sin fantasibild. Barnen kommunicerar om 

lekens form, innehåll och regler.  

 

Det är intressant att se att barnen är medvetna om språkets struktur redan i 3-6 års ålder och att 

de till och med rättar varandra. Exemplet där Rebecka rättar Stina som säger badkal istället för 

badkar, visar att Rebecka är en uppmuntrande och stöttande lärare som hjälper Stina med rätt 

uttal. Vid vissa tillfällen är dock denna rättelse av ord inte så uppmuntrande och snäll, utan 

handlar mer om att visa att ”jag är minsann duktigare än dig!”. Vi tror att barnen förknippar en 

bra språkförmåga med att vara duktigare och äldre. Därmed får barnet en högre status. Vygotskij 

i Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson (2000) tar upp begreppet den proximala 

utvecklingszonen som innebär att barn lär sig i samspel med någon som kan lite mer än de själva. 

I exemplet där barnen rättade varandra när de talade om frost och snö, uppstod en konflikt då 

barnet som blev rättat uttryckte ilska. Vi tror att dessa små konflikter gällande språket är en del 

av den språkliga utvecklingen. Barnen ställs ständigt inför nya ord och begrepp och utmanas att 

ta till sig ny kunskap och ibland ändra sin uppfattning om vad något är, eller kallas. Säljö (2000) 

belyser att det är språket som konstituerar vår verklighet och med hjälp av kommunikation kan vi 

ta del av andras syn på verkligheten samt samspela i olika aktiviteter. Detta blir tydligt för oss 
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när barnen benämner saker och lär sig nya begrepp. Genom att benämna föremål eller redskap 

med namn får dessa en större betydelse och ett nytt värde, de får en innebörd. Knutsdotter 

Olofsson (2003) hävdar att barnen vidare utvecklar ord och begrepp genom att låna från tidigare 

erfarenheter. Dessa tidigare erfarenheter kan exempelvis bestå av inspiration från tv-serier och 

sagor. Barnen som sitter vid ett bord och ritar visar prov på en ordutveckling, där barnen 

experimenterar och skapar ord som pinken och fescher, kanske kan dessa nya ord vara 

inspirerade av något barnen tidigare hört eller sett. 

 

Barnen använder också språket för att beskriva sina handlingar när de leker. Löfdahl (2002) 

beskriver att det sätt som barn använder språket att beskriva sina handlingar, kan hjälpa barnet att 

hantera situationen och även föra leken framåt. Detta ser vi även som ett sätt för barnen att göra 

lekreglerna och sina egna intentioner synliga för de andra barnen. Knutsdotter Olofsson (2003) 

beskriver intentioner som ett sätt för barnen att förtydliga om det som han eller hon säger är på 

lek eller allvar. Förtydligandet uppfattar vi ryms i de leksituationer där barnen talar med en annan 

slags röst när de leker. I exemplet där Erika, Leila och Sandra leker med dockor kan vi se hur 

Erika använder sig av en annan röst när dockorna talar. Erika är också den som för leken framåt 

genom att instruera de andra om vad de ska säga. Hon bygger på detta sätt upp en berättelse där 

hon fungerar som den som bygger upp historien. Knutsdotter Olofsson (2003) förklarar att, det 

finns en viss form av lek där barnen låter dockorna agera och själva fungerar som 

manusförfattare eller regissör. Vi lägger även märkte till att Erika använder sig av imperfekt 

tempus när hon instruerar de andra barnen vad de ska säga. Hon säger till exempel: ”Då sade 

du”. Knutsdotter Olofsson (2003) menar att när barn använder sig av imperfekt så är det svårare 

för lekkamraterna att säga emot. Om Erika säger: ”då sade du”, är det något som redan hänt som 

hon syftar på. Vi anser att detta var ett sätt för Erika att ta makten och styra leken dit hon ville att 

den skulle nå. Säljö (2000) beskriver språket som ett kollektivt redskap för handling. Vi kan 

därmed använda språket för våra egna syften och motiv i en social interaktion.  

 

5.2. Den gemensamma leken 

Kommunikationen hjälper barnen att skapa den gemensamma leken. Genom att förhandla fram 

vad som ska lekas och hur det ska lekas, kommer barnen fram till gemensamma regler i leken. 
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Förhandlandet tar sig i uttryck på spontana och enkla sätt, där ett barn till exempel säger ”Du får 

inte göra så!”, visar på hur det ska gå till ”Såhär gör man!” eller ”Vi gör såhär!”. Barnen skapar 

också ett gemensamt motiv och mål i leken. Hjorth (1996) hävdar att det gemensamma målet blir 

något som driver leken framåt. Vi anser att barn är skickliga på att snabbt uppfatta varandras 

leksignaler och tolka varandras mening. De visar prov på intersubjektivitet, där de lever sig in i 

någon annans perspektiv. Löfdahl (2004) talar om intersubjektivitet, just som ett sökande efter en 

gemensam mening. Dock ser vi att förhandlandet om regler kan skapa konflikter ifall barnen har 

svårt se varandras perspektiv.   

