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Abstrakt 
 

Syftet med denna studie har varit att belysa lekens betydelse för barns lärande sett ur barns 

perspektiv, och hur empati och vänskap visar sig i barnens lek. Frågeställningarna som jag har 

använt mig av är: Vad beskriver barnen att de lär sig i leken sett ur deras perspektiv? Hur stor 

betydelse har empati och vänskap för barnens lek? Studien grundar sig på en kvalitativ metod 

i form av observationer och intervjuer med barn i förskolan. I bakgrunden beskrivs det 

sociokulturella perspektivet och utvecklingspedagogiken som utgör studiens teoretiska 

utgångspunkter. Resultatet visade att barnen anser att de lär sig socialt samspel, turtagande, 

empati och kommunikation genom leken. Barnen lär sig att lyssna och respektera sina 

medmänniskor och genom leken utvecklas språk. Att barnens egna ord ska få höras i denna 

studie har varit viktigt, barnen menade själva att de lär sig så mycket av lek att de har svårt att 

sätta ord på det. I diskussionen tar jag upp vikten av pedagogens egna förhållningssätt och 

betydelsen av att leken får genomsyra verksamheten i förskolan.  

Nyckelord: Barns perspektiv, förhållningssätt, lek, lärande, språk, vänskap.  
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1. Inledning 

 

"Vi lekte och lekte och lekte, så det är underligt att vi inte lekte ihjäl oss."1 

 

Under min tid på lärarutbildningen och under min verksamhetsförlagda utbildning i förskolan 

har intresset för barns lärande genom leken växt. Att leken är viktig för barns lärande och 

utveckling har framkommit både genom litteratur och lektioner under min utbildnings gång. 

Men jag är nu nyfiken på att ta reda på hur barnen ser på lek. Vad upplever barnen att de kan 

lära sig genom leken och vad innebär ordet lek för dem?   

 

Enligt Skolverket (2005a) ska lek, utforskande, nyfikenhet och lust att lära utgöra grunden för 

den pedagogiska verksamheten. Läroplanen för förskolan, Lpfö98 (Skolverket, 2010) betonar 

lekens betydelse: hur viktig leken är för barns utveckling och lärande.  

Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla 

verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras 

fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att 

samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter 

att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter (Lpfö 98,2010, s. 6) 

Artikel 31 i FNs barnkonvention (1989) tar upp att alla barn har rätt till lek. 

Begreppsdefinition - Lek 

Enligt Nationalencyklopedin (2014) är lek: ”En verksamhet som sker ’som om’, 

låtsasverksamhet. Lek förekommer både bland människor (särskilt barn) och bland högre 

stående djur. Det lekfulla beteendet måste tolkas utifrån lekens mening. Hundar jagar 

varandra och slåss på lek. Lekdeltagare meddelar varandra att ’detta är lek’ genom 

kommunikativa signaler”  

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Astrid Lindgren http://www.astridlindgren.se/mer-fakta/citat, hämtad:2013-12-10 

 

http://www.astridlindgren.se/mer-fakta/citat
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2. Syfte och frågeställningar  

 

Syftet med denna studie är att belysa lekens betydelse för barns lärande sett ur barns 

perspektiv, och hur empati och vänskap visar sig i barnens lek. 

Frågeställningar 

 Vad beskriver barnen att de lär sig i leken sett ur deras perspektiv? 

 Hur stor betydelse har empati och vänskap för barnens lek? 
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3. Bakgrund  

Detta avsnitt inleds med en beskrivning av de teoretiska utgångspunkterna som studien 

bygger på samt det svårdefinierade begreppet lek. Litteraturgenomgången omfattar 

rubrikerna: Lek/tidigare forskning, barns lärande, pedagogernas förhållningssätt, barns 

perspektiv och barnperspektiv, språkets betydelse för barns lek samt empati och vänskap i 

leken. 

 

3.1 Teoretiska utgångspunkter  

 

3.1.1 Det sociokulturella perspektivet  

Claesson (2007) beskriver psykologen Lev Vygotskij (1896-1934) som skaparen av det 

sociokulturella perspektivet. Fokuseringen i Vygotskijs teori är den sociala miljön som han 

menade att barns utveckling hänger samman med, och beror på vilken miljö barnet har vuxit 

upp i. Vygotskij poängterar att man inte kan skilja barns utveckling och lärande åt. För att 

kunna betrakta människors utveckling och lärande skapade Vygotskij begreppet proximal 

utvecklingszon. Med proximal utvecklingszon menar Vygotskij avståndet mellan vad en 

person kan klara av att göra på egen hand, utan stöd från andra, och vad personen kan prestera 

med hjälp från kamrater eller vuxna.  

 

Enligt Säljö (2000) är det när den som äger mer kunskap utmanar individen, som den lärande 

individen inlemmas i den proximala utvecklingszonen och på så sätt lär sig i och genom 

samspelet dem emellan. Säljö menar att grunden i ett sociokulturellt perspektiv är 

kommunikation och att språkanvändning utgör länken mellan barnet och dess omgivning. 

”Genom att barnen kommunicerar om vad som händer i leken och interaktion, blir barnet 

delaktigt i hur människor i dess omgivning uppfattar och förklarar företeelser” (s. 67.) 

De kommunikativa processerna är enligt Dysthe (2003) förutsättning för människans 

utveckling och lärande. ”Det är genom att man lyssnar, samtalar, härmar och medverkar som 

barnet får kunskaper och färdigheter och lär sig redan från barndomen vad som är intressant 

och värdefullt i kulturen” (Dysthe, 2003,s.48.) Hon betonar att lärandet är centralt och i 

lärosammanhang finns det två betydelser av ”social”. Den ena betydelsen handlar om det 

historiska och kulturella sammanhanget och den andra inriktar sig på relationer och 

interaktioner mellan olika människor. Dysthe framhåller att den roll som andra spelar i 

läroprocessen är avgörande för vad man lär och hur man lär sig det.  

Enligt Hägglund (1989) innebär Vygotskijs syn på leken att det är en social process men att 

varje stadium i barnens utveckling har egna motiv. Vygotskij menar att alla lekar har regler så 

fort det finns fantasi i en lek finns det även regler. För Vygotskij är leken något som kommer 

in först när barnet är i treårsåldern eftersom barnet enligt honom innan den åldern inte är 

medveten om någonting annat än nuet.  
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3.1.2 Utvecklingspedagogik 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) har i sin bok ”Det lekande lärande 

barnet” utvecklat en teori inom utvecklingspedagogiken där de menar att barnens perspektiv 

och intention är i fokus. Unikt för denna pedagogik är att den är utvecklad av förskollärare 

själva. Som lärare ska man fånga och utmana barnens värld med hjälp av variation i innehållet 

som barnet ska lära sig någonting om.  

Vidare menar författarna att utvecklingspedagogiken ska ge förutsättningar för att barnens 

värld ska bli synlig för dem själva och för andra. Författarna betonar att hur pedagogen 

förhåller sig gentemot barnen är viktigt. Det innebär att vara tillåtande och visa intresse för 

barnet och att själv vara öppen som pedagog för att kunna lära sig hur barn tänker. 

Pedagogernas förmåga att kommunicera och lyfta fram både barns tankar och reflektioner är 

av största betydelse i utvecklingspedagogiken. Barnintervjuer har varit en ytterst viktig 

kunskapskälla för att kunna utveckla denna pedagogik. Utifrån barns olika erfarenheter skapas 

variation i hur leken utvecklas och det barnen erfarit skapar en förståelse och struktur hur 

barnen har kunskap att förstå olika fenomen. 

