
EXAMENSARBETE

Barnens samtal i den fria leken på
förskolan

Ida  Nilsson
Emma Olofsson

2014

Lärarexamen, grundnivå
Lärarexamen, 210 hp

Luleå tekniska universitet
Institutionen för konst, kommunikation och lärande



 

 

 
  

 
 

 
Barnens samtal i den fria leken på förskolan 

 
 

Emma Olofsson 
Ida Nilsson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Institutionen för konst, kommunikation och lärande 
Förskollärarutbildningen 
Handledare: Henning Johansson 
HT 2013 



 

 

Förord 
Till att börja med vill vi tacka varandra för ett gott och fungerande samarbete under 
skrivandets gång. Det har uppkommit många goda skratt, vilket har underlättat denna resa.  

Ett stort tack vill vi ge vår hjälpsamma handledare Henning Johansson, som har stöttat oss 
med sin gedigna kunskap och gett oss god vägledning genom hela vårt arbete.  

Vi vill även tacka våra familjer och vänner som funnits där när det varit som jobbigast. Som 
stöttat och uppmuntrat oss genom hela vårt skrivandet. 

Slutligen vill vi tacka förskolans personal som tog emot oss samt barnen som medverkade i 
vår undersökning och gjort det möjligt att uppfylla vårt mål med arbetet. 

Tack så mycket! 



 

 

Abstrakt 
Arbetet är inriktat på förskolebarnens samtal i den fria leken. Syftet med arbetet är att 
synliggöra vad som sker i kommunikationen mellan barn i deras lek. Ontologiskt ses barnens 
lek som återspegling av deras världsuppfattning. Kunskap om den kan erhållas genom att 
iaktta. Den epistemologiska hållningen är empiristisk. Den kommunikation som studeras är 
socialt konstruerat av barnen. Det socialkonstruktivistiska perspektivet har valts som 
forskningsperspektiv i vår undersökning. Data som insamlats är av kvalitativ karaktär. 
Datainsamlingen har skett genom såväl löpande observationer som videoinspelningar. Totalt 
har 37 barn i åldern 3-5 år ingått i undersökningen som omfattat 20 lekaktiviteter. Resultaten 
sammanfattas med 8 ledord där huvudvikten ligger på reproduktion, social positionering, 
uppmärksamhet och kroppsspråk. Vår analys baseras på P-J. Ödman (2004) och S. von 
Gegerfelt (2012). 

Sökord: Fri lek, Förskola, Kommunikation, Lärande, Samtal 
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Inledning 
I början av vår utbildning som förskollärare såg vi leken som något barn enbart utförde som 
ett nöje. Barn gör så, tänkte vi. Vi såg inte leken som en viktig del i barns utveckling och 
lärande. Nu har vi, både genom vår utbildning och arbetslivserfarenhet, kommit i närmare 
kontakt med detta. Vilket har lett till att vi blivit väldigt intresserade av vad det är som sker i 
barns dialoger mellan varandra i den fria leken. Nu ser vi att det är i leken som barnen möter 
andra barn, de imiterar, fantiserar, kommunicerar och samtidigt lär av varandra. 

Barns språk och kommunikation startar redan från födseln. Strandberg (2006) menar att enligt 
Vygotskijs teori pratar barnet även om det inte kan prata. Han menar att varje blinkning, varje 
rap, varje gråt eller ynkande blir en viktig del i kommunikationen. Varje gest från barnets sida 
är viktig för utvecklingen. Vi vill därför få en bättre inblick i vad och hur barn kommunicerar 
och vad det faktiskt är som sker i deras dialoger med varandra.  

Pramling, Samuelsson & Asplund Carlsson (2003) framhåller att barn utvecklas inom leken 
och dessutom lär av varandra. Det är något som vi tagit till oss och menar att leken är en 
viktig faktor som bidrar till barns allmänna utveckling. Redan i ett tidigt skede i vårt arbete 
fick vi, genom att studera tidigare forskning, indikationer på att vi måste vara observanta på 
såväl den verbala, som den icke verbala kommunikationen, det vill säga kroppsspråket. 
Genom att studera detta ämne så kan vi som framtida pedagoger få en bättre medvetenhet om 
barns kommunikativa användning i leken. Genom detta får vi synliggöra barnens 
kommunikation och dialoger i olika lekar och får då en bredare kunskap i lekens betydelse för 
både kommunikationen och samspelet. 

Arbetsfördelning  

Vi har båda varit lika delaktiga genom hela arbetets gång. Vi har gemensamt hittat litteratur 
som vi ansett relevant till ämnet. Bearbetningen av litteraturen har vi delat upp mellan 
varandra, men även gått igenom tillsammans. Alla delarna i uppsatsen har vi båda medverkat i 
och har ansvarat för. Våra observationer som utfördes via skriftliga anteckningar genomfördes 
under samma tid men vi befann oss i olika leksituationer. Tillsammans har vi bearbetat det 
insamlade datat för att sedan diskutera och tolka det vi sett. Därefter har vi tillsammans 
redovisat resultaten och utformat en diskussion. 
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Bakgrund 

Teoretisk ansats 

I en introduktionsbok för forskning inom utbildningsvetenskaperna menar Charles (1995) att 
forskning efterlyses när man inte kan ge omedelbara svar. Sedan utvecklas boken till att ge 
riktlinjer för hur forskning inom området kan utföras. 

Såväl i den boken som i många andra fattas det en diskussion om hur den verklighet ser ut 
som man vill undersöka. Åsberg (2001) har uppmärksammat den oklarheten och menar att 
uppmärksamheten alltför snabbt fokuseras på kvantitativa- och kvalitativa metoder. Han 
menar att det är viktigt att ange de ontologiska och epistemologiska utgångspunkterna för 
forskningen innan man går vidare. För oss har hans sätt att försöka sammanfatta den 
ståndpunkten varit klargörande. Gunnarson (2007) menar att epistemologi är ett principiellt 
sätt om hur vi går tillväga när ny kunskap tas fram och han menar att vi kan nå ny kunskap 
genom att observera och dra slutsatser därifrån. Han framhåller att utifrån ontologiska och 
epistemologiska antaganden kan man få en överblick över de olika metodologiska 
huvudinriktningar som finns när man vill ta fram ny kunskap. Vi återger en figur av 
Gunnarson (2007) som bygger på Åsbergs artikel och relaterar vår undersökning till den. 

 
Figur 1. En figur över den vetenskapsteoretiska världskartan (enligt Gunnarsson, 2007, s.1) 
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Åsberg (2001) menar att beroende på var man placerar sitt eget tänkande i kvadranterna i 
figur 1 så får det konsekvenser för hur man kan forma sitt syfte och sina frågeställningar. I 
detta arbete har vi intresserat oss för att studera barns olika samtal i den fria leken på 
förskolan. Vi anser att den fria leken är en viktig del av barnens världsuppfattning där allting 
hänger ihop på något sätt. Det är vår ontologiska ansats. När vi studerar leken tänker vi oss att 
kunskap om den får vi genom att iaktta. Därmed har vi enligt Åsberg angett att vår 
epistemologiska hållning är empirism. I figuren ovan hamnar vi i den övre högra kvadranten, 
det vill säga den empirisk-holistiska huvudinriktningen. 

Sellbjer (2002) diskuterar att kunskap handlar om tolkning och betyder att kunskapen vi får 
om något är beroende av vilket perspektiv som vi har eller vilken synvinkel som vi ser på 
saker och ting. Det ställningstagande som vi gör ontologiskt och epistemologiskt får 
konsekvenser för vilket perspektiv vi kan ta för insamling av data. Åsberg (2001) betonar att 
det är data som antingen är kvantitativa eller kvalitativa och inte de metoder som forskaren 
använder. Enligt vårt sätt att se hänger delarna i leken ihop med lekens helhet och allt som 
övrigt finns i leken. Detta betyder att vi därför måste finna stöd i teorier som har med det 
sociala samspelet emellan att göra. Det socialkonstruktivistiska perspektivet har ett 
postmodernt synsätt och Payne (2008) menar att den postmodernistiska kunskapssynen ser 
kunskap som något socialt konstruerat. Det finns därför ett alternativt sätt att tänka när det 
gäller att förstå och uppfatta kunskap. Det är våra åsikter, värderingar och normer som skapar 
vår bild av verkligheten. Därför väljer vi det socialkonstruktivistiska perspektivet som vårt 
forskningsperspektiv. 

Socialkonstruktivistiskt perspektiv 

Wenneberg (2001) menar att socialkonstruktivism innebär att man ska undvika att uppfatta 
naturliga handlingar som naturliga. Att vår kunskap och vårt vetande är socialt konstruerande 
faktorer. Wenneberg menar att när vi utvecklas till en tänkande varelse bygger det på att vi 
har lärt oss ett språk som strukturerar verkligheten för oss. Han framhåller att 
socialkonstruktivismen försöker svara på frågan hur den sociala kontexten påverkar vår 
kunskap. 

Sahlin (2002) skriver att ”konstruktivister hävdar att ingenting kan vara ett problem om ingen 
upplever och beskriver det som sådant; den subjektiva definitionen är här ett nödvändigt 
villkor för att man ska kunna tala om problem” (s. 114). Det socialkonstruktivistiska 
perspektivet står för att problem inte kan uppstå om ingen människa upplever det eller kan 
beskriva det. Sahlin skriver att ”mestadels hävdar dock konstruktivister att frågan om hur vida 
problemen existerar oberoende av vår definition av dem är meningslös eller omöjligt att 
besvara” (s. 114). Att studera sociala fenomen kan säga något om de sociala relationer som 
finns. Sahlin påpekar att i det här perspektivet är vetenskap och forskning något som utförs i 
vårt sociala sammanhang och att det påverkas av det historiska och kulturella sammanhanget. 
Som forskare väljer man visserligen vad man ska forska om, vad ens frågeställning ska handla 
om och detta gör att man utgår från sitt eget intresse. Men socialkonstruktivism är ett kritiskt 
perspektiv och Wenneberg (2001) skriver att ”verkligheten är inte enbart som den vid en 
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första anblick ter sig eller som den ser på ytan. Socialkonstruktivism rymmer en öppning till 
att betrakta saker och ting på ett annat sätt” (s. 66).  

Bengtsson (2001) skriver att ”vetenskapen är således beroende av livsvärlden, men den är 
naturligtvis inte identisk med livsvärlden. Vetenskapen består av försök att med teorier 
systematiskt begreppslägga verkligheten” (s. 47) och menar att utifrån den livsvärldsliga 
erfarenhet så fungerar det för att kunna behärska verkligheten snarare än att förstå den. 
Bengtsson (2001) skriver att ”om en vetenskap fjärmar sig från livsvärlden i en sådan 
utsträckning, riskerar den både extern och internt att hamna i en förtroendekris som tenderar 
att medföra ett misstroende mot den vetenskapliga rationalitet över huvud taget” (s. 48). 
Sellbjer (2002) framhåller därför att förförståelse är viktigt och kan både ses som en fördel 
och som en nackdel i en forskningsprocess. Även Winther Jørgensen & Phillips (2000) 
framhåller att forskarens förförståelse är viktig när den kan vara den teori forskaren använder 
sig av när denne ska tolka. Det är inte möjligt att lägga den särskilda miljön och omgivningen 
åt sidan eftersom man som forskare är en del av det samhället.  

Socialkonstruktivism handlar om att man ska försöka undvika att uppfatta sina handlingar 
som något naturligt, samt att vår kunskap är socialt utformade faktorer. Vygotskij var en 
teoretiker som prioriterar ett socialkonstruktivistiskt synsätt. Även Piaget hänförs ibland i 
litteraturen till konstruktivisterna. 

Vygotskij  

Vygotskij (2001) menar att "barnet är socialt från början och språket fyller en social funktion 
genom dialogen med andra människor" (s. 11). Enligt Vygotskij kommer språket före barnets 
tänkande. Det är tänkandet som utvecklas ur kommunikationen och inte tvärtom. Språket har 
därför en avgörande roll och betydelse för lärandet. Våra språkspel är alltid förankrade i en 
social verklighet (Renberg, 2006). 

Säljö (2000) stödjer Vygotskijs tankar, där han menar att språk och kommunikation är en 
viktig del i barns utveckling. Författaren menar att det sociala samspelet är det viktigaste i 
barns lärande och utveckling. Verktygen är språk, berättelser, uttryck som film, konst, lek. 
Dessa kulturella verktyg kan användas inom kommunikation, dialog och samspel vilket är det 
viktigaste för människans utveckling. Lillemyr (2002) tar upp om att Vygotskij ser leken som 
en spets i barns utveckling. För det är genom leken barnet börjar tillägna sig motivation, 
färdigheter och attityder för ett deltagande i den sociala akten. Hwang & Nilsson (2003) 
beskriver att Vygotskij menade att utvecklingen ska ses som ett resultat av barnets sociala 
samspel. För att lära sig att hantera problem man möter och att tolka och hantera sin 
omgivning, utvecklar människan psykologiska verktyg, framförallt språket. Författaren 
beskriver att språket gör det möjligt för barnet att delta i olika sociala samspel. Att klara något 
tillsammans är en viktig bas för utvecklingen, framhöll Vygotskij. I vår undersökning är dock 
uppmärksamheten riktad mot barnens dialoger i leken och inte de sociokulturella resurserna i 
allmänhet. 
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Piaget 
Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson (2000) skriver ”inspirerat av Piagets teorier har 
det socialkonstruktivistiska perspektivet utvecklats till att studera den individuella 
utvecklingen i en kontext av social interaktion. Ett socialkonstruktivistiskt perspektiv 
intensifierar rollen av interaktion tillsammans med andra mer än handlingen i sig” (s. 28). 