 

En förutsättning för att barnen ska kunna skapa en gemensam lek anser vi är att barnen har en 

medveten hållning till sin lek. Utifrån det vi sett under våra observationer uppfattar vi att barnen 

är medvetna om lekens dubbla sidor det vill säga att leken är både på riktigt och på låtsas. 

Knutsdotter Olofsson (2003) beskriver detta som att leken är paradoxal. Barnen berättar och 

konstaterade vid flera tillfällen att leken var på låtsas. Detta upplever vi som en mycket intressant 

sak och vi tror att det kan ha att göra med att barnen med hjälp av att de säger detta, även 

förtydligar för sig själva att leken är på låtsas. I sådana fall visar barnet det som Knutsdotter 

Olofsson (1987, 2003) kallar en förmåga och förståelse av transformation. Vi tror även att det har 

att göra med att barnen är medvetna om att lek är ett alternativ till verkligheten. Huizinga (2004) 

menar att, för att kunna leka måste barnen vara medvetna om att leken är något annorlunda än 

det vanliga livet. Utöver detta anser vi att barnen vill visa den vuxne att de vet att det de gör inte 

är på riktigt, men att de väljer att göra det ändå. Så kan fallet vara med Fatima som i en lek där 

Nasir har dödat hennes docka, säger att det bara är på låtsas. Hon vet att i verkligheten är det fel 

att döda någon, men i leken får sådant som inte är accepterat i verkligheten, utforskas och 

prövas. Corsaro (2003) talar om rollspelsleken och menar att sättet att reproducera sina 

erfarenheter och prova sådant som är förbjudet kallas för tolkande reproduktion. Det är 

medvetenheten om att det inte är på riktigt som gör det möjligt för barnen att ta med ett sådant 

innehåll. På detta sätt tror vi liksom Vygotskij (1995) att barnen lär sig de sociala regler som 

samhället kräver. I och med leken får barnen chansen att öva både samarbete, medvetenhet och 

konflikthantering. Egan i Löfdahl (2004) påpekar att leken är ett sätt göra omvärlden 

meningsfull, att skapa förståelse för de konflikter och dilemman, svårigheter och glädjeämnen 

som vardagslivet innehåller. Men Fatimas sätt att reagera på att hennes docka dör skulle också 
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kunna kopplas till det emotionella sambandet som Vygotskij (1995) talar om. Han påstår att vår 

fantasi och våra känslor hänger ihop med de inre bilder vi har. Vi uppfattar det som att Fatima 

reagerar på död som något otäckt som väcker känslor hos henne och att hon därför behöver 

konstatera att leken faktiskt är på låtsas. Vi tror att Fatima kan ha en förståelse för vad döden 

innebär och att det är därför hon reagerar som hon gör. 

 

Corsaro (2003) påstår att barnen reproducerar vuxnas beteende i leken. Säljö (2000) menar att 

människan med hjälp av tidigare erfarenheter vet hur hon ska agera, hon har erfarit samma 

situation flera gånger och lärt sig vad det adekvata beteendet är. Detta tycker vi visar sig i de 

lekar som är rollspelslekar. Där verkar barnen ta sig an roller som är väl kända för dem. Vilket vi 

tydligt ser under de lekar som innebär att barnen tar sig an roller. När barnen leker rollspelslekar 

är bilden av mamma och pappa en ganska så stereotyp bild. När Sandra, Naima och Alma leker 

mamma pappa barn kan vi se en specifik bild av familjerollerna. I denna lek är det mamman som 

är hemma, diskar och lagar mat, medan pappan är den som går till jobbet. Vad är det som gör att 

barnen använder sig av den bilden av mamma och pappa trots att de flesta mammor och pappor 

idag jobbar? Vi tror att genom att barnen använder sig av stereotypa roller, skulle kunna vara ett 

sätt för barnen att förenkla och samtidigt förstärka rollerna i rollspelsleken. Knutsdotter Olofsson 

(1987) hävdar att barn anser det lättare att leka karaktärsroller än de rollerna med mer variation. 