Begreppet relevansstruktur är något som ses som meningsfullt och som leder till igenkänning 

för barnet. Det barnet upplever som meningsfullt är inte bara begränsat till vad de redan 

känner till, i det de känner igen kan de alltid upptäcka en ny utmaning. Pramling Samuelsson 

och Johansson (2007) framhåller att lärande ses i form av objekt och akt, lärandets objekt står 

för barns kunnande och förståelse av omvärlden. Enligt Nationalencyklopedin (2014) är 

metakognition ”medvetenhet om eller förståelse av den kunskap man har, en förståelse som 

kan komma till uttryck genom förmågan att verbalt beskriva den. Att man är medveten om sitt 

eget tänkande. Metakognition innebär även att om man ställs inför ett problem övervakar man 

fortlöpande sitt tillvägagångsätt och kontrollerar att man är på rätt väg”. Vidare framhåller 

Pramling Samuelsson och Johansson (2007) att man för in en metakognitiv dimension i 

lärandet. När barnet leker både tänker och talar det om vad det ska göra samtidigt som barnet 

agerar i lektemat. Den metakognitiva kommunikationen sker med lärarens samverkan då hon 

kan rikta barnens uppmärksamhet mot ett gemensamt innehåll som de kan samtala om för att 

sedan ändra barnens uppmärksamhet mot hur barnen själva tycker och tänker om innehållet. 

”De olika teoretiska aspekter som tillsammans konstituerar utvecklingspedagogik handlar 

både om barns lärande och om lärarens delaktighet i detta lärande, lärare kan påverka barns 

utveckling och förståelse för sin omvärld och samtidigt visa varje barn respekt” (Pramling 

Samuelsson & Johansson, 2007, s. 29). Pramling Samuelsson, & Sommer & Hundeide (2011) 

menar att begreppet barnperspektiv i bemärkelsen barncentrering är något man ser i 

förskolans pedagogik som främst är riktad mot de små barnen. Lärandets objekt är barnens 

meningsskapande och barns perspektiv ses som början och slutet på allt lärande. 

”Eftersom utbildningen är normativ baserad på läroplanens intentioner kan man säga att 

barnperspektiv respekteras inom all förskolepedagogik av bra kvalitet men de som förespråkar 

utvecklingspedagogik vill försöka låta barnens subjektiva världar komma till uttryck- det vill 

säga barns perspektiv” (Pramling Samuelsson et al. 2011, s.238).  
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3.2 Lek/tidigare forskning 

Enligt Birgitta Knutsdotter Olofsson (2002) är det svårt att definiera begreppet lek, hon menar 

att det kan vara svårt att skilja på lek respektive icke-lek om man inte känner till 

omständigheterna, det är bara barnet som kan tala om ifall det är en lek eller inte. Vidare 

menar hon att hur man definierar lek beror på vilken teori om lek som man använder sig av, 

hur man ser på lekens roll i barns utveckling samt hur och varför leken uppstår.  

Även Lillemyr (1990) menar att det är svårt att definiera lek eftersom leken berör hela barnet 

och har sådan stor betydelse för människornas liv och verksamhet. Barnens lek är allsidig och 

kan ändra sig snabbt. Leken kan vara något man tar till för att lösa problem, där barnet 

utforskar både sig själv och omgivningen i relation till sina behov och intressen. Leken lär 

barnet att lära känna sig själv och att få tillit och respekt för att kunna lära sig vilka krav eller 

utmaningar som ställs. Lillemyr menar att leken ofta är av social karaktär och att man där kan 

lära sig se det sociala samspelet.   

Lek är viktigt dels för att barnen spenderar stor del av sin åt att leka men även för att den är 

viktig för barnens utveckling och socialisation menar Lillemyr (1990). Lek är ett sätt att vara 

på, en dominerande egenskap som engagerar barnet och är motiverande. Lek är en aktivitet 

som på ett ögonblick kan ändras från skoj till allvar. Vidare poängterar Lillemyr att lek har 

många funktioner för barnet: problemlösning, utveckling, självkänsla samt åsikter och 

värderingar. Lekens betydelse menar han kommer ur tre olika perspektiv:  

 Psykologisk betydelse 

 Social och kulturell betydelse 

 Pedagogisk betydelse 

I den psykologiska betydelsen menar Lillemyr att barnen får olika upplevelser i leken, de lär 

sig och utvecklas genom erfarenheter och samspel med andra. Den sociala och kulturella 

betydelsen av leken menar han är den roll som leken spelar för att föra barnkulturen vidare. 

Lekens pedagogiska betydelse innebär ett led i uppfostran och används som ett pedagogiskt 

hjälpmedel.  

Lillemyr (1990) framhåller att barnet är centrum i lekens värld, men även trygghet är en viktig 

förutsättning för leken. Genom leken får barnet kunskap om sig själv och omvärlden men 

erövrar även motoriska och sociala kunskaper. Leken menar författaren kommer in i hela 

barnets personlighetsutveckling. Pedagoger kan använda lek som problemlösning för barnet 

och för att utveckla barnets jag och motivation. Lek kan användas för att utveckla barnens 

samspel och socialisation eftersom trygghet är en viktig förutsättning för att lek ska fungera. 

Barnet slappnar av när det är tryggt och vågar då testa på nya lekar och utvecklas därigenom.  

Lillemyr (1990) menar att leken är en kulturell företeelse som är djupt förankrad i 

barnkulturen och en viktig del av den socialisation som sker i leken när det handlar om regler 

och normer. Barnen tar in och utvecklar intryck från samhällets kultur och omgivning. Leken 

är därför ett viktigt led även i samhällets utveckling. ”Lek är en dynamisk 

problemlösningsprocess som stimulerar barnet att utveckla kreativa och djupare liggande 

egenskaper” (Lillemyr, 1990, s.140).  
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Knutsdotter Olofsson (2003) menar att lek är något paradoxalt som därför inte är enkelt att 

beskriva. Hon menar att lek är både på riktigt och på låtsas, att man kan göra saker på riktigt 

men att man använder leken som en täckmantel. Lek är något som varar i en evighet och tiden 

försvinner lätt. Lek är både glädje och stort allvar. Knutsdotter Olofsson betonar att det sker 

ett möte i leken mellan den yttre och inre världen och att föremål som barnen stöter på sätter 

igång fantasin. Leksaker är något som väcker fantasin till en skapande lek.  

Knutsdotter Olofsson (2003) framhåller att lek är ett spännande fenomen och när barn lärt sig 

tricket kan de närsomhelst gå in i lekvärlden. ”Leken sätter en guldkant på livet och ger det en 

mening utöver det vardagliga” (s.6). 

Öhman (2003) menar att lek är barns spontana verksamhet, där barnen omvandlar sin 

nyfikenhet och strävan att förstå för att kunna utveckla deras kunskaper och färdigheter och 

kompentens. ”Vi kan göra det enkelt för oss och säga att lek vet ju alla vad det är, för alla har 

vi lekt. Men just detta faktum leder också till att det finns lika många definitioner av lek som 

det finns lekande människor” (s.87). Engdahl (2011) menar att lek inte är något barnen bara 

gör utan att lek är liv. Barn väljer själva lek som den naturligaste sysselsättningen så fort de 

kan. Leken är social och alla grunder för lek lärs redan när barnet är nyfött, de två första 

levnadsåren lär sig barnen samspelet med vuxna och de viktigaste principerna för hur en lek 

skall gå till. De första lekarna som barnen leker på egen hand är att de härmar varandra i 

upprepande sekvenser. Allt kan bli till lek mellan två barn bara genom att de upprepar olika 

ting och varierar dem till ett mönster. (Knutsdotter Olofsson, 2002)  

Skolverkets Jord för växande (1998) betonar att i leken utvecklar barnen sin kommunikativa 

kompetens. Det är kommunikation genom ord, rörelser eller andra signaler både när barnen 

leker själva eller tillsammans med någon annan. Barnen gör hela tiden tolkningar och 

förhandlar med varandra för att kunna pröva sina idéer i leken. Barnen utvecklar sin sociala 

kompetens genom att leka med andra barn. De lär sig känna empati och medkänsla och delar 

tillsammans fantasier. För att leken ska kunna fortgå krävs det vissa sociala lekregler och 

genom att barnen följer dessa utvecklas deras sociala kompetens. ”Lek kan vara ett magiskt 

kommunikationsmedel för att nå barn” (s. 42.). 

Knutsdotter Olofsson (2002) menar att fantasin och konsten att föreställa sig utvecklas i lek 

och där föremålen runt barnet gör att barnen utvecklar låtsaslekar och får en fördjupad 

förståelse för olika material och deras möjligheter. Olika föremål kan leda till ett socialt 

samspel barnen emellan och små barn som inte kan språket så bra använder sig gärna av olika 

ting för att interagera med andra. Roliga och intressanta föremål lockar under hela 

förskoleåldern till en gemensam och objektcentrerad sysselsättning.  