Vygotskij (2001) påpekar att Piaget var den första som utarbetat och infört i vetenskapen att 
utforska barns språk och tänkande. Piagets teorier kretsar i det kognitiva perspektivet, där 
teorier handlar om hur barn i samspel med omvärlden aktivt konstruerar sin kunskap. Han 
anser att kognitiv utveckling sker genom samspel mellan individer och omvärld. Kognition är 
ett samlingsbegrepp som används om processer som sinnesförnimmelser, perception, 
utveckling av föreställningar, minne, begrepps- och språkutveckling och tänkande (Lillemyr, 
2002). Vidare menar Lillemyr att två viktiga begrepp i Piagets teori är assimilation och 
ackommodation. Dessa är två processer som kompletterar varandra. Assimilation är "när 
barnet tolkar situationen utifrån sin egen erfarenhetsbakgrund och kunskap" (s. 132). Barnet 
är flexibelt och kan göra om och välja perspektiv från sin omgivning som de tycker stämmer 
ihop med deras kognitiva struktur. Ackommodation däremot, är "när barnet får nya 
erfarenheter som kräver förändring, omformning eller utvidgning i den kognitiva strukturen" 
(s. 132). Barnet är inte alls lika flexibelt men kan istället få tillgång till mer kunskap och nya 
insikter.  

Arnqvist (1993) beskriver Piagets funderingar om barnet och språket och handlar till stor del 
om hur barnet blir mer socialt. Vårt språk är likt ett teckensystem som skapas från olika 
sociala sammanhang man har tillsammans med andra. Han menar även att vårt språk är 
beroende av den kognitiva utvecklingen. Grøver Aukrust (1996) menar emellertid att det 
kanske är orättvist att försöka inlemma Piaget bland konstruktivisterna. Hon menar att Piaget 
framförallt var utvecklingsforskare och skriver ”Piaget var utviklingsforsker og spurte ikke 
først og fremst “hva er kunnskap?”, men “hvordan utvikles kunnskap?” (s. 3). Han 
genomförde enligt samma källa sin forskning huvudsakligen med spädbarn i Geneve varför 
han av naturliga skäl knappast kunde generalisera över kulturgränser. 
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Tidigare forskning 

I föregående avsnitten har vi redogjort det teoretiska perspektiv på barns utveckling och 
lärande som vårt arbete kommer att vila på. Vår egen förförståelse av barns utveckling och 
lärande är att kunskap är något som utvecklas tillsammans med andra i sociala sammanhang. 
Det är något som det socialkonstruktivistiska perspektivet står för. Att man utvecklas till en 
tänkande person vilket bygger på att vi lärt oss ett språk som kan strukturera en verklighet för 
oss.  

I den följande delen kommer vi att presentera och redogöra för forskning som handlar om just 
lärandet, kommunikationen och lek bland barn. Detta för att de är begrepp som kommer att 
användas kontinuerligt genom hela arbetet. Men framför allt för att vi i denna uppsats 
intresserar oss för just kommunikationen mellan barn i deras lek.   

Vad är lärande? 

Jernström (2000) diskuterar begreppet ”lärande” och relaterar det till ”inlärning”: 

På grund av homonymin med det nordiska ordet ”lärande” eller ”læring” har 
”learning” [inlärning] i vissa sammanhang felaktigt getts samma betydelse. Det 
är svårt att fastställa när begreppet ”lärande” först introducerades. Jerkedal tog i 
alla fall upp begreppet till behandling år 1973. Han konstaterade att ”lärande” är 
ett större och viktigare begrepp än utbildning och han pekade på obalansen 
gällande den vikt man från samhällets sida lagt vid utbildning respektive 
lärande. (Jernström, 2000, s. 46)  

Det uttrycks att begreppet "lärande" innefattar mer än bara inlärning och att "lärande" inte 
enbart sker i klassrummet. Lärande kan ske när som helst och drivs av ens eget inre. Lärande 
kan innebära att man aktivt tar till sig information och iakttagelser som sedan bearbetas till ny 
kunskap medan begreppet inlärning innefattar att man lär sig information som är förutbestämd 
och som sker under mer formella utbildningssituationer. Jernström (2000) menar att lärande 
sker då individen får en förståelse och på egen hand kan utföra något på ett annat sätt än 
tidigare. Hon påpekar även att lärandet kan ses som ett resultat av individens samspel med 
omgivningen. Hon menar vidare på att det är svårt att fastställa endast en förklaring till vad 
"inlärning" är som alla forskare världen över skulle ställa sig bakom, vilket även gäller för 
begreppet "lärande". Rogoff (1990) syn på barns lärande innefattar att barn lär sig genom att 
observera och att vara delaktig med människor som är skickligare i deras omgivning. Det 
synsättet anser vi vara i linje med Vygotskij begepp om den proximala zonen (Vygotskij, 
1978). Lillemyr (2002) beskriver lärande som ett psykologiskt begrepp som preciserats som 
inre processer där en relativt bestående beteendeförändring uppstår på grund av erfarenheter, 
övning eller liknande. 

Vad är kommunikation? 

Ricoeur (1955) framhåller att människan har den unika förmågan att fläta ihop görandet med 
sägandet. Senare forskare, som Kristensson Uggla (1999), anser att Ricoeur genom det lyfter 
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fram kommunikationens stora betydelse. Hur barn kommunicerar i leken är en början till det 
unika och stora hos oss som människor. 

Lillemyr (2002) menar att begreppet kommunikation kan definieras som en symbolisk 
process. "Överföring av information, att man delar erfarenheter och tar både verbal och icke-
verbal kontakt för att göra kommunikationen meningsfull för två eller flera människor" 
(Hamachek,1982, refererad i Lillemyr 2002, s. 196). Vidare förklarar Lillemyr att 
kommunikationen har två sidor. Kommunikation har ett innehåll och handlar om känslor eller 
kunskaper. Den andra sidan av kommunikation är relationer, där makt, tillit och acceptans är 
viktigt. Författaren framhåller även att kommunikation är en mångsidig process, som 
förmedlas både via verbala uttryck och icke-verbala uttryck så som kroppsspråket. Han menar 
att kommunikation kan vara viljestyrd men även målinriktad. Dock måste budskapet 
formuleras och överföras av dem som medverkar i samspelet för att kunna bli uppfattat och 
tolkat. Även barns användning av språket är viktigt, men det är inte det enda sättet att 
kommunicera på. 

Tornéus (2000) skriver att ”barn lever och agerar i världen, hett och intensivt med alla sina 
sinnen. Det söker aktivt kunskap och vidgar ständigt sitt vetande genom att med handlingar 
och frågor av allehanda slag utforska världen” (s.3). Författaren hävdar att ett nära samspel, 
en mångsidig kommunikation med andra människor är den livslust som barn behöver för att 
utveckla sitt språk. 

Pragmatik innebär att man studerar vad språkanvändare gör när de använder sig av språket för 
att kommunicera med andra människor, i vilka situationer detta sker och vad sammanhanget 
betyder för överföringen av en innebörd (Hwang & Nilsson, 2003). Författarna menar att man 
måste anpassa sitt språk efter den sociala situation som den används i och barn lär sig tidigt 
dessa aspekter och anpassar sitt språk efter mottagaren och situationen. De ändrar även på 
tonfall och tonläge beroende på vem de pratar med och det visar att barn har en förmåga att 
anpassa sig efter någon annan under ett pågående samtal. 

Förhållandet mellan kommunikation och lärande 

Genom språk har vi en unik förmåga att dela våra egna erfarenheter med varandra. Vårt 
lärande är därför varken styrt av insikter eller begränsat till vad vi själva funnit i vår 
personliga, fysiska kontakt med världen. Vi kan fråga andra, samt låna och byta kunskap med 
varandra genom språket och samtalet med våra andra medmänniskor (Säljö, 2000).  

Säljö (2005) tar upp olika nyckelbegrepp som är viktiga i hans teori när det gäller att förstå sig 
på ett mänskligt lärande. Ett viktigt begrepp i hans teori är bland annat: ”redskap”. Det 
handlar om att försöka förstå vår mänskliga kunskap och för att göra detta måste vi analysera 
hur vi utvecklar och använder oss av de sociokulturella redskapen. Dessa redskap är antingen 
språkliga (intellektuella) eller artefakter (materiella). Men det viktigaste redskapet av alla 
redskap, som han även kallar för ”redskapens redskap”, är vårt språk. Phillips (2012) menar 
att kognition och intelligens har en stor betydelse för barnets lärande. Hit hör bland annat 
förmågan om språklig medvetenhet. Författaren förklarar att socialisation är den process som 
gör att man tar till sig omgivningens olika normer och värderingar samt anpassar sig till sitt 
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samhälle. Författaren framhåller även att socialisation är något som börjar redan vid födelsen 
och pågår hela livet. Palmer (2012) hävdar att barnet kommunicerar på olika sätt ständigt med 
omvärlden och samarbetar därmed med människor, ting och företeelser som finns. Det är 
ibland svårt att avgöra var gränsen går mellan det som barnet gör och tänker. 
Kommunikationen sker ofta blixtsnabbt och idéer och lärande uppstår i komplexa relationer 
mellan människor och även mellan människor och ting, till exempel mellan ett barn och en 
dator, en leksak, ett mikroskop, en penna eller ett papper. Lärandet ses inte längre som en 
individuell, isolerad och oberoende aktivitet, utan snarare som något som är sammankopplat 
med den omgivande miljön och med andra människor. 

Jernström (2004) förklarar ett möte mellan en ”mästare” och en ”lärling”. Att i det här mötet 
kan det uppstå en balans mellan olika tankar och utsagor. I grund och botten handlar det hela 
om ett samspel mellan de olika aktörerna. Författaren menar att en lärandeprocess kan likna 
en orkan med våldsamma vindar, att det hela handlar om ett samspel mellan kalla och varma 
vindar. Att man här kan tillåta sig att dra en parallell till det livslånga lärandet. Jernström 
påpekar att kommunikation kan ses som en viktig del i skapandet av relationer människor 
emellan. Hon menar att när man kommer till relationer emellan människor handlar det hela 
om ett socialt samspel, där både de verbala och de icke verbala uttrycken är betydelsefulla. 
Den kommunikationen som belyser denna mästare och lärling emellan bidrar både till att 
utveckla deras relation och till att de får ge uttryck för sina tankar. Jernström skriver att ”den 
egna viljan hos båda parter att kommunicera ett relationsskapande- samt lärandeinnehåll, styr  
således vilka verbala och icke-verbala uttryck som används” (s. 64). Jernström (2004) 
framhåller att om ett lärande ögonblicket ska uppstå krävs det att båda parterna måste vara 
aktiva, oavsett om man är den som lyssnar eller om man är den som pratar. Om ett lärande 
skall uppstå krävs olika förmågor. Författaren skriver att ”lärandet tar tid och att det måste få 
ta tid, i och med att man inte kan ge någon annan kunskap” (s. 65).  

Barn vill likställa sig med andra barn och för att känna att de hör samman så försöker de att 
efterlikna varandra. De imiterar och varierar olika händelser då de leker med andra barn och 
utvecklar ett lärande genom detta. Lärandet utspelas i ett samspel där språket är ett sätt att 
kommunicera. Att man befinner sig i en ständig dialog med andra individer är något att sträva 
efter i ett samspel med andra (Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson, 2000). 

Verbal och icke-verbal kommunikation 

Att inte kommunicera är omöjligt. Även om man inte brukar det talade språket så förmedlar 
man en innebörd med hjälp av kroppsspråket där gester, mimik eller kroppshållning kommer 
till uttryck. Det här framhåller Öhman (1996) och menar att det är kommunikationen man tar 
in med alla sina sinnen som avgör hur mycket man förstår ett budskap. Författaren menar att 
forskare säger att 60-70 % av kommunikationen mellan människor är icke-verbal, vilket 
betyder att det talade språket enbart används 30-40 % i kommunikationen. Hon betonar även 
att beteendet är en form av kommunikation vilket kan ses i barns lekar. I leken berättar barn 
om sina upplevelser och iscensätter erfarenheter för att göra världen begriplig. Om barn varit 
med om kränkande upplevelser, som för dem är svåra att förstå, kan detta återspeglas om och 
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om igen i deras lek. Författaren menar att språksvårigheter eller olika upplevelser kan påverka 
leken hos barn och göra det svårt för dem att leka tillsammans.  