Vi anser att den stereotypa bilden av mamma och pappa på många sätt fortfarande betonas i 

media, genom exempelvis barnprogram. Vi anser att leken är en plats som uppmuntrar barnen att 

vara fria och ger dem en chans att överdriva, pröva tankar, idéer och känslor.  

 

Corsaro (2003) hävdar att barnen i sin lek främst tar fasta på de vuxnas beteenden utifrån makt, 

status och kontroll. Detta ser vi i mamma, pappa, barn leken. Mamman har här makten och är 

den som har högst status, hon kontrollerar leken. Men barns val av roller verkar inte enbart ha att 

göra med makt och status. Vissa barn väljer roller som de är bekväma med och det behöver inte 

innebära en ledarroll. Ett barn vill i en lek vara bebis, vilket skulle kunna ha många olika orsaker. 

Exempelvis skulle valet av bebisrollen kunna bero på att detta barn är det yngsta barnet i sin 

familj och är van att vara den yngsta.  
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Artefakter är resurser som används för att utföra praktiska handlingar (Säljö 2000). När barnen 

leker använder de sig av artefakter som till exempel leksaker. Barnen ger mening till leksakerna 

och en gaffel får till exempel vid ett tillfälle fungera som kam. Tidigare erfarenheter kombineras 

med fantasi och barnen skapar de redskap de behöver, av det material de har tillgängligt. Dessa 

redskap används också som hjälpmedel för att komma framåt i leken eller överkomma hinder. 

Till exempel visar det sig i situationen med hinken som används som pall, när pojken vill klättra 

upp i gungan. Vi anser att pojkens användande av hinken som artefakt, visar på barns 

uppfinningsrikedom och förmåga att lära sig genom eget initiativtagande. Barnen är aktiva mot 

sin omgivning. Vi tolkar även situationen som att barnet använder sig av en tidigare erfarenhet 

och därmed skapar en ny kreativ handling. Löfdahl (2004) påpekar att skapandet av nya 

innebörder är en kombination av från olika erfarenheter som sätts samman i en fantasiprocess.  

 

Miljöns utformning anser vi vara en förutsättning för att skapa en gemensam lek. Beroende av 

hur rummet är utformat och vilka redskap som finns tillgängliga i rummet skiftar barnen sitt 

intresse för att passa den miljö de befinner sig i. Enligt Säljö (2000) handlar mediering om sättet 

att hantera den omgivande miljön med hjälp av de artefakter som finns tillgängliga. Om alla 

redskap och miljöer är formade av vår kultur och våra värderingar, vilka budskap och 

värderingar är det då vi för vidare till barnen genom att inreda förskolan på ett visst sätt? Säljö 

(2000) beskriver att vi i de flesta miljöer följer väl etablerade rutiner som förtolkar situationen 

för oss och gör det enklare att förstå hur vi ska bete oss. Vi anser att en alltför bestämd 

miljöutformning kan begränsa barnens lekar till att handla om en viss sak. I motsägelse till detta 

menar Säljö (2000) att det är människan som formar kontexten, inte kontexten som formar 

människan. Barns uppfinningsrikedom och fantasi verkar kunna överstiga dessa begränsningar 

och låta leksakerna få en annan betydelse än den alldeles uppenbara. En kudde behöver inte bara 

vara en kudde utan kan i en lek bli ett monster. Löfdahl (2002) menar att det är i rum där 

föremålen inte är förutbestämda som till exempel ett kuddrum som barnen måste definiera 

kuddarnas betydelse. Vi tycker att det är viktigt med ett varierat utbud av material som stimulerar 

barnens fantasi och lekar men tror att det är svårt att koma ifrån att vissa leksakers funktioner är 

bestämda. 
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5.3. Avslutande reflektion 

Vårt syfte har varit att studera leken och se om vi kunde något utav det som för barns lek framåt. 

Detta har vi gjort genom att studera barns kommunikation i lek och hur barn skapar en 

gemensam lek. Utifrån vad vi har sett, läst och upplevt under den period vi skrivit vår uppsats så 

är leken långt mer komplex än vad vi först trodde. Variationerna i leken är många och lekens 

särdrag är ibland svårupptäckta och lätta att missa.  