Vidare menar författaren att små barn gärna interagerar med leksaker men både äldre barn och 

även vuxna som inte känner till varandra kan använda sig av olika ting i sitt kontaktsökande. I 

samvaro med andra visar man oftast upp nya föremål och i nya bekantskaper visar man upp 

gamla föremål. ”Redan under första levnadsveckan kan spädbarn imitera miner och räcka ut 

tungan” (Knutsdotter Olofsson, 2002, s. 54). Mamman härmar omedvetet tillbaks till barnet 

och detta samspel utvecklas till en dialog av ömsesidig imitation.  
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Detta ömsesidiga imiterande blir sedan en lek där barnet får en förmåga att urskilja vad som 

är viktigt för att sedan kunna använda detta i låtsasleken. Deltagande kan ske på riktigt men 

även i lek. Barnet utvecklas inte bara genom att det leker sådant de sett att de vuxna gör utan 

vuxna kan använda sig av vad de lekt med även i vuxenlivet så som arkitektur som påminner 

om Legoklossbyggande. Den kulturella miljön bidrar till att skapa material till innehållet i 

barnens lekar.  

Lillemyr (2011) poängterar att leken är en aktivitet som är viktig för alla barn, lek engagerar 

och motiverar barnen och har stor betydelse för både barnens lärande och för socialisation. 

Leken menar Lillemyr kan beskrivas som en frizon för allt som är roligt där man kan använda 

sig av sin stora uppfinningsrikedom. I leken är inte barnen rädda för att bli bedömda efter hur 

de beter sig, leken är som en fri arena där barnen använder sina erfarenheter. De vanligaste 

formerna av lek som nämns i samband med hur lekens utvecklas genom barnens åldrar är:  

 Sensomotorisk lek där barnet upprepar handlingar för att barnet gillar själva 

handlingen. 

 Rollek, där barnet antar en eller flera olika roller, oftast tillsammans med andra barn. 

 Regellek, där reglerna är det mest centrala men även samspelet som oftast sker med 

andra barn.  

 Rörelselek, där rörelserna är det viktigaste. 

 Konstruktionslek, som utvecklas genom att barnen experimenterar med föremål och 

olika material. 

Knutsdotter Olofsson (2002) menar att man märker rätt snart i en barngrupp att pojkar och 

flickor leker olika, innehållet och leksakerna väljs väldigt olika. Flickor föredrar att leka två 

och två medan pojkarna gärna leker i större grupper. Pojkar låter mer och är mer 

tävlingsinriktade medan flickor, enligt Knutsdotter Olofson gärna undviker sådana lekar. 

Lekarna som flickorna använder sig av tränar mer finmotorik och deras verbala uttryck medan 

pojkarna använder sig mer av kroppskontakt. Även i rollekar framträder en skillnad på barn 

och att de väljer olika roller beroende på kön. Pojkar tar oftast på sig fadersroll eller yrkesroll 

som polis eller brandman medan flickor hellre leker mamma, dotter eller prinsessa. Detta 

menar författaren beror på både social och kulturell påverkan.  

När barnen leker rollekar och låtsaslekar har de möjlighet att bearbeta känslomässiga 

upplevelser. Händelser som barnet varit med om, exempelvis ett tandläkarbesök, spelas upp i 

liknade form som det skedde. I rolleken kan barnen spela ut starka känslor, och att vara elak 

är i rolleken inget problem eftersom det bara är på lek. ”Barns uttryckssätt är lek” 

(Knutsdotter Olofsson, 2002, s. 109). 

I rolleken går barnet fullt in i rollen och beter sig och pratar som det krävs av den rollen, 

Knutsdotter Olofsson (2003) menar att det är viktigt att behärska rolleken och samspelet 

vilket kan vara svårt för den som är ovan. Barn som själva leker rollekar använder sig då ofta 

av flera roller och markerar bytet av sin roll med sin röst. Leksaksdjur eller dockor kan få 

spela med och då talar barnen åt dem. När barnen går in i rolleken förändras världen och de 

prövar hur det är att vara en annan person. Knutsdotter Olofsson (2002) påvisar att barn oftast 

vill leka vuxna, de vill kunna göra det som vuxna gör och kunna bestämma.  
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Innehållet som barnen använder sig av i sina rollekar kommer från barnens vardag, från vad 

de själva varit med om eller sådant de sett i olika former av medier.  

Att bråkleka och slåss i leken menar Knutsdotter Olofsson (2003) är en av de mest uråldriga 

lekarna. Den formen av lek är gemensam med många djur och den tysta överenskommelsen är 

att allt sker på låtsas. ”Ingen sysselsättning ger barn social kompetens såsom leken” (s.135). 

Social kompetens är dels ett villkor för leken men samtidigt även en konsekvens av den. 

Knutsdotter Olofsson menar att när man är barn så är det i leken man lär sig att samarbeta 

med andra barn. Det bästa med lek är att man lär sig leka och tränar upp sin förmåga att kunna 

fantisera och utveckla sin föreställning genom att man får kontakt med andra världar, enligt 

författaren. I leken lär sig barn förstå att världen kan te sig på olika sätt och då finns det 

oändliga möjligheter. När barnen har lärt sig hur man går in i lekens medvetandetillstånd så 

tycker barnen att det bästa som finns är att leka. ”Lek är inte bara lek. Lek är barnets sätt att 

klara livet och förstå världen” (Knutsdotter Olofsson, 2003, s.137).  

Att kunna de sociala lekreglerna är av särskild vikt när man ska bråkleka inte minst för att 

kunna förstå när det är dags att sluta. Bråklek börjar redan i spädbarnsåldern, barnen tränar 

därigenom både kroppen och sin smidighet. 

Lek är ofta något som återskapas ur en tidigare erfarenhet. I början är leken mer ett minne 

som återupprepas än en fantasi. Leken innehåller då en stor del av imitation. ”Lek är ren 

reproduktion av det man minns och nyskapande produktion med hjälp av det man minns då 

kallas det fantasilek” (Knutsdotter Olofsson, 2003, s.62). 

I fantasin kan man göra allt - och allt är tillåtet – men i verkligheten är det inte alls tillåtet 

eller ens möjligt att göra allt man vill, vilket är en viktig distinktion som barnet måste lära sig. 

I leken sker då ett omedvetet lärande och experimenterande. Det kanske inte går sätta ord på 

vad man lärt sig, man bara vet. Vygotskij (1995) menar att barn är kreativa och att det inte 

skiljer sig emellan fantasi och verklighet, han poängterar att grunden för barnens skapande 

finns i leken och att när barnet leker ger den sina upplevelser liv.  

3.3 Barns lärande  

Enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) erövrar barnen omvärlden genom lek. När 

de utforskar och försöker förstå sin omvärld sker detta oftast genom lek. Därmed är det svårt 

att skilja lek ifrån lärande, menar de. I leken upptäcker barnen sina förmågor och intressen 

och utvecklas både socialt och känslomässigt och författarna betonar att lek och lekfullhet 

därför bör ses som betydelsefullt i allt lärande. Barnen utvecklas genom lek både socialt, 

känslomässigt, motoriskt och intellektuellt. Ur barnens perspektiv är leken målmedveten, 

barnen kan ha olika mål som kan ändras under lekens gång. Det är barnen själva som skapar 

mening och innebörd i erfarenheterna i relation till sin omvärld. Därför blir det barnets 

lärande som hamnar i fokus, inte själva undervisningen eller hur det lärt sig, enligt Pramling 

Samuelsson och Sheridan. 

Johansson och Pramling Samuelsson (2007) menar att kunskap och lärande har grund i 

erfarenhet och den sociala och kulturella praktik som barnen ingår i.  
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Enligt författarna är lärande en kollektiv och social verksamhet och inte något som sker 

individuellt. Även om lek och lärande är olika finns det många likheter i vad som 

karaktäriserar dem. Lust, kreativitet och meningsskapande är några av de viktiga målen som 

barnen har i både lek och lärande. ”På samma gång som det finns lekdimensioner i lärande, 

finns det lärandedimensioner i lek” (Johansson & Pramling Samuelsson, 2007, s. 25). 