Hwang & Nilsson (2003) menar att barn har en naturlig och medfödd tendens att lära sig det 
verbala språket. Barn kan lära sig ett språk väldigt fort eftersom det har en fattning om 
djupstrukturen. Författarna betonar vikten av att barn måste få språkliga erfarenheter av 
människor i sin omgivning. De tar även upp språkutvecklingen ur ett kognitivt perspektiv där 
Piaget talar för att språket är en spegling av tänkandet och där tänkandet kommer först. 
Medan Vygotskij menar att ens inre tal gör barnen medvetna om sitt eget tänkande.  

Kroppsspråket kan vara ett mycket effektivt sätt att kommunicera på. Men dessa funktioner 
kan inte jämföras med det språkliga medvetandet och den effektivitet som det skänker 
kommunikationen. När det verbala språket har utvecklas fungerar det först som ett 
komplement till de mimetiska färdigheterna. Våra gester och rörelser fungerar som 
förstärkning till orden. Kroppsspråket är vårt äldsta språk, delvis förankrat i vårt 
däggdjursbeteende, delvis ett uttryck för vårt symboliska tänkande: inlärda kroppssignaler 
med specifika innebörder - gester, minspel och pantomimiska åtbörder. Språket skapar 
förutsättningar för att förmedla budskap och föreställningar (Renberg, 2006). 

Vad är lek? 

Som vuxen kan det ibland vara svårt att förstå vad lek är för något. Öhman (1996) framhåller 
att vi ofta gör det enkelt för oss genom att säga att lek är något alla vet, för alla har vi lekt 
någon gång under vårt liv. Hon menar att det finns lika många definitioner på lek som det 
finns lekande människor i världen. Även Knutsdotter Olofsson (2003) påpekar att vi vuxna 
ofta är slarviga med vår användning av ordet lek. De som tror att lek bara är en lek bedrar sig, 
framhåller författaren. Hon anser att lek är både skapande ordning och en koncentration, att 
lek är människans försök att förstå sin tillvaro. I en vardag överöses barn med information och 
det är genom leken barnen får tid att reflektera över verkligheten och hjälper barnen att skapa 
sina inre bilder. Författaren menar att lek är en handling som sker spontant och som är fri från 
prestation. I leken kommer gestaltning, självförglömmelse och den skapande processen till 
uttryck. 

Enligt Hwang & Nilsson (2003) kan man säga till ett barn att gå och leka, vilket kan betyda 
att de ska leka i sandlådan eller bygga med klossar. Leken kan vara ett sätt för barnen att 
bearbeta världen och få kunskaper om denna. Enligt Lillemyr (2002) är lek en typisk aktivitet 
barn gör. Det är något som är lustbetonat och en aktivitet som bidrar till en stor glädje och 
spänning. Lek är en aktivitet som är frivillig där barnen själv väljer om man vill delta. I leken 
lär sig barn om vissa regler och ordningar när de leker. Genom leken får barnen leva ut 
fantasin och ge uttryck för den inre driften. 

Lekens betydelse för barnens sociala kunskaper och lärande 

Knutsdotter Olofsson (2003) skriver att ”leken är naturens egna fiffiga pedagogik” (s. 87). 
Hon förklarar att det är i den världen barnen får öva, pröva, uttrycka och lära sig bemästra 
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sina känslor och därför är leken viktig för utvecklingen. Att det är leken som är den aktivitet 
som ger barnen mer social kompetens än vad någon annan aktivitet gör. Lillemyr (2002) 
betonar även vikten med att barn leker och menar att det finns många olika anledningar till 
varför leken är så viktig i förskolan. En viktig anledning är att det är genom leken barnen lär 
känna sig själv och utveckla självtillit eftersom de utforskar, använder fantasi och gör 
erfarenheter i leken. Här utvecklar barnen en förmåga att kommunicera och förhålla sig till 
andra barn.  

Johansson & Pramling Samuelsson (2007) betonar att det barnen erfar i sina lekar kan 
jämföras med bildning. Leken är värdefull för barnet och rätten till den måste förvaras. I 
barnens lek finns inget rätt eller fel och istället måste regler ständigt bestämmas på nytt. 
Leken blir likt en arena för att utveckla den kommunikativa kompetensen, vilket är en 
kompetens som är grundläggande för barns lärande. Leken är symbolisk och kommunikativ, 
det vill säga att barnet föreställer sig eller talar om något. Det fungerar som en kommunikativ 
process och därför ses leken som något socialt. Även Pramling Samuelsson & Asplund 
Carlsson (2003) framhåller att när barnen leker en meningsfull lek skapar de sina egna 
kunskaper. När de leker så stöter de på nya olika saker och oväntade situationer som barnet 
därefter försöker hantera och anpassa till det hon/han redan vet. Författarna förklarar att i 
leken använder barnen både kropp och språk men även olika material för att gestalta sina 
tidigare erfarenheter.  

Det är genom leken barnen utvecklas och det är här de utvecklar sina sociala kunskaper. När 
de leker lär de sig att deras eget uppförande kan påverka människor och på sätt lär de sig hur 
de ska uppföra sig gentemot varandra (Edenhammar & Wahlund, 2000). Öhman (1996) 
framhåller att leken är en verksamhet där barnen utvecklas. Eftersom det är i leken de 
kommunicerar bland annat om att komma överens om att nu är det på lek. Öhman menar att 
barn skiftar tempus efter i vilken fas de befinner sig i. I leken använder de ord för att beskriva 
transformationer eller händelser som beskrivs i leken. Till exempel kan barnen säga "vi säger 
att du var vår mormor, då. Som kom till oss i hemliga skogen”. Man menar även att barn är 
skickliga på att regissera och agera, likaså att ge anvisningar och fundera ut sina egna repliker. 
När barn delar upplevelser skapar de sig en förståelse att det är möjligt att uttrycka sig så att 
andra förstår liksom att förstå andras uttryck. Barn skapar sig även en känsla av 
meningsfullhet och förmåga att ta ansvar för sina handlingar då de får gehör för sitt sätt att 
inleda, handla och avsluta en lek. Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2000) 
skriver om Piaget som menar att när barn samtalar med varandra på en nivå som är lätt att 
förstå, lär de sig av varandra. Piaget menade att det var under samtalen som barnen både tar 
argument och återkoppling från andra barn på allvar. Att det här gör att barn blir starkt 
motiverade att ändra förutsättningarna mellan sig själva och andra.  

Lillemyr (2002) framhåller att människan är ett socialt väsen som därför är beroende av att 
vara delaktig i sociala relationer. Lek gruppen är viktig för barnen och att de erfarenheter och 
utforskningar som barnet gör tillsammans med andra i leken får stor betydelse för barnets 
beteende i andra sammanhang. Knutsdotter Olofsson (2003) menar att det är under leken som 
barnet uttrycker sig på det språk som är tillgängligt för just det. Under det första året börjar 
det förstå sång, lek och talspråket och gör sina första försök att uttrycka sig på dem. 
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Talspråket och leken går hand i hand med varandra och leken kan ses som ett symbolspråk 
som har mycket gemensamt med vårt talspråk. Genom leken och talet kan man höja sig över 
sin verklighet och hantera den efter sina egna idéer. Det är med sitt tal barnen kan skapa sina 
händelser, miljöer och äventyr i leken. Knutsdotter Olofsson framhåller att det är via lek som 
barn skapar sig ett rikt språk och skriver ”de förhandlar om vad som ska ske. De måste tänka 
efter vad de behöver veta. De lär sig ingredienserna i en bra story” (s. 86). Om barn i 
förskolan av någon anledning inte får vara med i en lek, eller helt enkelt saknar de 
grundläggande sociala färdigheterna som krävs, kommer att få svårigheter att delta i leken. De 
får då inte tillfällen att kunna leva sig in i andras situation och ta del av andras åsikter och 
dessa kommer sakna stimulans till social utveckling (Lillemyr, 2002). 

I leken finns det även ett par regler som barnen måste kunna för att den ska fungera och allt 
som kan störa den harmonin som behövs tvingar barnet som stör att avsluta. Förutsättningarna 
för att leken ska fortgå och utvecklas är att bevara lekens så kallade harmoni. Dessa regler 
handlar bland annat om ömsesidighet, turtagande och samförstånd. Ömsesidighet innebär att 
deltagarna som är med i leken är på en jämställd nivå, oavsett vilken ålder eller styrka barnen 
har. Samförstånd handlar om att alla som är med i leken förstår att man leker och förstår vad 
man leker. Genom ett turtagande lär sig barnen att turas om och vänta på sin tur. Det är redan 
från när barnen är små som de lär sig det sociala lekreglerna från oss vuxna, men sedan 
finslipas dessa regler tillsammans med andra barn under tiden man leker. Alla barn föds med 
förmågan att leka, men för att leken skall utvecklas har vi vuxna ansvaret att leka med barnet 
och på så sätt lära dem leksignalerna (Knutsdotter Olofsson, 2003). 
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Stöd i läroplanen 

Här nedan kommer vi att belysa hur vår forskning återspeglas i styrdokumenten.  

I läroplanen (Lpfö 98, reviderad 2010) betonar man lekens betydelse och att den kan bidra till 
den språkliga utvecklingen. Det är viktigt att alla pedagoger vägleder barnen i leken, eftersom 
det är genom lek barnen stimuleras och samspelar med andra. Därmed utvecklar de en 
språklig förmåga.   

"Leken är viktigt för barns utvecklande och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja 
varje barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det 
lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasin, inlevelse, kommunikation och förmåga 
till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den 
skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor 
och erfarenheter. Förskolan skall främja lärandet, vilket förutsätter en aktiv diskussion i 
arbetslaget om innerbörden i begreppen kunskap och lärande" (Lpfö 98, reviderad 2010, s. 6). 

Fortsättningsvis anger styrdokumenten att förskolan ska sträva efter att varje barn "utvecklar 
nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka 
tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra" (Lpfö 98, reviderad 2010, s. 
10). 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att förskolan är en viktig plats för barnen. Den ska vara 
rolig och ge barnen den grund de behöver för ett livslångt lärande. I Förskolan går lek, 
kommunikation och lärande hand i hand. Leken, som har en stark ställning i läroplanen, är 
mycket väl förankrad även i tidigare forskning. De källor vi refererar till lyfter fram leken 
som grunden för barnets människoblivande som en social varelse i samverkan med andra och 
sin miljö. Det är där lärandet kan ske när man minst anar det. I den har kommunikationen och 
samtalet med varandra en central ställning. Vårt arbete är ett bidrag till att förstå den 
processen. 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med arbetet är att synliggöra vad som sker i kommunikationen mellan barnen i deras 
fria lek på förskolan. 

• Hur kan barnens sätt att kommunicera i leken förstås? 

• Vad är det för innehåll som framträder i barnens kommunikation med varandra? 
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Metod och forskningsansats   
Inom den angivna teoretiska ansatsen har vi valt det socialkonstruktivistiska perspektivet på 
barnens kommunikation i den fria leken. När vi dokumenterar det vi ser och hör är vi 
medvetna om att ingenting av det kommer att presenteras oss i en färdigtolkad version (von 
Gegerfelt, 2012). Det är alltså vi som forskare som i fenomenologisk mening uppfattar vad 
barnen i leken säger eller gör. För att kunna hantera den situationen stödjer vi oss på Ödman 
(2004) och Ricoeur (1988). Ödman menar att det är forskaren som gör tolkningen av sin 
empiri och att förståelsen av den kan skapas genom hermeneutiken. Ricoeur öppnade för att 
använda sig av delar i empirin som var av kvantitativt slag. Förutsättningen för att 
överhuvudtaget kunna tolka en text eller en observation är att man har någon idé om vad man 
letar efter. Den idén har sin grund i vår egen förförståelse. 

Insamling av kvalitativa data 

För att nå vårt syfte kommer vi att använda oss av metoder som kan hantera kvalitativa data. 
Bryman (2002) hävdar att när man gör observationer, oavsett om det är med hjälp av en 
videokamera eller är löpande, så ger de kvalitativa data. Patel & Davidson (2003) skriver att 
”syftet med kvalitativa undersökningar är att skaffa en annan och djupare kunskap än den 
fragmentiserade kunskap som ofta erhålls när vi använder kvantitativa metoder” (s. 118). Som 
tidigare framgått av vår teoretiska ansats finns det forskare som menar att det kvalitativa 
begreppet borde knytas till den typ av data som insamlas och inte till metoden i sig. Vi 
ansluter oss till det synsättet, men refererar även till forskare som skriver om kvalitativa 
metoder eller kvalitativa undersökningar. I de fallen använder vi deras benämningar. De ovan 
nämnda författarna menar att det är betydelsefullt att den som utför en kvalitativ forskning har 
en förförståelse kring det som man valt att undersöka. Vi instämmer i det men anser att vad de 
säger om förförståelse borde gälla all forskning. Det vill säga även sådan som ger kvantitativa 
data. 