 

Leken är en ständigt pågående process och lek verkar egentligen aldrig ta slut. När barnen 

avslutat en lek, börjar de snart på en annan. Vi anser att vi har upptäckt något utav det som för 

barns lek framåt. Vi har sett att barn tar sig vidare i leken genom att kommunicera och använda 

sig av fysiska och intellektuella artefakter. Barnen förhandlar om lekens form, brukar makt och 

skapar gemensamma mål. Lek kan vid en första anblick verka ostrukturerad, ytlig och 

upprepande, men skrapar man på ytan kan man upptäcka så mycket mer. Leken är en plats för 

skapande och ger möjlighet att uttrycka alla sorters infall, tankar, känslor och fantasier. I leken är 

det barnen som bestämmer innehållet. De är fria att själva välja sin egen väg. Vad det är som för 

barns lek framåt tror vi utöver de aspekter vi redan nämnt i resultatet, är en förmåga till 

kreativitet och fantasi, som leder till en vilja att skapa och återskapa. Detta leder leken framåt. 

Barnen visar i leken prov på stor medvetenhet om att det finns skillnad mellan fantasi och 

verklighet och de kan urskilja det och växla mellan dessa sidor. De vet att leken är på låtsas.  

 

Lek förs framåt av glädje och entusiasm där barnen spontant uttrycker sig i lek. Leken drivs 

också av nyfikenhet på livet och är beroende av olika intellektuella och materiella artefakter. 

Barnen visar på en förmåga att genom fantasi och kreativitet, kommunicera, lösa problem, 

förhandla samt strukturera upp leken. Leken är i högsta grad en social process. I leken kan 

barnen testa sociala regler, öva sig i konflikthantering och lära sig att samarbeta och se saker ur 

någon annans perspektiv. Leken förs framåt av viljan att interagera med andra människor, att 

vara en del av en gemenskap och en önskan att dela erfarenheter och upplevelser. I leken lär sig 

barnen genom intersubjektivitet att acceptera varandras olikheter och de finner system för att 

kunna skapa en gemensam lek trots dessa skillnader. De klarar att ta en annan människas 

perspektiv, utbyta erfarenheter och skapa en gemensam arena. Leken är självklar i barnens 
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vardag. Efter att vi umgåtts mycket med lek som process har vi börjat fundera över lekens 

uppkomst. Vad är det som gör att barn leker? Är det ett resultat av det sociala mötet och 

överföring av kultur, där föräldrarna leker med det lilla spädbarnet. Eller finns det någon slags 

medfött behov av att leka. Forskare vill gärna komma fram till företeelsers ursprung, finns det 

kanske en slags medfödd lekgen som ännu är oupptäckt?  

 

5.4. Förslag till vidare forskning 

Att studera leken har gjort att många nya frågor har väckts hos oss. Det skulle vara intressant att 

studera kommunikation ur ett barnperspektiv. Hur ser barnen på sin egen kommunikation i 

leken? Är barnen medvetna om kommunikationens vikt såsom vi tror att de är? På fältet såg vi 

att barnen använder sig av många materiella artefakter. När vi har arbetat med uppsatsen har vi 

funderat över leksakernas vikt som artefakter. Det skulle vara intressant att studera vilken 

betydelse leksakerna har för leken? Vi har också reflekterat över miljöns betydelse och varför 

barn väljer att leka vissa lekar i vissa miljöer. Hur stor påverkan har den rumsliga utformningen 

på förskolan? Leder inredningen barn att leka specifika lekar? Utifrån detta skulle det också vara 

intressant att studera vilka lekar det är som pedagogerna uppmuntrar, vad som anses vara en bra 

lek. 
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Bilaga 

Information till föräldrar om studentbesök 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter från Örebro Universitet som heter Beatrice Hult och Nasren Ketari. Vi läser 

till lärare med inriktning mot de yngre åldrarna och vi kommer efter vår examen att jobba inom 

förskola. Just nu skriver vi vår C-uppsats där har vi valt att skriva om barns lek. För att få 

inspiration vill vi observera när barn leker. Detta kommer vi att göra med hjälp av videokamera, 

där vi spelar in några olika leksituationer. Det material vi samlar in kommer enbart att användas 

inför vårt arbete med c-uppsatsen och kommer sedan att förstöras. Vi vill betona att det inte är 

barnet i sig som hamnar i fokus utan interaktionen mellan barnen och hur de leker. Därför 

kommer alla barn att avidentifieras, vilket betyder att barnens namn inte kommer att presenteras i 

vår uppsats. Vi kommer att befinna oss på förskolan vid olika tillfällen preliminärt mellan v.43-

45 Om ni har några frågor eller synpunkter på ert barns deltagande så får ni gärna kontakta oss. 

 

Ni kan ringa eller maila oss: 

 

Telefonnummer: 

Nasren Ketari: 073******** 

Mail:********* 

 

Beatrice Hult: 073 ******* 

Mail:********* 
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