Öhman (2008) menar att lärandet bör ses som en cirkulär process eftersom både 

sammanhanget, relationen och den som ska lära sig påverkar varandra. Att lära sig veta och 

att lära sig göra är enligt Öhman de två dimensioner som bidrar mest till barns självförståelse 

och kompentens.  

Knutsdotter Olofsson (2002) menar att barnen lär sig oändligt genom lek. När de leker med 

vuxna får de till exempel grunden för sociala förmågor såsom ömsesidighet och turtagande. I 

en lek med känslor lär de sig reagera på känslor och får kontroll över sin rädsla samt att 

hantera ilska. Språklekar utvecklar barnens språkmedvetenhet. Barnen upptäcker och 

bearbetar fenomen i sin omgivning genom lek, vilket stimulerar den kognitiva utvecklingen. 

”När barn leker med varandra befäster de sin kunskap men de kommer också till större klarhet 

om det de leker och får ny kunskap då barnens olika erfarenheter måste stämmas av mot 

varandra” (Knutsdotter Olofsson, 2002, s.119). 

I läroplanen poängteras även hur viktig leken är för barns utveckling och lärande vilket ligger 

till grund för hela verksamheten i förskolan. I leken och det lustfyllda lärandet stimuleras både 

fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmågan att 

både samarbeta och lösa problem. Barnet får i den skapande och gestaltande leken en 

möjlighet till att uttrycka och bearbeta sina upplevelser, känslor och erfarenheter (Lpfö98, 

2010).  

I Skolverkets Jord för växande (1998) framhålls att lek och lekfullhet är viktigt för barns 

lärande. När barnen utforskar och försöker förstå både sig själv och andra sker det genom 

leken. Därför går det knappt att skilja lärande ifrån lek. När barnen leker rollekar, regellek 

eller någon annan form av lek utvecklar de tankar som de prövar själva eller med andra.  

 

3.4 Pedagogernas förhållningssätt 

Lillemyr (2002) betonar att en av de viktigaste faktorerna för barns lärande genom lek har 

med att göra vilket förhållningssätt pedagogerna har till såväl barn som till lek och lärande. 

Det viktigaste är emellertid vad barnet själv har för inställning till lek och lärande. Vidare 

menar Lillemyr att lärande och lek är två olika fenomen, att barnet är i leken och lärande är 

något som pågår. Likafullt kan dessa fenomen verka parallellt eftersom barnen tillägnar sig 

kunskaper och färdigheter genom sin lek. 

Att som pedagog ha olika former för lek och lärande som mål handlar inte om att jämställa lek 

och lärande, de är väldigt olika och ska inte jämföras. Istället menar Lillemyr (2002) att det är 

viktigt att ha kunskap att om både lek och lärande oftast glider in i varandra under aktiviteten. 

Enligt Lillemyr bör pedagogerna ha ett vidgat perspektiv på lärande och vara medveten om att 

lärande sker både individuellt och i samspel med andra och att lärandet utvecklar barnens 

kompetens och vikten av att barnen lär känna sig själv och sitt eget lärande.  



 
10 

 

Öhman (2003) betonar att det är pedagogens ansvar att skapa en miljö där barnens lek får 

optimalt utrymme. Vidare menar författaren att pedagogen har viktiga funktioner för att kunna 

skapa bra lekvillkor, inte minst för att förklara lekens koder för de barn som inte förstår dessa. 

Det handlar om att ge trygghet till barnen så att de vågar gå in i leken samt att finnas tillhands 

och vara där barnen är. Pedagogen ser barnens samspel och får information om vad som är 

viktigt för barngruppen som går att bygga vidare på. Pedagogen visar barnen respekt genom 

att inte störa eller avbryta barnens lek. Pedagogen kan genom att sätta ord på beteendet i 

lekarna stärka barnets självkänsla och empati.  

Öhman (2003) poängterar att det är viktigt som pedagog att kunna ha ett reflekterande 

förhållningssätt. För att kunna ta barnets perspektiv måste man vara villig att lära om barn och 

av barnen själva, samt vara villig att lära sig om sig själv och ha förmågan att vilja förändra 

sig. Detta bidrar till att man får viktig information. 

Enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) kan pedagogen stödja och utveckla barnens 

lek och lärande genom att själv delta aktivt i leken. När pedagogen är med i leken kan den 

vara som en förebild för barnen hur man ska bete sig i olika situationer, barnen kan få stöd av 

pedagogen i förmågan av hur man upprätthåller leken. Vidare menar författarna att vuxnas 

förväntningar på barn har stor betydelse för barnens identitet och språkutveckling. ”Genom att 

lyssna och intressera sig för vad barnet har att säga och respektera dess åsikter visar den 

vuxne att barnet är en människa att räkna med. Det handlar alltså om att tala med barn inte till 

barn” (Pramling Samuelsson, & Sheridan, 2006, s.73).  

Det som har störst betydelse för hur man som pedagog utnyttjar den tid man har med barnen 

beror enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (1995) på vilken inställning man har till 

barns lärande. De menar att pedagogerna bör ha en inställning som bygger på att utmana 

barnen och hjälpa dem vidare i sitt tänkande och då blir det extra viktigt på vilket sätt man 

ställer frågor, hur pedagogen samtalar med barnen och att barnen verkligen ges tid att tänka 

och reflektera.  

Doverborg och Pramling Samuelsson betonar vikten av att ta sig tid att lyssna på vad barnen 

har att säga samt att komma med nya frågor till barnen så de kan öva på sitt reflekterande och 

tänkande. Förskolans verksamhet ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet 

samt att man ska ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, 

kunskaper och färdigheter. Målet är att barnen ska utveckla sin nyfikenhet och sin lust samt 

förmågan att kunna leka och lära. Johansson och Pramling Samuelsson (2007) poängterar att 

lek och lärande är oskiljbara i barnens värld och därför borde det ingå i pedagogiken för barns 

tidigare åldrar.  Barn är redan från början av livet lekande, lärande individer som är riktade 

mot omvärlden för att erövra förståelse i den, menar författarna. Barns lärande är något som 

sker på flera olika sätt och för att förstå det måste man som pedagog ta reda på hur barnens 

lärande går till. Barnen lär sig genom att imitera, i interaktion och samspel med både vuxna 

och andra barn, genom att titta på tv eller läsa böcker. Genom alla sina sinnen uppfattar 

barnen omvärlden och de strävar hela tiden att lära sig nya erfarenheter. (Pramling 

Samuelsson & Sheridan, 2006). 
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Skolverkets Möten för lärande (2005c) framhåller att en strategi för barns lärande är att de 

vuxna i barnens omgivning medverkar till att barnen blir intresserade och undersöker 

omvärlden. Detta görs lättast genom att uppmuntra och genom att få barnen att känna både 

lust och glädje. Genom att göra barnen delaktiga i verksamheten får barnen inflytande, vilket i 

sin tur också påverkar lärandet. Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt 

utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I 

förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i 

samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen (Lpfö98, 2010, s.6). Enligt Lpfö 98 

(2010) ska barnen kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen och verksamheten ska ge 

utrymme för barnens egna planer och fantasi, kreativitet i både lek och lärande såväl inomhus 

som utomhus. Utomhus ska det finnas möjlighet till lek och andra aktiviteter i både planerad 

miljö och naturmiljö. Skolverket (2005a) poängterar att i styrdokumenten innebär synen på 

lek att det finns ett starkt samband mellan lek, skapande och utforskande förhållningssätt. 

Leken stimulerar fantasi, inlevelse, kommunikation och förmågan till det symboliska 

tänkandet. Leken utvecklas dock inte av sig själv och vuxna måste därför se till att barnen får 

tid och utrymme att leka.  

 

3.5 Barns perspektiv och Barnperspektiv 

Johansson och Pramling Samuelsson (2007) menar att världen ur barnens perspektiv varken är 

indelad i olika ämnen eller fenomen utan är en helhet som barn agerar i och är nyfikna på. 

Huruvida barnens perspektiv får framträda är avhängig av den kunskapssyn och barnsyn som 

läraren har och hur atmosfären skapas i förskolan. De menar vidare att barn lär i stunden. 

Barn befinner sig hela tiden i en utvecklingsfas som avspeglas i deras lekar. Barn lär sig på 

många olika sätt genom att imitera, iaktta, lyssna, och kommunicera.  