Det grundläggande i socialkonstruktivismen och dess teorier är att människors verklighet är 
socialt konstruerade och har som syfte att redogöra människors sociala verklighet 
(Wenneberg, 2001). Denscombe (2000) menar att man har ett intresse för att se betydelser 
samt de sätt människor förstår saker på. Ramsten och Säljö (2004) anger att ”en viktig 
utgångspunkt för ett sociokulturellt perspektiv är dock att det i praktiska verksamheter inte går 
att hålla isär språkliga redskap och artefakter” (s. 38). Artefakter i form av till exempel 
leksaker finns ofta närvarande i barnens lek. Eftersom denna undersökning har det 
socialkonstruktivistiska perspektivet som grundval, förväntar vi oss, att de händelser som vi 
observerar kommer att kunna ge oss kvalitativ data. För oss blir det då viktigt att använda 
metoder som kan hantera sådana data. 

Knutsdotter Olofsson (1991) skriver att ”när man använder sig av den kvalitativa 
undersökningsmetoden utgår man från studier och observationer av det fenomen man vill 
studera och söker efteråt begrepp till det observationer man gjort. Man försöker uppfatta så 
många kvalitéer hos det man studerar som möjligt” (s. 49). 
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Val av metod 

Vårt val av metod blevbåde videofilmning och löpande observationer. Gemensamt kom vi 
fram till att om vi enbart skulle anteckna under observationerna skulle det finnas en risk för 
att vi skulle missa empiri, som kunde vara väsentlig för vår undersökning. Genom att 
komplettera med en videokamera får vi en större bredd på det material vi samlar in. 

Videofilmningen har den fördelen att skeendet kan dokumenteras löpande och filmen finns 
tillgänglig och kan upprepade gånger spolas fram och tillbaka. Det innebär att man kan 
analysera materialet på ett helt annat sätt genom att granska videoklippen gång på gång samt 
att man kan frysa bilderna. Bjørndal (2005) betonar att vi människor har ett begränsat minne 
vilket gör att filminspelning underlättar eftersom situationen alltid finns kvar att se på. 
Ytterligare en stor fördel är att en stor rikedom av detaljer sparas.  

Att observera barnen i deras lek ger oss en verklighetstrogen bild samt att vi får en bättre 
lärdom om det valda ämnet vi har. Enligt Patel & Davidson (2003) är observation det främsta 
medlet människan har för att tillgodogöra sig information om världen runt omkring sig. Detta 
sker mer eller mindre slumpmässigt utifrån och förväntningar. Patel & Davidson menar att om 
man bestämt sig för just observation i ett utforskande syfte har man hunnit långt i sin 
forskningsprocess, så långt att man har en god kunskap om sitt problemområde. Författarna 
påpekar att man måste ha klart för sig vilken information som är viktig att registrera. De 
menar att det finns två olika möjligheter att genomföra observationer. Det ena sättet har en 
såkallad strukturerad form och det andra har en ostrukturerad form. Med den strukturerade 
observationen menar författarna är att man i förväg har bestämt vilka beteenden man ska se 
efter. Vi gjorde en förstudie med strukturerade observationer, men kom fram till att den 
formen inte gav tillräckligt hög kvalitet på våra data. Vårt syfte är att synliggöra vad som sker 
i kommunikationen och då kan vi inte i förväg bestämma vilket slags innehåll vi skall 
observera. Vi uteslöt därför den strukturerade observationen i huvudstudien. För 
huvudundersökningen valde vi istället den ostrukturerade observationen i form av löpande 
observation. Patel & Davidson menar att denna har ett syfte att få in så mycket information 
som möjligt på kort tid. 

Vi väljer att vara icke deltagande observatörer som är kända. Enligt Patel & Davidson (2003) 
så innebär icke deltagande observatör att man endast antecknar och observerar det som sker 
utan att man deltar i någon aktivitet. Valet av detta är för att försöka få en fokuserad 
datainsamling och försöka notera så mycket som möjligt av det som sker. Vi vill undvika att 
barnen ska bli påverkade av oss som observatörer. Därför ställer vi oss utanför leken och ses 
som kända av barnen. Vi tror att vi därigenom inte påverkar deras ”naturliga” beteenden. 
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Urvalsgrupp 

Urvalsgruppen vi valt i undersökningen är barn mellan 3-5 år på en kommunal förskola. Vid 
avdelningen var 39 barn inskrivna och av dessa kom 37 barn att delta i vår undersökning. 
Barnen vi valt har sedan tidigare varit bekanta för oss och detta eftersom vi genomfört vår 
fem veckors verksamhetsförlagd utbildning på förskolan. Vi upplevde att detta skulle vara en 
positiv fördel när barnen redan kände oss och på så sätt skapa en trygghet hos barnen när vi 
skulle observera deras lek. När vi ingår i deras dagliga miljöer ses vi inte som ett 
störningsmoment och därför påverkas inte barnen. Vi var dock medvetna om att detta krävde 
en del av oss som observatörer. Vi bestämde oss för att lägga våra egna fördomar och 
förväntningar åt sidan för att istället ha ett fokus att vara opartiska och neutrala.  

Till en början hade vi en tanke att synliggöra pedagogernas perspektiv på bland annat barns 
kommunikation. Detta var något vi valde att avstya då vi kände att det inte skulle hjälpa oss i 
vår undersökning. Det eftersom vi själva ville få en realistisk och egen uppfattning om hur 
barn samtalar och kommunicerar med varandra i leken. Genom att vi som icke deltagande 
observatörer valt att fokusera på att observera barnen, hjälper de oss att få ett bredare 
perspektiv på det hela och vi blir inte begränsade till pedagogernas syn. Därför valde vi att ha 
barnen som vår urvalsgrupp och Repstad (2007) menar att urvalet gör underlag av att 
forskaren tror sig kunna få fram en väsentlig förklaring till undersökningens syfte. 

Etiska principer   

Vetenskapsrådet (2002) har fastställt etiska regler för forskning, vilka vi har följt. När man 
gör en undersökning är det viktigt att man lever upp till fyra krav för att undersökningen ska 
vara giltig. De fyra kraven är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet. 

Informationskravet beaktade vi genom att informera alla berörda vårdnadshavare som erhöll 
ett informationsbrev. I det följde vi vetenskapsrådets rekommendation att ”den information 
som ges kan vara mer eller mindre detaljerad. I förhandsinformationen skall ingå den 
projektansvariges namn och institutionsanknytning för att underlätta kontakten med ansvarig 
forskare. Undersökningens syfte skall anges och en beskrivning ges av hur undersökningen i 
stora drag genomförs” (s. 7). Vetenskapsrådet framhåller även att det är viktigt att eventuella 
risker och obehag redovisas, samt att det tydligt ska framgå att deltagandet är frivilligt och att 
de material som samlas in inte kommer att användas för något annat än för forskningen. Man 
menar att sådan information ska ske muntligt eller skriftligt och att man genast ska skicka ut 
detta innan forskningen påbörjas. Detta är något som vi har beaktat och varit tydliga med i 
vårt informationsbrev som delades ut. Vi har även varit noga med att understryka vikten av 
anonymiteten genom att varken skriva ut namn på barn, förskola eller kommun. Patel & 
Davidson (2003) understryker vikten av integriteten som en viktig del för att den som har 
deltagit i undersökningen ska känna sig trygg. 
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Ett annat krav Vetenskapsrådet (2002) tar upp är regeln om samtycke. Vetenskapsrådet menar 
att i en undersökning med aktiv insats av de som deltar skall ett samtycke alltid inhämtas och 
skriver ”särskild försiktighet bör iakttas då det gäller omyndiga eller sådana personer som 
själva ej kan tillgodogöra sig given information. Så långt som möjligt bör kravet på samtycke 
tillämpas. Där så inte är möjligt bör förmyndare eller närstående personer ges detta ansvar” (s. 
9-10). Det framhålls av Vetenskapsrådet att man inte, i ett beslut om att delta eller inte delta i 
en undersökning, får utsättas för otillbörlig påtryckning eller påverkan. 

Genomförande 

Vi började med att utarbeta ett syfte och formulera frågeställningar som vi kunde utgå ifrån. 
Vi fördjupade oss i ämnet genom relevant litteratur för att på så sätt skapa en god förförståelse 
och en grund att stå på inför kommande observationer och arbete. När detta var fullbordat 
valde vi insamlingsverktyg och kom fram till urvalsgruppen och åldern på barnen som vi 
skulle observera. Därefter tog vi kontakt med personalen på den utvalda förskolan och kom 
överens om tid och datum för de olika insamlingstillfällena.  

Sedan införskaffade vi videokameror som skulle komma till användning i våra observationer. 
Vi formulerade ett brev till barnens vårdnadshavare där vi bland annat beskrev vad det var vi 
skulle undersöka och bad om deras medgivande (se bilaga 1). Innan vi kunde inleda 
observationerna fick vi avvakta tills vi fick ett medgivande av vårdnadshavarna, eftersom vi 
skulle ta hänsyn till de etiska principerna. Vi fick medgivande från alla föräldrarna förutom 
två stycken som ansåg att deras barn inte skulle delta i undersökningen. Det var något som vi 
tog hänsyn till i vår undersökning och var väldigt noga med att inget av dessa barn på något 
vis skulle delta. 

I tre veckors tid genomförde vi vår insamling av det empiriska materialet. De löpande 
observationerna var något som kontinuerligt ägde rum, speciellt när situationer uppstod och 
uppfattades som relevanta och intressanta. Under dessa tillfällen befann vi oss utanför barnens 
pågående lek, samtidigt som vi med penna och papper antecknade vad barnen utförde och sa. 
Videoinspelningarna utfördes när barnen hade sin fri lek som ofta var efter lunch. Barnen 
hade möjlighet att välja olika lekar via såkallade ”aktivitetskort”. Det gjorde att vi hade chans 
att förbereda filmkamerorna i de olika rummen som vi visste att barnen skulle vistas i. I 
början hade vi en misstanke att barnen skulle vara skeptiska till de uppställda 
videokamerorna, men det visade sig att de inte ägna någon större uppmärksamhet vid dessa. 

Genom hela processen hade vi de etiska aspekterna i åtanke och anpassade inspelningarna så 
att de barn som inte fick delta inte var vid närvarande. Efter varje tillfälle var vi noggrann 
med att överföra det inspelade materialet till en dator, för att sedan kunna strukturera upp 
filerna med namn och datum. Samma noggrannhet hade vi när det gällde våra skriftliga 
anteckningar som vi renskrev och reflekterade kring om vad det var som hade skett och vad vi 
hade lagt märke till. 
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Resultat  

Bearbetning 

Det första vi gjorde var att i en förstudie strukturera upp ett schema för att på ett lättare sätt 
kunna filtrera händelserna i det inspelade materialet och anteckningarna. Schemat vi 
utformade gjorde att vi kunde fokusera på antal barn, vem som lekte, händelseförlopp och det 
som kändes relevant för vår undersökning (se bilaga 2). Därefter tittade vi på 
videoinspelningarna för att erhålla en helhetsbild av dem. Backman (1998) anser att man efter 
varje avslutad observation ska organisera det insamlade materialet och systematisera det. 
Vilket är något vi har varit noga med i vår bearbetning av materialet. Lindström (2004) 
understryker att man i analysen bör kunna förena öppenhet med närheten till de agerandes 
språkbruk. Vi har följt råden genom att i textanalysen tillämpa ett förfaringssätt som på 
fenomenologisk grund utvecklats av Birgerstam (2000).  

Bearbetningen av huvudundersökningen innebar att vi tittade på filmerna ytterligare en gång 
och fokuserade på barnens olika kommunikationer och hur de samtalade med varandra. Vi 
reflekterade över det sedda innehållet och transkriberade dialogerna. Utifrån vår intuitiva 
uppfattning hittade vi sedan tydliga drag av vad som faktiskt förekommer i barnens 
kommunikation i deras lek. Därför har vi i resultatet valt att dela upp händelserna i olika 
kategorier för att på så vis kunna förtydliga vårt resultat.  

Som framgått tidigare stödjer vi oss på hermeneutiken, så som Ödman (2004) framställer den. 
Enligt Ödman (2004) omfattar den hermeneutiska processen huvudmomenten förförståelse, 
tolkning, förståelse och förklaring. Vi har redan i inledningen skrivit om vår förförståelse och 
även kommenterat den senare. I sin avhandling har von Gegerfelt (2012) använt sig av två 
analyssteg för att hantera tolkningsmomentet. Det har hon illustrerat i figur 2, som vi 
använder för att beskriva även vår tolkningsprocess.  

Resultatredovisning, analys och tolkning 

Genom förstudien fick vi en första överblick avseende underlaget för vårt arbete och hur det 
kunde organiseras. Observationerna och videoinspelningarna genomfördes inom ramen av 20 
lekaktiviteter. De aktiviteter som inspelades varierade i tidsomfattning från en halv minut till 
10 minuter beroende på aktivitetens karaktär. Den totala inspelningstiden uppgick till en 
timme och 18 minuter. Efter komprimering, beroende på lekens karaktär, är tidsomfattningen 
för det analyserade film materialet 45 minuter. För vår redovisning, analys och tolkning 
återger vi här den figur som von Gegerfelt (2012) konstruerat i sin doktorsavhandling.  
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Figur 2. Samspelet tolkning–förståelse-förförståelse-förklaring (enligt von Gegerfelt, 2012) 

I det första analyssteget redovisar vi svar på frågeställningarna när barnen finns i olika 
leksituationer. Vi pendlar då mellan närhet och distans men också mellan vår förförståelse och 
förståelse. I det andra analyssteget distanserar vi oss från de enskilda barnen och använder 
empirin som en helhet. Som vi redan tidigare pekat på har också vår förförståelse förändrats 
och utvecklats under detta arbete. Det har ökat våra möjligheter att göra tolkningen djupare i 
relation till förklaringar i tidigare forskning. 