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) menar att om man använder barns 

perspektiv som en utgångspunkt för förskolan finns det heller ingen anledning att skilja 

mellan lek och lärande. För barnen är det självklart att låta tankarna, fantasin och kreativiteten 

flöda. Det enda man vet säkert är att lek, såväl som lärande, är en fråga att vara närvarande 

här och nu, enligt författarna. Halldén (2003) betonar att det sammansatta ordet 

barnperspektiv sätter fokus på hur vuxna tillvaratar barns villkor och verkar för barnens bästa, 

medan begreppet barns perspektiv istället handlar om att anlägga ett perspektiv som är 

barnets. Barns perspektiv innebär då att barnen själva har lämnat sitt bidrag.  

Klapp Lekholm, A., Norell, J., Olsson, B., Pettersson, A., Pramling Samuelsson, I., Pramling, 

N., Ridderlind. I., (2010) framhåller att barnperspektiv och barns perspektiv ofta 

sammanblandas. Med barnperspektiv menas att vuxna har kunskap om barns behov och deras 

utveckling och erfarenheter och att de vuxna vet vad som är bäst för barnen. Begreppet barns 

perspektiv innebär att barn är aktivt delaktiga och uppmuntras att bidra med sina perspektiv 

och synpunkter både verbalt och icke verbalt.  
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Att ta barns perspektiv betyder just att försöka tolka och förstå hur de tänker, varför de 

förhåller sig till olika saker i förskolan så som dom gör, varför de vägrar eller så gärna vill 

göra vissa saker, varför vissa barn går bättre ihop med andra, dvs hur världen ser ut från 

barnets eget perspektiv (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006, s. 132).  

 

Pramling Samuelsson, Sommer och Hundeide (2011) definierar barnperspektiv och barns 

perspektiv på följande sätt: 

 Barnperspektiv riktar de vuxnas uppmärksamhet mot förståelsen av barns 

uppfattningar, erfarenheter och handlingar i världen. 

Detta perspektiv skapas av vuxna som så trovärdigt som möjligt försöker att rekonstruera 

barns perspektiv genom barns förståelse av sin egen värld. Perspektivet försöker komma nära 

barnets erfarenhetsvärld, men det är alltid de vuxnas objektifiering av barn som styr.  

 Barns perspektiv står för barns erfarenheter, uppfattningar och förståelse av sin egen 

livsvärld.  

Till skillnad från barnperspektiv lägger man fokus på barnet som ett subjekt i sin egen värld. 

Författarna poängterar att det är barns subjektiva erfarenhet som avspeglas hos det lekande 

lärande barnet som bör mötas på deras villkor men som måste utmanas av andra barn och 

pedagoger.  

3.6 Språkets betydelse för barns lek 

”Barn erövrar omvärlden genom språket, språket är ett sätt att nyskapa, återskapa och hålla 

fast vid det betydelsefulla inom den egna kulturen och samhället” (Pramling Samuelsson & 

Sheridan, 2006 s.71). Leken i en barngrupp är social och fungerar som en arena för 

kommunikation vilket är helt centralt enligt Lillemyr (2011), eftersom samspelet i leken 

utvecklar barnen inom alla områden.  

Knutsdotter Olofsson (2002) menar att språket generellt har en central roll i leken vilket blir 

ännu viktigare i rollek eftersom den bygger på föreställningar och att barnet måste kunna 

uttrycka sig för att få med sig andra i rolleken. Barnen utvecklar olika kommunikationsfärdig-

heter genom att de lär sig att lyssna och ta in en annans perspektiv samt ge uttryck för sina 

egna idéer. När barnet talar i och om lek ökar deras språkliga medvetenhet och i leken 

använder barnen språket för att kunna vara den roll de antagit. I deras tal och i rollreplikerna 

prövar barnen olika sätt att tala. Talet blir i leken överdrivet med olika tonlägen. Författaren 

menar vidare att i talet i leken är det viktigt att kunna uttrycka sig så att kompisarna förstår 

vem man föreställer och att förstå vad de andra barnen har för roller genom deras sätt att tala.  

Enligt Öhman (2003) behöver alla barn en aktiv språkstimulans för att utveckla sitt språk så 

att de kan uttrycka sina tankar och känslor och idéer som de har. Barnens verbala språk 

utvecklas parallellt med leken. Barnet kan dela med sig av sina känslor och tankar till andra 

barn. Flickor brukar oftast utveckla sitt verbala språk tidigare än pojkar i samma ålder. 

Däremot brukar pojkar få mer talutrymme i aktiviteter som är styrda av vuxna, exempelvis i 

en samling.  
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Öhman (2003) poängterar att barnen kommunicerar sina upplevelser och erfarenheter 

gentemot sin omgivning, barnen använder således sina erfarenheter i leken. ”När barnet leker 

går munnen i ett, ofta är talet inte riktad till någon utan egocentriskt, dvs är ett språkligt 

ackompanjemang till vad de gör” (Knutsdotter Olofsson, 2003, s. 77).  

När leken blir än mer utvecklad blir det desto viktigare att både talet om leken och talet i 

leken når den som ska lyssna.  

Leken kan ses som ett symbolspråk som har mycket gemensamt med talspråket, menar 

Knutsdotter Olofsson. Lekspråk och talspråk utvecklas ungefär samtidigt och sker oftast i ett 

till två års ålder. Små barn har ett mer utvecklat lekspråk än talspråk, de har lättare att uttrycka 

sig genom leken och att genom sina lekhandlingar visa vad de förstår. Talet och leken flyter 

sedan samman och barnen leker sig till en förståelig värld.  

Utveckling sker genom samspel där barnet utvecklar sin kommunikation och i detta samspel 

finns leken med från alla första början, enligt Öhman (2003). Språkträningen blir aktiv genom 

leken och för att kunna leka tillsammans måste barnen kunna uttrycka sig själva och förstå 

själva vad andra barn säger, framhåller Pramling Samuelsson och Sheridan (2006). När barn 

leker använder de ord för att benämna händelser och i barns lek med varandra utvecklas deras 

kommunikation genom att de även lär sig tolka och förstå subtila signaler. Barnen 

kommunicerar genom ord, rörelser och olika tonlägen. Enligt författarna talar barnen med 

olika röster och med olika tempus beroende på om de befinner sig i själva leken eller utanför 

den.  

3.7 Empati och vänskap i leken 

Öhman (2003) menar att vänskap mellan barn motverkar rivalitet och främjar barnens 

utveckling av samarbete och ansvar. Barnen försöker alltid skapa ordning i sin tillvaro och hur 

barnet ser på sig själv är viktigt, barnet söker efter tillhörighet och gemenskap som ger barnet 

meningsfullhet.  

Förmåga till vänskap kräver även enligt Öhman att barnet har hög social kompetens. Tilliten 

mellan barnen gör att de kan bråka utan att deras vänskap hotas. Vänskapen har inbyggda 

tillitsregler som barnen således prövar. Barn blir oftast vänner genom gemensamma intressen 

i leken. Barn som är vänner leker bra tillsammans och kan återuppta där de lämnade leken 

även när de varit skilda åt under en längre tid. Vidare betonar författaren att de barn som har 

lätt att få vänner är bra på att ta sig in i andra barns lekar. De flesta barn anser att det är 

viktigare att de får vara med i leken än att de får bestämma. En del barn tycker om att leka för 

sig själva, men detta behöver inte betyda att de är ensamma i sig. Öhman (2003) menar att det 

är viktigt man ser till kvaliteten i barnens relationer till andra barn snarare än hur många 

vänner de har. Öhman (2008) pekar på att pedagoger ofta använder uttryck som ”kamrater” 

och ”vänner” medan barn istället säger ”kompisar” och ”bästisar”.  

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) hävdar att barnen utvecklar sin sociala kompetens 

i leken och därigenom lär sig att känna sympati och empati. Vänskap är viktigt för människor. 
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Författarna hänvisar till den danske småbarnsforskaren Stig Broström2 som menar att vänskap 

är något som växer fram när två eller flera vill umgås tillsammans. Barn måste därför kunna 

diskutera, förhandla och samarbeta.  

Kamratskap är beroende av såväl språkets utveckling som förmågan till turtagning vilket 

enligt Broström (1998, i Pramling Samuelsson och Sheridan, 2006) grundläggs redan hos det 

lilla barnet. Men det är i leken som barnen prövar och utvecklas i hur man är en kamrat och 

hur det är att ha kamrater.  

4. Metod 

Här redovisas de metoder som använts för att besvara studiens syfte och frågeställningar. 

4.1 Kvalitativ metod   

Syftet med studien var ju att belysa lekens betydelse för barns lärande sett ur barns perspektiv, 

och hur empati och vänskap visar sig i barnens lek därför valde jag att använda mig av 

observationer och intervjuer som metod för att få så mycket information som möjligt till 

studiens resultat. Löpande analyser användes under studiens gång vilket gav nya vägar vidare 

för att formulera intervjufrågorna.  

Kvalitativ forskningsprocess framhåller Backman (2008) innehåller flexibilitet och dynamik 

och därför har man större möjligheter för variationer. I den kvalitativa ansatsen använder man 

sig av ”hur” och ”varför” frågor. Kvalitet är något som handlar om karaktären eller 

egenskaperna av någonting. Genom att använda sig av kvalitativ forskning klargörs ett 

fenomens egenskaper, enligt Widerberg (2002).  

Patel och Davidson (2003) menar att kvalitativ metod inte är någon enhetlig metod och det 

finns flera varianter av den. Det är vanligt inom forskningen att man utformar och tillämpar 

egna tolkningar av kvalitativ metod. När man jobbar med kvalitativ metod är det en fördel att 

göra löpande analyser eftersom det kan ge idéer om hur man ska gå vidare i arbetet.  

Backman (2008) menar att i den kvalitativa strategin sker frågeformuleringen ofta samtidigt 

och fortlöpande under datainsamlingen, användande av denna teknik leder till en definitiv 

problemformulering. I en kvalitativ metod är det vanligast att använda sig av intervjuer och 

observationer. Enligt Trost (2010) kan man urskilja tre steg i processen mellan kvalitativa 

studier och kvantitativa och det är datainsamlingen, bearbetningen och det tredje tolkningen 

av analysen och hur ens studie presenteras beror på vilket syfte man har.  

 

                                                             
2 Broström, S (1998) Social kompetence og samvær. Vi er venner ik´? Århus: Systime. 

http://www.boernekultur.dk/uddannelse-forskning/forskning/fagomraader/leg/stig-brostroem/, hämtad:2014-01-07 

 

 

http://www.boernekultur.dk/uddannelse-forskning/forskning/fagomraader/leg/stig-brostroem/
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4.2 Datainsamlingsmetoder  

Insamlande av data har skett genom observation som känd icke deltagande observatör med 

användning av film och ljudupptagning, observationerna har varit ostrukturerade. Fördelen 

med att ha allt på film och ljud är att man kan titta på filmen upprepade gånger för att inte 

missa något som sker. Den andra insamlingsmetoden var i form av kvalitativa individuella 

intervjuer som anpassats för barn. Enligt Trost (2010) utmärks kvalitativa intervjuer av att 

man ställer enkla och raka frågor vilket ökar möjligheten att få innehållsrika svar.  

Patel och Davidson (2003) menar att kvalitativa undersökningar är väldigt tidskrävande och 

man oftast arbetar med en stor mängd text.  

Vidare menar Patel och Davidson att det är bra att göra löpande analyser eftersom det kan ge 

idéer om hur man kan gå vidare. Löpande analyser och reflektioner har därför gjorts under 

hela arbetets gång.  

 

4.3 Observationer  

För att kunna belysa vad leken har för betydelse för barns lärande, samt att kunna beskriva hur 

empati och vänskap kan påverka i barnens lek och vilken betydelse förskolans miljö har för 

barnens lek valde jag som en del i denna studie att observera barnen.  

”I vardagslivet är observation vårt främsta medel för att skaffa information om omvärlden och 

vi gör det mer eller mindre slumpmässigt utifrån våra egna erfarenheter, behov och 

förväntningar” menar Patel och Davidson (2003). Att använda sig av observationsmetod 

hjälper till att studera beteenden och händelseförlopp i ett naturligt sammanhäng just då de 

inträffar. Observationer kan ske på olika sätt menar Patel och Davidson och ostrukturerade 

observationer kan användas för att samla in så mycket information som möjligt kring ett visst 

område.  

Vid ostrukturerade observationer registrerar man ofta genom att skriva ner nyckelord och när 

observationen är slutförd skriver observatören ner hela sin redogörelse snarast för att inte 

information ska gå förlorad. Enligt Bjørndal (2005) betyder ordet observera att iaktta eller 

undersöka, den som observerar använder sig av alla sinnen. Därför är det viktigt att vara väl 

förberedd och redan på förhand ha bestämt hur man ska hantera all information som man får 

genom observation. I min studie har film och ljudupptagning använts som verktyg vid 

observationerna för att fånga upp de ögonblick som annars kanske hade blivit förbisedda.  

Bjørndal (2005) menar att ljud och videoupptagningar har två fördelar, det ena är möjligheten 

att lagra observationerna av ett ögonblick som annars lätt kunde gått förlorat, samt att inte 

missa detaljer eftersom man kan gå igenom observationen i efterhand, om och om igen.  

Att vara icke deltagande känd observatör hade sina fördelar då barnen på den aktuella 

förskolan inte reagerade på min närvaro i rummet under observationerna. 
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4.4 Barnintervjuer 

Kvale och Brinkmann (2009) poängterar hur viktigt det är när man ska intervjua barn att 

använda anpassade frågor till barns ålder, samt att vara noga med valet av miljö när man 

genomför intervjuerna. Vidare menar författaren att barn kan förledas av vuxnas frågor och 

man kan då få felaktiga svar, ledande frågor bör därför undvikas. Barn svarar oftast på frågor 

som de tror att vuxna förväntar sig, de vill vara till lags och försöker att svara så gott de kan. 

Att använda åldersanpassade frågor är viktigt för att undvika problem med komplicerade 

frågor som inte barnet kan besvara. Att intervjua barnen i deras naturliga miljö menar Kvale 

och Brinkmann är ett annat sätt att få bra intervjuer med barn.  

Doverborg och Pramling Samuelsson (1995) framhåller vikten vid att skapa en lugn plats när 

man ska intervjua barn, detta för att de ska kunna koncentrera sig. För att kunna hålla kvar 

intresset med barnet är det viktigt att sitta mitt emot barnet så man har ögonkontakt hela tiden. 

Vidare menar de att tidpunkten är något som man ska ha i åtanke vid intervjuer med barn, är 

det snart dags för lunch eller hemgång blir barnet stressat och ofokuserat och det är svårt att 

hålla igång intervjun. ”För att skapa en bra samtalssituation bör man också berätta för barnet 

vad samtalet ska handla om och varför det ska äga rum” (Doverborg & Pramling Samuelsson, 

1995, s.28). 

Att inleda en intervju med att diskutera om någon händelse med barnet, skapar lättare ett 

förtroende mellan barnet och den vuxne menar författarna. Frågor som kan besvaras med ja 

eller nej bör undvikas eftersom sådana frågor inte kan fånga vad barnet tänker. Att ställa 

frågorna genom att be barnen berätta underlättar barnens förståelse och barnens tankar blir 

tydligare genom deras svar. Att intervjun blir mer som ett samtal är viktigt. Barnen blir 

därmed mer villiga att dela med sig av sina erfarenheter och tankar och det skapar även ett 

större förtroende mellan barnet och den som intervjuar. Doverborg och Pramling Samuelsson 

(1995) poängterar hur viktigt det är att den som intervjuar är lyhörd för barnens svar och 

formulerar sina frågor därefter. Det är också viktigt att barnen får tid på sig till att ge uttryck 

för sina tankar. I ett strukturerat samtal kan den vuxne genom sitt sätt att ställa frågorna hjälpa 

till att leda barnens uppmärksamhet mot ett specifikt håll. Att visa barnen ett visst innehåll 

och ge barnen utmaningar och stöd i intervjusituationen underlättar deras reflektion.  