Inledningsvis presenterar vi resultatet av undersökningen som handlar om vad som sker i 
kommunikationen mellan barnen och vad det är för typ av innehåll som framträder i barnens 
samtal. Vi har valt att dela resultatet i olika delar och i den första delen presenterar vi den 
intuitiva uppfattningen, där tillvägagångssättet bygger på Birgerstam (2000) och som 
motsvarar analyssteg 1 (se figur 2). I leksituationerna kommer vi använda fiktiva namn på 
barnen som till exempel ”Anders” eller ”Julia” och det är för att vi valt att följa och ta hänsyn 
till de etiska principerna. Den senare delen av resultatanalysen motsvarar analyssteg 2 (se 
figur 2). 
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Analyssteg 1 

I analysen läste vi det transkriberade materialet flera gånger för att bilda vår uppfattning om 
innehållet. Den första och intuitiva uppfattningen vi fick är att när barnen befinner sig inom 
lekens ramar handlar samtalen om hur deras lek ska fortlöpa och samtidigt informerar de sina 
kompisar om vad man själv uträttar. Vi illustrerar den uppfattningen i det följande med 
beskrivningar och citat från barnen i olika leksituationer: 

Bygga med lego 1: Det är två barn (4 år) som sitter och bygger med lego. Medan de 
bygger är det nästan enbart Anders som pratar, medan Per sitter vid sidan om och lyssnar 
samtidigt som han bygger med lego. Anders pratar om hur deras lek ska pågå: “Sen ska jag 
bygga gubbe, sen ska jag bygga mitt hus som ska vara stort. Om vi hittar en hund, så har vi en 
hund, så är jag hunden, visst?” 

Bygga med lego 2: Två barn (4 år) bygger med lego. Barnen utför inte någon större dialog 
med varandra och efter en stund säger en av barnen: “Visst sitter vi bredvid varandra?” vilket 
Per väljer att inte lägga ner energi på. Sedan börjar Anders att visa sin konstruktion för Per: 
“Titta, här är min stolpe” och fortsätter: “Kolla, vad snyggt jag har gjort!”. Per blir inte 
speciellt imponerad här heller, utan istället säger han: “Men det här är min stolpe” samtidigt 
som han visar upp sin byggnad. Per fortsätter: “Kolla min bil då!” och Anders svarar snabbt 
med: “Kolla vad jag har!” samtidigt som han håller upp ännu en byggnation. Här väljer Per att 
gå från leken. Anders använder då olika metoder för att försöka få tillbaka Per i sin lek. 

Bygga koja 1: I byggrummet befinner sig tre barn (5 år). Barnen börjar bygga en koja och 
deras dialog handlar om vad som behövdes för att bygga en koja. Stina säger: ”Två madrasser 
som tak och två stycken som golv”. Elin svarar: “Filtarna kan man ha som tak och kuddarna 
kan vi sitta på som stolar”. Under samma tillfälle kommer samarbete in i deras dialoger när 
Elin säger: “Kan du hjälpa mig? Kan du hämta den där? Hjälp mig att bygga sådär!” Alla 
flickorna hjälper till att bygga och konstruera kojan. 

Bygga koja 2: I byggrummet befinner sig samma barn som ovan. Barnen bygger på sin koja 
och efter en stund råkar Elin riva ner en bit av kojan varpå Sandra skriker hennes namn i 
frustration. Elin och Sandra börjar genast dividera och tillslut hotar Elin med att: “Jag tänker 
inte vara med om du skriker!”. Men Sandra hotar tillbaka: “Då tänker inte jag hålla upp det 
här åt dig!” Senare i samma situation: "Sluta, man får inte göra så!" och "Vi måste göra såhär 
istället!" 

Bygga koja 3: Barnen bygger en koja och efter samtal om hur de ska gå tillväga utbrister ett 
av barnen med ett hårt stamp på golvet: “Du måste akta på dig!” Varpå en svarar: “Men jag 
stod ju här först!” och tittar med en sur min. Efter en stund råkar ett av barnen riva kojan 
varpå ett barn skriker namnet i ren frustration samtidigt som hon vevar med sina armar. 
Barnet som rev ner kojan lägger armarna i kors och ställer sig mot väggen samtidigt som hon 
med sitt ansikte gör en arg grimas. 
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Bygga koja 4: I byggrummet där tre barn befinner sig (5 år). De samtalar om hur kojan ska 
se ut. Ett barn börjar fundera och berättar sedan om sin resa till Turkiet: “Vet du att när jag 
var i Turkiet så såg jag när dem byggde hus och så var husen såååå höga”... (samtidigt som 
hon visar med sina armar). 

Bygga rutschkana: Fyra barn (4-5 år) är inne i byggrummet där dem håller på att 
konstruera ihop en rutschkana med hjälp av ett bord. Samtalen leder genast in på hur man ska 
gå tillväga och kring samarbete om till exempel hur de ska komma på en bra strategi för att 
kunna lösa problemet. Sven säger att: “Om vi sätter bordet såhär, då går det inte”. Snabbt 
inflikar Ruben: “Men, vi gör såhär! Kan du hålla den här åt mig”. 

Rörelserummet: I den här sekvensen befinner sig sex barn (4-5 år) i ett stort rum. Barnen 
hoppar runt och slänger sig runt i rummet. Ted börjar direkt ta kommandot och bestämma vad 
alla de andra ska göra med ett bestämt tonfall: “Alla gör såhär, vi gör hoppa leken!”. Alla 
barnen ansluter sig till Ted. Han fortsätter att styra över situationen: “Nu gör vi en annan lek. 
Alla som är med mig kommer hit!” Genom att använda tydliga kroppsrörelser och uttryck 
verkar det som om Ted bestämmer vart de andra barnen ska stå och säger: “Stå här!”, “Alla 
som är med mig, kommer hit!” Sedan går Ted mot väggen och alla barnen följer efter honom. 
Här viskar Ted i Lukas öra om att han skulle säga vad de skulle leka: “Kan du säga att vi ska 
leka "roliga" leken?”. Lukas nickar till och skriker ut Teds förslag till de andra barnen om att 
de ska leka "roliga" leken och barnen fortsätter att följa Ted. 

Sandlådan: Tre barn (3-5 år) befinner sig i sandlådan ute på förskolegården. De leker med 
hinkar och spadar. Alva kommer med ett förslag: “Ska vi bygga ett sandslott?” Men snabbt 
avböjer Johan hennes förslag: “Nej! Vi ska göra såhär!” Här tar han snabbt kommandot och 
styr: “Nu kan man hälla vatten i hålet, så nu måste vi ha mera vatten.” och tittar på Alva: 
“Kan du hämta vatten?” 

Lekstugan 1: Två barn (4 år) leker i lekstugan. De använder sig av hink, spade, sand och 
gräs. Rut tar kommandot och säger: "Sen sätter jag det här och gör en kladdkaka, du kan göra 
glassen". Det resulterar i att Vega gör som Rut säger. I samma situation vill Hannes komma in 
i leken och gör det genom att fråga: "får jag vara med?" Rut svarar direkt: "Nej, du ryms 
inte!" Efter en stund då Vega fyllt hinken full med sand säger hon: “Kladdkakan är först 
färdig då den varit i ugnen och blivit varm”. När kladdkakan blir färdig börjar barnen att 
skrika: “Kom och kööööp!” till dem andra barnen som befann sig på gården. När barnen 
sedan får betalt för kladdkakan får de två kottar som representerar 2 kronor. 

Lekstugan 2: Två barn (5 år) leker med dockor inne i lekstugan och plötsligt uppstår det en 
konflikt mellan dessa. Barnen drar i dockans hår. Varpå Rut hotar Vega i ett försök för att få 
sin vilja igenom: "Om jag inte får den, då får du inte komma på mitt kalas". Men får ett svar 
av Vega: “Ja, men då tänker jag inte leka mer med dig!” 

Lek med bilar: Tre av barnen (3 år) befinner sig i ett rum med bilar. Barnen sitter vid ett 
bord och leker med varsin bil. Deras lek handlar om bilar och de gör ljud med munnen. Leken 
börjar sedan handla om att de är superhjältar och börjar hoppa och låtsas att de flyger 
omkring. Johan förklarar att de ska göra såhär samtidigt som han visar med sina armar. Bosse 
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börjar pysa med munnen och ställer sig upp. Här börjar han leka superhjälte, vilket man kan 
se via gester och ljud. Barnen börjar imitera varandra och tillslut gör de likadant. Teo ställer 
sig också upp och börjar göra samma sak med kropp och ljud. Johan börjar visa hur man ska 
skjuta och börjar låta med munnen medan de andra tittar på. 

Dans till musik: I rörelserummet befinner sig sex barn (4-5 år) och dansar till musik. Efter 
ett tag befinner sig barnen under soffan och sedan säger ett av barnen: “Alla som är med mig 
sätter sig i soffan!”. Barnen ansluter till soffan utom två av barnen som står kvar vid stereon 
och här hotar samma barn dessa med: “Ni som inte kommer, leker inte med mig!” Tillslut är 
det bara ett av barnen som inte har anslutit sig till soffan varpå Aron säger bestämt: “Du leker 
inte med oss!” Barnet lyckas här med att få med sig alla och börjar leka. 

Spela spel 1: I spelrummet sitter tre barn (4-5 år) och spelar ett spel. David förstår inte 
riktigt hur han ska göra eller vad reglerna går ut på. Tommy verkar bli lite irriterad och 
uttrycker sig genom att dra en djup suck och lägga händerna över huvudet. Efter en stund in i 
spelet så säger David: “Jag vann!” Tommy tar sig för huvudet ännu en gång och lägger sitt 
huvud mellan händerna samtidigt som han suckar. Tommy visar sitt missnöje med hjälp av 
sina djupa suckar och sitt kroppsspråk. 

Spela spel 2: I spelrummet sitter fyra barn (4-5 år). De sitter och spelar ett spel som är 
påhittat. Under spelets gång utbrister David: “Jag vann!”. Varpå Tommy drar en djup suck 
och säger: “Men vi måste göra såhär först”. David fortsätter i att hålla fast i att han var bäst: 
“Jag vann ändå!” 

Stora klossar: I den här situationen befinner sig tre barn (4-5 år). Barnen sitter och bygger 
med stora klossar. Joel råkar riva ner barnens bygge så att klossarna ramlar ner på golvet med 
en hög smäll. Agnes utbrister: “Meh! Nu måste vi laga!” Joel tar upp en av klossarna och 
säger: “Jag kan använda den här som skruvmejsel och laga”. Agnes tittar på klossen samtidigt 
som hon tar upp en annan kloss och säger: “Ja, det kan du och sen kan vi ha den här som 
hammare”. 

Pärlplattor: Barnen (4 år) sitter och bygger på sina pärlplattor, vilket de har suttit med en 
stund och är snart färdiga. Johanna utbrister plötsligt: ”Titta Per!”, “Hallå?” Här tittar Per ner i 
sin platta och fortsätter sitt bygge. Johanna gör ett nytt försök till att få hans uppmärksamhet: 
“Kolla på min pärlplatta. Jag är snart färdig!” Per svarar: “Ja, men kolla min då, jag har ändå 
hunnit mer än dig!” 

Lekställning 1: Barnen är utomhus. Tre av barnen (5 år) klättrar i en lekställning. De 
hoppar och springer omkring bland rutschkanor och stegar. Plötsligt konstaterar Jon: “Se vad 
högt upp! Jag är högre upp än dig!” och frågar Hannes: “Kan du klättra lika högt som mig?” 
Hannes svarar med en nick och gör ett försök att klättra lika högt. Sedan säger Jon: “Såhär 
brukar min storebror göra” och Jon hoppar ner från den höga höjden. Hannes säger: "Min 
storebror är större än din!" och påpekar sedan att:”Han kan göra såhär och såhär” samtidigt 
som han visar med kraftiga rörelser. 



23 

 

Lekställning 2: De tre barnen (5 år) som befann sig i klätterställningen kunde under sin lek 
låtsas att ställningen blev ett stort berg. Hannes uttrycker sig under lekens gång: “Ja, då kan vi 
leka spiderman och klättra upp för det stora berget”. 
Brottning: I rummet är det fem barn (4-5 år) och leken är fartfylld och barnen brottas, 
klänger och låter som djur. Mattias ställer sig på golvet och samtalar om vem som klarar av 
att snurra längst. Mattias: “Den som ramlar först förlorar!” Plötsligt avbryts leken med att 
Oskar säger: “Sluta det räcker, ni snurrar för fort!” Här svarar Tim: “Nä, ni är småkillar. 
Småkillar är bla bla bla”. Oskar frågar Tim: “Hur gammal är du?” varpå Tim svarar: “Jag är 
fyra”. Då tittar Oskar på Tim och konstaterar med ett leende: “Då är jag ju större än dig!” 