Trost (2010) framhåller att i barnintervjuer är det viktigt att tänka på att barnen kanske inte 

orkar sitta stilla under en längre tidpunkt. Man kan därför behöva komplettera och göra fler 

intervjuer med samma barn. De flesta barn tycker om att rita vilket också kan användas under 

intervjun. ”Att vara konkret är A och O i synnerhet då man intervjuar barn” (Trost, 2010, 

s.60). Det är viktigt menar Trost att man kan empatisera och ge barnen konkreta frågor 

eftersom de lever mer i nuet och inte kan minnas tillbaka till en händelse på samma sätt som 

vuxna kan.  
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4.5 Urvalsgrupp och Bortfall 

Förskolan som valdes ut för min studie ligger i Värmland, den har fyra avdelningar, två 

småbarnsavdelningar, 1-3 år och två andra med barn 3-6 år. Jag har gjort min 

verksamhetsförlagda utbildning på denna förskola och är därmed välkänd bland samtliga barn 

på alla avdelningar. På den avdelning där mina observationer och intervjuer utförts finns det 

23 barn, i åldrarna 3-6 år. Det enda bortfallet var ett barn som utifrån vårdnadshavarens 

önskemål inte fick filmas eller delta. Eftersom det aktuella barnet var sjukt och därmed 

frånvarande när observationerna utfördes var det inga problem med att filma fritt. 

 

 

4.6 Genomförande  

Jag inledde denna studie med att införskaffa litteratur och läsa tidigare forskning för att få en 

så bra förförståelse som möjligt. Därefter kontaktades aktuell förskola, bilaga med 

information om min studie samt begäran om samtycke delades ut till vårdnadshavarna med 

hjälp av pedagogerna (se Bilaga1). I samråd med pedagogerna på förskolan bestämdes vilka 

dagar och tider som passade bäst för att påbörja observationerna. För observationerna valde 

jag att oberoende av kön eller ålder följa alla barnen på avdelningen i deras olika 

leksituationer. Filmning och ljudupptagning användes under observationerna av barnens lek 

för att inte missa viktiga detaljer som sker i nuet. Löpande analys och reflektioner gjordes 

efter varje observationstillfälle. Varje observation pågick mellan 5 och 15 minuter. Utifrån de 

30 observationerna gjordes därefter ett medvetet urval bland dessa i relation till studiens syfte 

och forskningsfrågor.  

För de kvalitativa intervjuerna valdes fyra barn i åldrarna 4-5 år. När intervjuerna 

genomfördes var det viktigt att det skedde på en lugn plats och vid en bra tidpunkt. Frågorna 

var utformade i en mer berättande form för att det skulle bli enklare för barnen att förstå 

frågan och för att få fram deras tankar. Jag använde mig av Doverborg och Pramling 

Samuelsson (1995) som förespråkar hur man genomför bra barnintervjuer. De barn som var 

utvalda för den enskilda intervjun informerades innan om vad intervjun skulle handla om så 

att de kunde känna sig mer avslappnade. Efter varje intervjutillfälle kompletterade jag med 

egna reflektioner.  
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4.7 Forskningsetiska överväganden  

Jag har i min studie utgått från regler och riktlinjer för forskning enligt Vetenskapsrådet 

(2002). Alla barn och föräldrar på den aktuella förskolan informerades om syftet med min 

undersökning, att deltagandet var helt frivilligt och att de kunde avbryta när de ville. Samtliga 

berörda har informerats om alla punkter. 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) ska forskaren enligt informationskravet informera de som är 

berörda av forskningen om syftet med studien. De ska alltid upplysas om vilka villkor som 

gäller för deras deltagande, att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att närsomhelst 

avbryta sin medverkan. Det ska tydligt framgå att de uppgifter forskaren samlar in får inte 

användas till någonting annat än forskning (Vetenskapsrådet, 2002, s.7).  

Både barn och föräldrar har fått information om syftet och hur jag ska gå tillväga med min 

studie genom ett medgivandeintyg (Bilaga 1). Föräldrarna har via ett medgivandeintyg fått 

godkänna sitt samtycke till observationerna och intervjuerna. Även de enskilda barn som 

valdes ut till intervjuerna har fått godkänna att medverka och informerats om att de 

närsomhelst kan avbryta intervjun.  

Vetenskapsrådet (2002) påvisar att alla deltagare i en undersökning enligt samtyckeskravet har 

rätt att själva bestämma över sin medverkan. Forskaren måste därför få samtycke av 

deltagarna. Är deltagarna under 15 år ska samtycke inhämtas från vårdnadshavare. Om 

deltagare vill avbryta sin medverkan under en intervju får de fritt göra så (Vetenskapsrådet, 

2002, s.9-10). 

Konfidentialitetskravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2002) att uppgifter om personerna i en 

undersökning ska behandlas med största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna ska 

förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av materialet. Uppgifterna ska 

antecknas och lagras på ett sådant sätt att enskilda människor inte kan identifieras av 

utomstående (Vetenskapsrådet, 2002, s.12). 

Alla barn är anonyma och fiktiva namn har använts. Ingenting av materialet med video- och 

ljudupptagningar har hanterats av obehörig. Tystnadsplikten tryggar att ingen kan identifieras.  

Vetenskapsrådet (2002) poängterar enligt nyttjandekravet att uppgifter som är insamlade om 

enskilda personer endast får användas för forskningsändamål. Materialet i studien har enbart 

använts för forskningsändamålet. 
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4.8 Bearbetning och analys  

Enligt Nationalencyklopedin (2014) är analys: ”En verklig eller tänkt uppdelning av något i 

dess olika beståndsdelar: grundlig, uppdelande, undersökning” 

När alla observationerna var gjorda, valde jag bland de 30 observationerna ut de observationer 

som var mest talande för min studie och kopplade ihop dessa med teorin och tidigare studier 

inom ämnesområdet. Patel och Davidson (2003) menar att vid en kvalitativ bearbetning 

arbetar man oftast med textmaterial. Att kvalitativt bearbeta en videospelning innebär att 

skriva ut i text vad som händer på filmen för att få en text att arbeta med. Löpande analyser 

har gjorts hela tiden för att inte missa viktigt information och det gav mig idéer hur man 

skulle kunna utveckla intervjufrågorna. Författarna menar att fördelen med löpande analyser 

är just att nya idéer hur man ska gå vidare kan dyka upp under analysens gång. Slutprodukten 

av kvalitativ bearbetning är ofta en text där både citat, egna kommentarer och tolkningar 

förekommer.  

Efter varje observationstillfälle skrevs fältanteckningar och reflektionen skedde sedan hemma 

hos mig i lugn och ro. Det visade sig vid närmare granskning att många av observationerna 

hade ett liknande innehåll och därför gjordes ett medvetet urval med avsikt att spegla flera 

olika aspekter i relation till syftet och forskningsfrågorna. När observationerna var sorterade 

valdes två kategorier ut för analys: lärande och vänskap. Jag skrev ner de likheter och 

skillnader som hittades i observationerna och reflekterade över det jag kommit fram till. 

Enligt Backman (2008) underlättas analysmomentet om man strukturerar och kategoriserar 

observationerna för att på så sätt få ordning på den information som samlats in genom studien.  

Kvale och Brinkmann (2009) tar upp sju olika stadier i en intervjuundersökning: 

Tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, verifiering och rapportering. Jag valde ut de 

steg som kändes mest passande för mina intervjuer och följde de stegen. 

Tematisering menar Kvale och Brinkmann är när man formulerar undersökningens syfte och 

ämnet för undersökningen innan intervjuerna. I min process var studiens syfte och 

frågeställningar formulerade långt innan intervjuerna genomfördes, däremot var inte 

intervjufrågorna klara i detta skede.  

Planering görs utifrån vilken kunskap man eftersträvar. 

Intervjufrågorna växte fram i samband med de löpande analyserna av observationerna och jag 

eftersträvade att frågorna skulle vara enkla för barnen att besvara men samtidigt ge så mycket 

information som möjligt i relation till studiens syfte. De råd som Doverborg och Pramling 

Samuelsson (1995) ger i sin bok om hur man skapar en bra intervjumiljö för barn var till stor 

hjälp i detta avseende. 