Utöver inriktningen på barnens kommentarer framstår det också för oss att de utgår från sig 
själva men visar delvis olika förhållningssätt i sina reaktioner. Det första intuitiva analyssteget 
bygger på att vi utifrån vår egen ursprungliga förförståelse försöker förstå och tolka de 
enskilda barnens utsagor och ageranden. Vi är medvetna om att detta utgör grunden för att 
kunna förstå och att den förståelsen inte är neutral och kan vara ett hinder i analysen. I nästa 
steg görs en djupare analys. 

Analyssteg 2 

I andra analyssteget distanserar vi oss från det enskilda barnet och använder vår empiri för att 
ytterligare försöka se övergripande särdrag. Det illustrerar vi med några exempel i figur 3: 

 
Figur 3. Principskiss över tillvägagångssätt i analyssteg 2. 

I den vänstra kolumnen anger vi lekaktiviterna. I den nästa kolumnen, Steg 1, anges vilket 
eller vilka ord som barnen oftast använder under den videofilmade tiden. I lekaktiviteten 
Bygga koja noterar vi att orden ”Kan” och ”Två stycken” är mest frekvent. I steg 2 avseende 
samma lekaktivitet videoobserverade vi återigen samma händelse. Denna gång var vi 
inriktade på att se i vilket betydelsebärande sammanhang orden användes och kom fram till 
att ordet ”konstruera” täcker sammanhanget bra. Efter detta gick vi vidare till steg 3. I steg 3 
tittade vi på inspelningen av den aktuella aktiviteten ytterligare en gång. Denna gång försökte 



24 

 

vi finna ledord för den innebörd, i vilken barnen använder detta med ”Kan” och ”Två 
stycken”. Vi såg att begreppet samverkan skulle vara lämplig att använda. På samma sätt 
gjorde vi med det övriga lekaktiviteterna och fick därmed den sammanställning av resultaten 
(se bilaga 3). 

Genom vårt tillvägagångssätt har vi nu kunnat sortera ut övergripande drag varifrån ledord har 
utkristalliserats. De ledord vi fått fram är: Förklarande dialoger, samverkan, social 
positionering, regelsättning, kroppsspråk som förstärkning, uppmärksamhet, jämförelse samt 
reproduktion. Dessa har vi illustrerat i figur 4. 

 
Figur 4. Ledorden från analyssteg 2 sammankopplade med leksituationer varifrån de 
utkristalliserats. 

I analyssteg 1 fick vi en inblick i att samtalen inom lekens ramar ofta kunde handla om hur en 
lek ska fortlöpa, samtidigt som man själv vill informera kompisen om vad man själv uträttar. 
Genom analyssteg 2 har vi nu fått en annan bild av hur barnens sätt att kommunicera i leken 
kan förstås och vad det är för innehåll som framträder i barnens kommunikation med 
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varandra. Den bilden kan förstås genom att studera ledorden på höger sida av figur 4 och se 
hur dessa genom analysen kan förbindas med de olika lekaktiviteterna. Varje förbindelse från 
ett ledord till en lekaktivitet återspeglar den innebörd som kan karaktärisera just den 
lekaktiviteten. Det framgår av figuren att vissa ledord kan förbindas med flera leksituationer, 
medan andra kanske förbinds endast med en situation. 

Figur 4 visar att det finns en koncentration av förbindelser från ledorden reproduktion, social 
positionering, uppmärksamhet och kroppsspråk till fler än en leksituation. Det innebär att 
huvudintrycket av analyssteg 2 är att tonvikten i barnens lekaktiviteter ligger i innebörder som 
kan karaktäriseras med dessa ledord.  

Jämförelse mellan analyssteg 2 och analyssteg 1 

Sättet att genomföra analyssteg 2 och resultaten av det steget ger oss möjligheter att jämföra 
resultaten från de båda analysstegen. När nu ledorden finns från analyssteg 2, kan vi med 
utgångspunkt från steg 1 i analyssteg 2 och de frekventaste orden där förbinda 
leksituationerna med ledorden. Resultaten kan belysas med figur 5. 

 
Figur 5. Lekaktiviteterna och de frekventaste orden i barnens kommunikation sammanbundna 
med ledorden som framkommit i analyssteg 2. 
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Det visar sig att sambandsbilden ändras tydligt från figur 4 till figur 5. Ännu tydligare blir 
bilden när dessa två figurer sammanförs bredvid varandra, vilket kan ses i bilaga 4. Antalet 
sambandslinjer i figur 5 är betydligt fler än i figur 4. Spridningen av linjerna åt båda hållen är 
också klart större i figur 5 jämfört med figur 4. Det kan också förklara varför det första 
intuitiva analysstegets resultat pekar på att kommunikationen mellan barnen företrädesvis 
handlar om hur deras lek ska fortlöpa samtidigt som de informerar varandra om vad man själv 
uträttar. De enstaka orden i steg 1 av analyssteg 2 kan förbindas med ledorden Förklarande 
dialoger och Regelsättning. Denna intuitiva första tolkning visar sig inte hålla när analyssteg 2 
genomförs. I diskussionsavsnittet återkommer vi till tolkningarna och relaterar dem till 
tidigare forskning. 



27 

 

Diskussion 

Inledningsvis kommer vi att diskutera tillförlitligheten och trovärdigheten i vår undersökning. 
Längre fram diskuterar vi de använda metoderna och resultaten. Slutligen ger vi förslag till 
fortsatt forskning. 

Tillförlitlighet och trovärdighet 
Tillförlitlighet, eller reliabilitet som den ofta benämns, handlar om hur säkra sätten att ta fram 
resultaten är. Patel & Davidson (2003) framhåller att man som forskare måste veta att den 
undersökning man genomför också utförs på ett tillförlitligt sätt, vilket betyder att man har 
god reliabilitet i sitt arbete. Charles (1995) menar att när man handskas med kvalitativa data 
är det relativt svårt att objektivt ange hur reliabel undersökningen är. Han framhåller att 
procedurerna hur data skapas är grundläggande för att erhålla god reliabilitet. I vår 
undersökning har vi videofilmat barnen samt använt oss av löpande observationer i form av 
anteckningar. Det har möjliggjort att vi gång på gång haft möjlighet att titta och lyssna på 
samma sekvens i leken. Därmed har vi kunnat försäkra oss om att vi uppfattat barnen rätt. 
Bristande underlag kan ibland vara ett begränsat urval av försökspersoner som kan äventyra 
tillförlitligheten uppger de ovan refererade forskarna. Vi hade en urvalsgrupp på 37 barn och 
har observerat 20 olika lekaktiviteter. Därigenom har vi ett omfångsrikt underlag. Patel & 
Davidson skriver att förutsättningen för en god reliabilitet är att man som observatör är tränad. 
Detta var något som vi övade oss på genom att göra en förstudie. Genom den fick vi en 
överblick av hur vårt arbete skulle kunna organiseras och genomföras på bästa sätt. De ovan 
refererade forskarna menar att man genom förstudier kan få hjälp att få syn på beteenden som 
är representativa och kan studeras. Något som också stärker vår reliabilitet är att vi under hela 
tiden varit två observatörer. Patel & Davidson påpekar att detta fungerar likt en kontroll av 
reliabiliteten. När man är två kan man se överensstämmelsen på sina olika observationer.  
Trost (2005) menar att man som forskare måste kunna visa läsaren att det data man samlat in 
och analyserat är trovärdigt. Det insamlade data måste vara seriöst och relevant för 
problemställningen. Det redovisade resultatet är baserat på det inspelade materialet och 
anteckningar. Vi har beskrivit hur våra tolkningar har gjorts och refererat till källor där 
tillvägagångssättet tidigare använts med framgång. Sammantaget anser vi att de vidtagna 
åtgärderna är av den karaktären att tillförlitligheten eller reliabiliteten kan anses vara god. 

Bengtsson (2001) påminner om riskerna med att forskning kan fjärma sig från livsvärlden 
samtidigt som han är medveten om att dessa företeelser inte är helt överensstämmande med 
varandra. I vårt arbete har vi angett de ontologiska och epistemologiska utgångspunkter vi har 
och vilket perspektiv vi intar till det vi studerar. Vårt arbete handlar om att kunna tolka de 
fenomen som visar sig. Patel och Davidson (2003) anger att validiteten handlar om 
överensstämmelser mellan vad vi säger att vi ska undersöka och vad vi faktiskt undersöker. Vi 
har under arbetets gång varit noggrann med att det är syftet och frågeställningar som skall 
styra undersökningen. Genomförandet har präglats av de teoretiska utgångspunkter vi tagit.  
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Syftet har varit att synliggöra kommunikationen i barnens lek, vilket vi tydligt redovisat att vi 
har gjort. Alla vidtagna åtgärder underbygger påståendet att validiteten är god. 

Metoddiskussion  

Man kan givetvis samla in sin empiri på många olika sätt. Gunnarsons (2007) sätt att 
åskådliggöra det möjliggjorde för oss att placera vårt arbete i ett större sammanhang i figur 1. 
Vår första tanke med undersökningen var att enbart använda oss utav observationer där vi 
utförde skriftliga anteckningar. Vi kom vid närmare eftertanke underfund om att detta inte 
skulle räcka till för att nå vårt syfte, som innebar att synliggöra barnens samtal i den fria 
leken. Det ledde oss till att videoobservationer skulle kunna komplettera våra skriftliga 
anteckningar på ett bra sätt. Nu i efterhand anser vi att detta var ett bra val eftersom vi kunnat 
synliggöra barnens samtal i detalj och kunnat se vad det är för innehåll som barnen har i sina 
dialoger med varandra. Med videoinspelningarna fick vi rikt med data som vi har kunnat 
bearbeta i olika analyssteg. Via dessa inspelningar kunde vi lyssna till barnens olika tonfall 
och ord som kan vara svårt att upptäcka vid enbart anteckningar. Holmsen (2005) framhåller 
att videofilmning kan vara en stor fördel att använda vid en observation där det inte går att 
anteckna den icke verbala kommunikationen, så som ansiktsuttryck, mimik och så vidare. 
Samma framhålls av Bjørndal (2005) som menar att om man vill ha så mycket information 
som möjligt är videoinspelningar ett bra och fungerande redskap. Under våra observationer 
har vi kontinuerligt fört anteckningar där vi tyckte oss se relevanta situationer uppstå. Vid 
dessa situationer valde vi att vara icke deltagande observatörer som var kända. Det tycker vi 
har varit en fördel eftersom vi har velat synliggöra barnens samtal i leken och därför inte ville 
förstöra deras "naturliga" beteenden med vårt deltagande. Genom att vi stått vid sidan om 
leken har vi kunnat iaktta barnens samtal utan att ses som ett störningsmoment. 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vårt val av metoder har möjliggjort för oss att 
besvara frågeställningarna och på så sätt har vi kunnat nå vårt syfte med uppsatsen.  

Resultatdiskussion  

I grunden för vår tolkning av resultaten ligger det hermeneutiska synsätt som Ödman (2004) 
står för. Det som skall tolkas i vårt fall är barnens samtal i den fria lek som vi överfört från 
observation till transkriberad text. Det innebär att vi närmar oss det som tolkas utifrån vår 
förförståelse och försöker se helheten i det vi observerar genom att ställa den i relation till 
delarna. För att öka förståelsen pendlar vi mellan delarna och helheten. Detta gör vi i enlighet 
med tillvägagångssätt utvecklade av von Gegerfelt (2012).  
Här kommer vi att tolka vad det är för innehåll som framträder i barnens samtal under leken, 
samt hur barnens sätt att kommunicera i leken faktiskt går att förstå. Vi kommer att tolka och 
analysera resultatet i relation till den tidigare forskningen, samt med det 
socialkonstruktivistiska perspektivet.  

Våra resultat visar att språket är en viktig del i barnens lek och lärande. Men nu har vi även 
fått syn på vilket innehåll samtalen handlar om och vilka olika sätt som barnen försöker göra 
sig förstådd på. Knutsdotter Olofsson (2003) skriver att ”talspråket och leken är inflätade i 
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varandra. Med talspråkets hjälp skapar barnet händelser, miljöer och äventyr som om de vore 
skapelsens herrar, likt Gud själv” (s .45). Hwang & Nilsson (2003) skriver om Vygotkijs 
tankar: ”för att lära sig att hantera problem som hon möter, och att tolka och hantera sin 
omgivning, utvecklar människan psykologiska verktyg, först och främst språket” (s. 49). 
Författarna framhåller Vygotskij som menade att det är språket som gör det möjligt för barnen 
att närvara i sociala interaktioner. Även Säljö (2000) skriver om Vygotskij som menade att 
kommunikation och språk är en viktig del i barnens utveckling. Det är det sociala samspelet 
med andra som är grundläggande i barnens lärande. Våra resultat tyder på att det är denna 
interaktion barnen emellan i leken som är mycket viktig. I leken ser det ut som om barnen 
testar företeelser som även finns i vuxenvärlden. Detta är även något som Arnqvist (1993) 
skriver om. Han menar att enligt Piagets tankar, så handlar barnet och språket till viss del om 
hur barnet blir socialt. Vårt språk skapas från olika sammanhang som man deltar i 
tillsammans med andra. I det följande utvecklar vi vår diskussion och våra slutsatser med 
ledorden från analyssteg 2 som rubriker. 

Förklarande dialoger  

Genom vår tolkning ser och hör vi att barnens samtal ofta kretsade kring vad just leken ska 
handla om: ”Sen ska jag göra så, sen gör vi så och sen så” eller ”Ska vi leka såhär?”. 
Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson (2000) påpekar att kommunikation och 
argumentation är en viktig förutsättning för att barnens lek ska kunna börja och ta form. Det 
var oftast i starten av leken som samtalen kretsade kring lekens ramar, om bland annat hur 
leken skulle gå till väga och vad de skulle göra. Knutsdotter Olofsson (2003) framhåller att i 
leken talar barnen oavbrutet för att informera varandra om vad som händer och detta för att 
göra sina lekkamrater informerade om sammanhanget, så att de kan förstå vad som är på 
gång. Hon menar att barnen måste förstå andras leksignaler och själv kunna kommunicera lek 
till andra. När barnen hela tiden ger ord åt sina transformationer och fantasier tränar det upp 
sitt språk. Det kan exemplifieras med några situationer. Tre barn förklarar vad som behövs för 
att kunna bygga en koja: "två madrasser som tak och två stycken som golv". I en annan 
situation där barnen bygger med lego handlar samtalet om vad som ska ske då ett barn 
uttrycker "sen ska jag bygga gubbe, sen ska jag bygga mitt hus som ska vara stort". Öhman 
(1996) framhåller att det är i deras lek som barnen kommunicerar för att komma överens om 
att nu är det på lek och att barnen kan skifta tempus efter i vilken fas de befinner sig i. Barnen 
visar, i våra resultat, att de är pragmatiska språkanvändare i den mening som Hwang & 
Nilsson (2003) menar. De kan i leken också använda ord för att beskriva transformationer 
eller händelser som beskrivs i leken. "Vi säger att du var vår mormor, sen kom du till oss i 
hemliga skogen". Knutsdotter Olofsson (2003) skriver att barnen säger ”vi leker att...” eller 
”vi låtsas att” (s. 9) och beskriver att barnen kan signalera att det är lek på många olika sätt 
och en av dessa är med sin röst. Författaren framhåller även att leken får sina former och 
regler genom barnens verbala kommunikation. Dessa förklarande dialoger var de som 
framträdde tydligt i det första analyssteget, men som får stå tillbaka i det andra analyssteget, 
där de betydelsebärande sammanhangen och innebörderna framtonar. 
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Jämförelser 

Vi kunde tydligt se att i vissa situationer kunde barnen jämföra sig med varandra. När de hade 
byggt något kunde någon säga: ”Kolla min, den är bättre än din”. Knutsdotter Olofsson 
(2003) menar att barn har ett behov av att mäta sig med andra och övertrumfa varandra. Detta 
är möjligt att det är så men vår undersökning har inte en sådan inriktning att vi kan påstå att 
jämförelserna skulle bero på just det. Från våra observationer gör vi den tolkningen att barnen 
gör detta i ett försök att få den andres uppmärksamhet. Dock behöver det inte vara den enda 
anledningen, eftersom vi ibland kunde tolka att jämförelsen hade att göra med att barnen 
försökte bli accepterade. I en annan leksituation kunde barnen konstatera: "Visst sitter vi 
bredvid varandra?" Ytterligare en annan variant var "Stå kvar här med mig, gå inte". Här 
tolkar vi att det handlar om att barnet vill bli bekräftat men också att få uppmärksamhet, vilket 
alltså hör hemma under nästa ledord. Stöd för den tolkningen får vi också i tidigare forskning 
(Tellgren, 2004) som menar att barn är väldigt angelägna om att bli accepterade som 
deltagare. De vill också få bekräftat om de befinner sig inom eller utanför gruppen. ”Visst 
leker jag med dig?” var något som vi ofta kunde höra. Även dessa jämförelser framtonade 
tydligast i vårt första analyssteg. 

Uppmärksamhet 

Öhman (1996) förklarar hur barnen, genom att de utnyttjar olika former av resurser, kan 
försöka få ett inflytande i både leken och på sina kamrater. Det kan vara personliga resurser 
som mod eller styrka. Öhman nämner även materiella resurser som handlar om att barnet har 
”rätt” leksaker, eller relationella resurser som att ha många kompisar och vara omtyckt av 
andra. Detta var något som visade sig när barnens samtal ofta innehöll citat: "Se på mig", 
"Titta min" och "Se vad högt". Vi uppfattade det som att det handlade mest om barnen själv 
och en kamp om att få en annans uppmärksamhet. Hwang & Nilsson (2003) beskriver Piagets 
tankar som handlar om att barnens tankar till en början är egocentrisk. Det är här barnen bara 
kan se omgivningen från sitt eget perspektiv och har svårt att se ur andra perspektiv. Även här 
är vi försiktiga med att påstå att anledningen är den som dessa forskare hävdar. Däremot kan 
vi se att företeelsen syns tydligt i våra båda analyssteg. 

Reproduktion 

Ett av Piagets fyra stadier gällande barns tänkande heter preoperationella stadiet. Hwang & 
Nilsson (2003) beskriver att den fasen infaller när barnet är kring 2 och 6 år, det vill säga i de 
åldrar vi undersöker. Här börjar barnen kunna hantera föremål tankemässigt och att tänka 
symboliskt, det vill säga i bilder och kan därför föreställa sig något. Det är något vi tycker kan 
speglas i när barnen i observationerna använder sitt språk och på så sätt föreställer sig att de 
till exempel är en superhjälte eller en bergsklättrare som ska bestiga ett högt berg. 
Observationerna visade att samtalen i barnens lek ofta kretsade kring fantasier, men vi kunde 
även se att dessa fantasier var en del av deras upplevda erfarenheter. Öhman (1996) 
framhåller vikten med fantasi. Det är den förmågan som är viktig, om man till exempel inte 
har tillgång till en riktig skruvmejsel menar Öhman att barnet kan transformera detta från en 
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kloss och då kan barnet klart och tydligt se klossen som en skruvmejsel. Ramsten & Säljö 
(2004) poängterar också att språkliga redskap och artefakter dessutom inte går att hålla isär. I 
en av observationerna så var det ett av barnen som direkt hade kunskapen om att när man 
skulle laga något måste man använda ett verktyg och att en hammare var bra att ha. Barnen 
samtalade om sina erfarenheter via det verbala språket och Säljö (2000) menar att det är 
genom språket vi har en förmåga att kunna dela våra erfarenheter med varandra. Detta anser 
vi handlar om reproduktion, då barnen återskapade något från deras tidigare upplevda 
erfarenheter. Detta kan kopplas till Johansson & Pramling Samuelsson (2007) som stödjer 
Vygotskijs tolkning som handlar om att barns fantasi är något som är hämtad ur deras tidigare 
erfarenheter och ur deras verklighet. Knutsdotter Olofsson (2003) framhåller att lek är en sorts 
reproduktion av tidigare händelser och bygger på minnet av verkliga upplevelser. Det 
framhålls även av Tellgren (2004) som menar att genom leken tar barnen med sig det de sett 
från den vuxna världen för att utvidga sina egna kamratkulturer.  

I leken menar Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2003) att barn använder både sitt 
språk, sin kropp samt material av olika slag för att på så vis kunna skapa och utforma sina 
egna erfarenheter. Enligt Ricoeur (1955) så besitter vi människor förmågan att kunna fläta 
ihop det vi gör med det vi säger. Detta kan kopplas till bland annat observationen "Bygga koja 
4" där ett barn berättar om sin resa till Turkiet och att hon där sett att husen är höga. Denna 
erfarenhet försöker hon sedan att relatera till leken genom att berätta att de ska bygga sin koja 
precis så högt. Detta kan relateras till det Lillemyr (2002) skriver om Piagets teorier kring 
assimilation, "när barnet tolkar situationen utifrån sin egen erfarenhetsbakgrund och kunskap" 
(s.132). Barnet är flexibelt och kan göra om och välja ut perspektiv från sin omgivning som 
de tycker stämmer ihop med deras kognitiva struktur. Läroplanen (Lpfö 98, reviderad 2010) 
anger att i leken kan barnen få möjlighet att utveckla och uttrycka sina upplevelser, känslor 
och erfarenheter. 

Ibland kunde vi uppfatta att barnens lek blev väldigt rörig och hade därför ingen större 
struktur på vad som skulle ske. Detta är något som Knutsdotter Olofsson (1991) tar upp i sin 
bok och menar att när lekarna blir röriga kan det bero på att barnen inte har ett grepp om den 
verklighet som de försöker återspegla i leken. Vi har dock inte underlag att dra den slutsatsen 
men vi kunde däremot tolka att då barnen lekte i mer strukturerade miljöer, som i 
byggrummet, blev leken mer utvecklad och deras fantasi och reproduktion kom till uttryck i 
deras samtal. Även Knutsdotter Olofsson anger att hon gjort liknande iakttagelser. I samtliga 
observationer präglades barnens fantasi i deras lek och samtal med varandra. Öhman (1996) 
påstår att barnet till en början härmar sådant som det själv varit med om och direkta upplevda 
händelser, men så småningom börjar barnet låtsas sådant som de inte gjort, utan sett andra 
göra. Här menar Öhman att barnet kan låtsas att det är en annan och ta den rollen som 
tillexempel när barnen i observation "Lek med bilar" tog rollen som en superhjälte. 
Reproduktionen framträder mycket tydligt i det andra analyssteget. 

Social positionering  

Redan i början av leken kunde vi se att det var något av barnen som tog kommandot och 
började styra de andra genom att till exempel berätta vad man borde göra för att få vara med i 
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leken. Den verbala kommunikationen kunde bland annat handla om vad deltagarna i leken 
skulle utföra för uppgifter. Med ett bestämt uttryck kunde barnet säga "alla gör så här, vi gör 
hoppaleken" och fick på så sätt med sig alla barnen i leken. I det andra analyssteget benämnde 
vi den innebörden för social positionering. Odelfors (1996) menar att när någon intar en 
maktposition så bygger det på hur de andra i omgivningen accepterar detta och underordnar 
sig. Vi kunde observera att barnen i många situationer blev underordnade genom att de gjorde 
som den tongivande personen sa utan större invändningar. Öhman (1996) skriver att ”de flesta 
barn omfattar och inordnar sig i dessa osynliga gruppregler om hur inflytande och makt ska 
brukas i lek” (s. 148). De andra barnen verkade inte ha mycket att säga till om och det 
verkade mer eller mindre acceptera hur situationen förhöll sig. Hundeide i Johansson (2001) 
menar att barn har "underförstådda" regler och detta kan kallas för metakontrakt där vi ofta 
har outtalade överenskommelser med andra. Phillips (2012) menar att socialisation är den 
process som gör att man tar till sig dessa aktörer. Många av barnen anpassade sig efter hur 
situationen blev. En tydlig sådan observation var när Agnes började styra och omedelbart blev 
en tongivande person. Hon kunde enbart stå vid sidan om och be de andra barnen att bygga si 
och så med klossarna. De övriga blev underordnad. Johansson (2001) menar att i barns 
relationer mellan varandra utvecklas underförstådda avtal. Barnen lär sig tidigt såväl om makt 
som om maktlöshet. Social positionering och sökande efter balans i situationen är också en 
vanlig företeelse även i vuxenlivet (Jernström, 2004). Även social positionering framstod i det 
andra analyssteget som ett mycket tydligt ledord utifrån innebörderna i de samlade 
observationerna. 

Kroppsspråk 

De upprepade observationerna av videofilmningen visade i andra analyssteget att 
kroppsspråket ofta återkom parallellt med det barnen sade eller gjorde. Det beteendet stöds 
också av tidigare forskning. Knutsdotter Olofsson (2001) beskriver att ett innehåll i en lek kan 
styras av barnens kroppsspråk. Öhman (1996) menar att upp till 60-70% av kommunikationen 
består av kroppsspråk. Hon framhåller att det är omöjligt att inte kommunicera. Även om man 
inte använder det talade språket kommunicerar man med alla sinnen. Författaren menar att 
kroppsspråket via gester, mimik eller kroppshållning är mycket vanligt i barnens språk. 
Jernström (2004) har visat att även i vuxnas arbetsliv kan man genom att studera 
kroppsspråket till och med upptäcka det ögonblick när lärandet faktiskt sker. 

Dialoger där det i andra analyssteget framtonade mycket kroppsspråk innehöll ofta korta ord 
som till exempel: ”Sluta”, ”Akta”, ”Aaaah” och ”Swisch”. Denna kombination mellan 
verbalt- och icke verbalt språk verkar vara ett sätt för barnen att förstärka sin åsikt eller sin 
egen vilja. Holmsen (2005) menar att vi hela tiden uttrycker oss genom kroppsspråk och 
mimik. Författaren påpekar också att vårt icke-verbala språk är det som är det mest ärliga. När 
barnen vill komma till tals, försöker få fram sin egen vilja eller när deras egna ord inte räcker 
till använder de sig ofta av sitt kroppsspråk i ett försök att förtydligar sin vrede eller vad de 
tycker. Renberg (2006) menar att våra gester och rörelser fungerar som en förstärkning till de 
ord vi säger och påpekar att kroppsspråket är människans äldsta språk. Barnen kunde i många 
situationer förstärka deras budskap genom att använda sig just av kroppsspråket. I en situation 
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då två barn började bråka visade ett av barnet sin ilska genom att luta sig mot väggen, göra en 
arg grimas och hålla armarna i kors. Det framgick också att barnen kunde börja imitera andras 
kroppsspråk och ljudeffekter. Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2000) påpekar 
att innan barnet har utvecklat sitt verbala språk så lär de sig genom att titta på andra och 
imitera. I det andra analyssteget framstod kroppsspråket som ett naturligt ledord. 

Samverkan 

I några av leksituationerna kunde barnen samarbeta med varandra. Tornéus (2000) menar att 
när barnen samspelar med andra och har en mångsidig kommunikation utgör detta en 
utveckling för deras språk. Lärandet generellt, framhåller Jernström (2000), kan ses som ett 
resultat av individens samspel med omgivningen. I vår undersökning kunde barnen med hjälp 
av att använda en mångsidig kommunikation skapa ett samspel mellan varandra. De kunde till 
exempel ta hjälp av varandra genom att ställa en fråga och sedan förklara för varandra sådant 
som man från början inte riktigt förstod.  

Under analysen märkte vi att barnen inte enbart använde sig av ordet ”måste”, utan frågade 
varandra om hjälp då till exempel problem uppstod vid ett bygge. Williams, Sheridan & 
Pramling Samuelsson (2000) skriver att ”när barn skall lösa olika problem kan deras skilda 
sätt att tänka leda till att de gemensamt utvecklar strategier som är lämpliga för att klara av en 
på förhand given kognitiv uppgift” (s. 25) och författarna framhåller Vygotskijs teori om att 
det är bra att barn kan ta lärdom av någon skickligare person och på så sätt kunna konstruera 
en ny förståelse. Vygotskij (1978) framhöll själv att viktiga upptäckter barnen gör är sådana 
som sker i ett dialogiskt samarbete med andra. Detta är något som sker i det han kallar för den 
proximala utvecklingszonen. Vygotskij påstod att när en individ får stöd eller hjälp av någon 
som har mer kunskaper inom ett område, kan man på så sätt få bättre förståelse än vad man 
skulle ha fått utan hjälpen. Detta tycker vi kan ses som samverkan mellan barnen, att man 
med hjälp av varandra och sitt verbala språk gör att man kan skapa en bättre förståelse och 
större kunskap.  

Knutsdotter Olofsson (2003) framhåller att när barnen befinner sig i leken går deras munnar i 
ett och detta för att bland annat lösa olika problem som kan dyka upp. Samverkan mellan 
barnen var något som kunde äga rum till exempel vid ett missförstånd eller om ett bråk 
uppstod. Här valde barnen att skapa en dialog som innehöll kompromisser och på så vis 
försöka komma överens med varandra. Öhman (1996) anser att det krävs samarbetsförmåga 
av barnen för att på så sätt kunna lyssna på andra och framföra sina egna åsikter. Hamnar 
barnen i olika synsätt eller viljor som leder till konflikt tränas de på att förhandla och 
kompromissa. Som innebörd i leken var samverkan dock inte särskilt dominerande i detta 
andra analyssteg. 

Regelsättning 

Regelsättning var något vi tyckte kunde framträda i leken speciellt när barnen skulle komma 
överens genom att samtala om vad som var tillåtet eller inte tillåtet. Detta fungerade likt 
förhandlingar mellan barnen. Det har också påtalats i tidigare forskning av Williams, Sheridan 
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& Pramling Samuelsson (2000) som noterat att det krävs kommunikation och argumentation 
för att en lek skall kunna ta form. I några av leksituationerna kunde vi uppfatta att barnen 
hade tydligt uppsatta regler. I en situation kunde vi se att det fanns en tongivande person som 
fungerade likt en ledare som styrde och hotade de andra genom att säga: "Om ni inte gör så, 
då är ni inte med mig!" Mycket av samtalen gick då ut på att uppfatta regler om vad man får 
inte får göra. Ledaren kunde också starta samtalen genom att beskriva reglerna och leken 
kunde stoppas om reglerna inte följdes. Knutsdotter Olofsson (2003) beskriver att barnen 
måste lyssna till vad de andra har att säga i leken för att misstag inte ska ske. Om det händer 
avbryts leken och den som utförde misstaget tillrättavisas. I observationen av "Lekstugan 2" 
kunde hot och regelsättning framträda. Där kom hoten till uttryck genom att ett av barnen sa: 
"Då får du inte komma på mitt kalas". Barnen var väldigt kvicka med att ta till hot, speciellt 
när de inte fick sin vilja igenom eller helt enkelt var missnöjda. Som innebörd i leken hade 
regelsättningen en underordnad roll till något annat som sedan utkristalliserade som ledord. 

Slutsats 
Vi kan konstatera att det av von Gegerfelt (2012) utvecklade tillvägagångssättet kan användas 
för att tolka vad som sker i barnens samtal i den fria lek. I det första analyssteget möter vi 
observationerna och den transkriberade texten med den förförståelse vi vid den tidpunkten bar 
med oss. Den är i stort sett opåverkad av tidigare forskningsresultat i djupare mening. Den 
första och intuitiva uppfattningen, i fenomenologisk mening (Birgerstam, 2000), vi får av 
leken genom det första analyssteget är påverkad av denna tidiga förförståelse. Som Sellbjer 
(2002) och även Jørgensen & Phillips (2000) påtalar kan förförståelsen förändras över tid. Vår 
förförståelse har förändrats av den forskningslitteratur vi under arbetets gång har kommit i 
kontakt med. Det har varit en förutsättning för att vi kunnat genomföra det andra analyssteget 
i von Gegerfelts (2012) sätt att hantera empirin. Utifrån vårt syfte och frågeställningar är 
slutsatserna att barnens sätt att kommunicera i leken kan till en början ses som att deras samtal 
kretsar kring vad deras lek ska handla om, det vill säga förklarande dialoger och regelsättning. 
Dessa kan i viss utsträckning påverka lekens förlopp som samverkan eller jämförelser. Om 
man sedan går in på djupet och analyserar kommunikationen kan man få syn på ett annat 
innehåll som framträder i samtalen. Vi har sett att barnen kommunicerar mycket utifrån sina 
egna erfarenheter, vilka återspeglas tydligt i leken. Det förekommer hot i samtalen och kan 
komma i uttryck när de försöker få sin egen vilja igenom. Något som vi också fått se är att 
barnen ofta, med hjälp av det verbala, jämför mellan varandra och försöker få den andres 
uppmärksamhet. En ledare, social positionering, var något som ofta förekom i barnens lekar. 
Det var denne som tog kommandot över leken och samtidigt styrde det sociala mellan barnen. 
Att använda sitt kroppsspråk som förstärkning under samtalen var något som tydligt kunde 
visa sig.  

Vi anser att vi kan dra två generella slutsatser med vår uppsats. Det ena är att vårt sätt att 
hantera empirin fungerat bra i ett sammanhang som detta. Det andra är att leken inte bara är 
en lek, utan i denna tränar sig barnen i väsentliga aspekter av det som faktiskt kommer att ske 
i deras vuxenliv. I det första analyssteget inverkade vår dåvarande förförståelse starkt på 
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resultaten. Den intuitiva förståelsen kanske fascinerades av hur barnen arbetar i leken och vår 
uppmärksamhet kunde inte fullt ut riktas på innebörderna i det som sades och gjordes.  

När förförståelsen utvecklades genom insikterna i tidigare forskning framträdde 
innehållsaspekterna tydligare. Reproduktion och social positionering framstår i vår analys 
vara starkt framträdande innehåll i de lekaktiviteter vi undersökt. Vi hävdar inte att det är så 
generellt i alla barnens lekar, men vi hoppas att resultatet kan bidra till att tydligare i andra 
sammanhang också uppmärksamma leken i ett lärande sammanhang. Tidigare forskning 
(Jernström, 2000) har också konstaterat att mycket uppmärksamhet i samhället riktas på 
utbildning men mindre på lärandet. Då finns det risk för att det är den intuitiva förståelsen 
som styr åtgärderna och den djupare analysen uteblir. I vårt fall skulle i så fall regelsättning, 
kroppsspråk, jämförelser, samverkan och förklarande dialoger ges en tvivelaktig stor tyngd. 
Detta skulle då skymma det lärande innehållet om reproduktion och social positionering. Vi 
menar att vi har kunnat visa att det som sker i kommunikationen mellan barnen i deras lek på 
förskolan i djupet handlar om komplicerade sammanhang som har med livet självt att 
göra. Barnens sätt att kommunicera med varandra måste ses ur det perspektivet.  

Förslag till fortsatt forskning 
Under observationerna har vi undersökt leksituationer som varit tillgängliga för oss. I en 
större undersökning kunde man kanske medvetet välja ut även andra typer av leksituationer 
för att se eventuella samband mellan situationer och lärandeinnehåll som utvecklas av barnen. 
Det skulle även vara intressant att ett större projekt använda sig av Vygotskijs sociokulturella 
synsätt och betrakta de olika leksituationerna som vi använt i analyssteg 1 som rum där 
lärandet sker. Då kunde uppmärksamheten kunna riktas mot de kulturella verktygen som 
barnen använder sig av. 

Vidare kan man i fortsatt forskning se om barnens samtal skiljer sig åldersmässigt. Ytterligare 
ett förslag är att undersöka om dialogerna skiljer sig åt beroende på vilket kön som deltar i 
samtalen. Vi skulle även ge förslag på att utveckla metoderna. För att få ytterligare perspektiv 
på barns samtal kan man intervjua pedagoger om detta och kanske även barnen. 
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Bilaga 1 
Hej där hemma! 

Vi är två studenter (Ida och Emma) som nu går sista terminen på Luleå tekniska universitet, 
och nu är det dags att skriva examensarbete. 

Vårt arbete kommer att fokusera på barns olika samtal och kommunikation i den fria leken. 
För att göra detta kommer vi att observera barnen i deras lek och även använda oss av 
videoobservationer, detta för att vi kan analysera i detalj och risken att missa något minskar.  

Vi vill informera er att materialet som vi samlat bara är något som vi två kommer att se och 
att när arbetet är färdigt kommer allt inspelat material att förstöras.  

Om detta är något som ni inte vill att era barn skall medverka i så får ni meddela oss så snart 
som möjligt. Vi har full förståelse om detta är något ni inte vill att era barn skall delta i. 
Slutligen så kommer alla barn som blir observerade att förbi anonyma i vårt arbete. 

Vid eventuella frågor, tveka inte att höra av dig! 

Med vänlig hälsning 
Ida Nilsson och Emma Olofsson  
Förskollärarutbildningen 

Examensarbete 
HT 2013 

 

Barnens namn:______________________________________________ 

 

Målsmans underskrift:_______________________________________________ 
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Bilaga 3 
      

 Steg1 Steg 2 Steg 3 

Bygga lego 1 ”Sen ska”, ”Visst” Berättar för andra Förklarande dialoger 

Bygga lego 2 ”Visst”, ”Min”, 

”Kolla” 

Metoder Jämföra/uppmärksamhet 

Bygga koja 1 ”Kan”, ”Två 

stycken” 

Konstruera Samverkan 

Bygga koja 2 ”Tänker”, ”Jag” Riktlinjer Social positionering 

Bygga koja 3 ”Måste” Konflikt Kroppsspråk 

Bygga koja 4 ”Såg” Egna erfarenheter Reproduktion 

Rutschkana ”Såhär” Strategi Samverkan 

Rörelse ”Alla”, ”Gör” Tongivande person Social positionering 

Sandlådan ”Bygga”, ”Hämta”, 

”Måste” 

Riktlinjer Social positionering 

Lekstugan 1 ”Sätter”, 

”Kladdkaka” 

Fantasi, erfarenheter Reproduktion 

Lekstugan 2 ”Då”, ”Inte” Egen vilja Regelsättning 

Lek med bilar Läten/imitation Fantasi Reproduktion 

Dans till musik Få ord Konflikter, känslor Kroppsspråk 

Spela spel 1 ”Jag” Känslor Kroppsspråk 



 

 

Spela spel 2 ”Jag vann” Vinnare/förlorare Jämförelse 

Stora klossar ”Laga”, ”Använda” Fantasi, erfarenheter Reproduktion 

Pärlplattor ”Titta”, ”Kolla”, 

”Jag” 

Jämföra, vinnare Uppmärksamhet 

Lekställning 1 ”Se”, ”Såhär” Jämföra Uppmärksamhet 

Lekställning 2 ”Berg”, 

”Spiderman” 

Fantasi, erfarenhet Reproduktion 

Brottning ”Småkillar” Ålder, storlek Social positionering 
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Figur 5     Figur 4  

Visualisering av analyssteg 1 och anlyssteg 2.  
 