Utskrift innebär enligt Kvale och Brinkmann (2009) förberedelse av materialet för analys 

genom att överföra talspråk till skriftspråk. När intervjuerna var genomförda transkriberades 

de till skriftspråk som Kvale och Brinkmann menar är att ändra en form av material till en 

annan form. Det har varit viktigt i mitt transkriberingsarbete att barnens egen röst framträder 

tydligt. Därför har inte deras uttal korrigerats utan i resultatet presenteras barnens egna ord, 

samma förfarande gäller observationerna. Analysen är nära förknippad med studiens syfte och 

ämne och utifrån detta avgörs vilka analysmetoder som är lämpliga.  
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Analysen av mina data har skett kontinuerligt och jag har använt mig av ett deduktivt 

förhållningssätt i den bemärkelsen att täta kopplingar har gjorts till studiens teoretiska 

utgångspunkter och tidigare forskning inom ämnet. Innehållsanalys har varit den metod som 

använts i analysen och all text har grundligt lästs igenom vid flera tillfällen. Enligt 

Nationalencyklopedin (2014) är innehållsanalys: ”metod som används i samhällsvetenskaplig 

forskning för att ge en systematisk och kvantitativ beskrivning av innehållet i texter av olika 

slag (böcker, tidskrifter, tidningar). Genom att skapa ett system av kategorier och klassificera 

och ange frekvensen av vissa ord och uttryck i de undersökta texterna försöker forskaren ta 

fram och analysera information om texterna och avsändaren”.  

Min avsikt med att använda kvalitativ analys har varit för att utforska och beskriva barnens 

livsvärld så som de uppfattar den. Genom rätt ställda frågor till barnen har jag fått utförliga 

svar på mina frågeställningar.  
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5. Resultat 

Inledningsvis redovisas i avsnitt 5.1 resultaten från fem observationer i berättande form. Varje 

observerad episod har fått en egen rubrik med en kort inledande beskrivning av situationen. 

Den dokumenterade observationen följs av en analys. I analyserna av observationerna, som 

presenteras i direkt anslutning till varje episod, görs kopplingar till studiens teoretiska 

utgångspunkter: Det sociokulturella perspektivet och Utvecklingspedagogiken. Jag refererar 

här även till lekteorierna samt Lpfö98. I avsnitt 5.2  presenteras intervjuerna med de fyra 

barnen. Denna presentation har en liknande struktur som presentationen av observationerna, 

med analys och egna reflektioner i direkt anslutning till respektive rubrik. Analyserna i 

resultatkapitlet utgår ifrån följande övergripande frågeställningar: Vad beskriver barnen att de 

lär sig i leken - sett ur deras perspektiv? Vilken betydelse har empati och vänskap för barnens 

lek?  

5.1 Observationer 

Elefanterna i teknikrummet 

Teknikrummet är ett rum där man får endast vara tre åt gången, det ligger i en korridor 

avsides från själva avdelningen. I teknikrummet kan barnen experimentera med olika 

leksaker, man kan bygga med Lego, klossar, magneter osv. När jag observerade fanns det tre 

pojkar i rummet: Olle, Kalle och Pelle. Namnen är fingerade. Barnen är cirka 3-4 år. 

När jag gläntar försiktigt på dörren till teknikrummet ser jag att Olle, Kalle och Pelle sitter på 

golvet, emellan sig har de en rund burk med elefanter i olika färger i plast. Kalle häller ut alla 

elefanter på golvet, Pelle sitter en bit bort och Olle hjälper Kalle att plocka ur alla elefanterna. 

Kalle plockar upp en elefant och ställer den på golvet, därefter tar han en till elefant och 

plötsligt börjar de alla sjunga på samma sång.  

Kalle, Pelle, Olle: En elefant balanserade på en liten, liten spindeltråd, det tyckte han var så 

intressant att han gick och hämtade en annan elefant, Kalle sätter fast en elefant med snabeln 

i den första elefanten.  

Olle: Jag ska titta på alla elefanter först, Olle går igenom alla elefanterna tills han hittar en 

som han vill sätta på de andra elefanterna. Återigen börjar alla barnen sjunga om elefanten på 

spindeltråden samtidigt som de räknar med fingrarna.  

Pelle: Ska jag ta den här stora elefanten nu och sätta på den med de andra? De andra nickar 

instämmande och för varje elefant som sätts fast fortsätter de att räkna och sjunga om 

elefanten som balanserade på spindeltråden. Efter ett tag stiger ljudnivån, pojkarna sjunger 

högre och högre. 

Olle: Men man kan ju inte vara så arg på elefanterna för att de balanserade på 

spindeltråden!  

Kalle: Men vi är inte arga på elefanterna, den här elefanten är jättestor. 

Olle: Men du får inte sjunga sådär skrikigt för då låter det som du är arg på elefanten! 



 
22 

 

Kalle: Men jag sjunger inte så, Barnen övergår till att sjunga sången igen, men denna gång 

sjunger de inte så skrikigt.  

Pelle: Det var den sista elefanten nu sitter de alla ihop, kolla vad många det blev ska vi räkna 

dom? 

Tillsammans börjar de räkna alla elefanter som de har nu på ett rakt led. De räknar högt 

samtidigt som de pekar på varje elefant. Tio elefanter fick de det till. Olle tröttnar på leken 

med elefanterna och lämnar rummet. Kvar sitter Pelle och Kalle, de börjar hjälpa varandra att 

plocka ner alla elefanterna i burken igen. Pelle når inte sätta upp burken på hyllan men Kalle, 

som är lite längre, tar då burken från Pelle och sätter upp den på hyllan. Därefter lämnar båda 

barnen teknikrummet.  

Analys: I min analys utgår jag från studiens frågeställningar: Vad beskriver barnen att de lär 

sig i leken - sett ur deras perspektiv? Vilken betydelse har empati och vänskap för barnens 

lek?  

Barnens samspel blir tydligt genom att de hjälps åt att plocka ut alla elefanterna samtidigt som 

de kommunicerar, språket har således en central roll i leken. Lillemyr (2002) menar att lek 

oftast pågår i samspel med andra och att det är genom leken som barnen lär sig 

kommunikation och samverkan.  

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) poängterar att i kommunikationen skapas mening 

och språket är även nyckeln till matematisk förståelse. Genom att de matematiska begreppen 

görs till en del av barnens erfarenhetsvärld utvecklar barnen matematiken som språk när de 

ordnar, sorterar och urskiljer olikheter. Dysthe (2003) menar att sociokulturell teori lägger 

stor vikt vid vilken betydelse språket har för lärandet, det är genom att lyssna, härma och 

samtala och samverka med andra som barnet får ta del av kunskaper och färdigheter. Språk 

och kommunikation är inte bara ett medel för lärande utan grundvillkoret för att ett lärande 

kan ske. 

När barnen unisont börjar sjunga om elefanten som balanserade på spindeltråd förstår jag att 

det är en av de sånger som barnen är vana att öva på räkning med. Barnen imiterar varandra 

genom att titta på varandra samtidigt som de pekar på elefanterna. De använder sig av 

matematik för att sortera och ställa elefanterna i led.  

I Lpfö98 (2010) står det ”barnen ska utveckla sin förmåga att uttrycka, urskilja och använda 

sig av matematiska begrepp och samband mellan begrepp” (s.10). 

 

Under lekens gång ändras tonläget och blir högljutt. Knutsdotter Olofsson (2002) menar att i 

leken överdrivs både tonlägen och sättet att tala på. Ett av barnen reagerar starkt på ändring av 

tonläget i sången och denna pojke tycks förknippa högljudda röster med ilska.  
Han säger då till kompisarna att det inte känns bra vilket de andra barnen förstår och visar 

därmed empati genom att direkt ändra tillbaka till normalt röstläge, vilket gör att leken kan 

fortsätta utan konflikter. Två av pojkarna hjälps sedan åt att städa upp när leken är slut. När 

Kalle ser att hans kamrat inte når för att ställa upp burken, trots att han försöker, tar Kalle 

över burken och hjälper till så den kommer på plats i hyllan.  
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Dragkampen i lilla rummet  

Det lilla rummet benämndes tidigare dockvrån men efter att rummet har förändrats kallas det 

nu ”Lilla rummet”. Härinne finns ett kök, en affär med leksaksmatvaror av plastmaterial, 

stolar, gosedjur, dockor. När jag kommer in för att observera finns det tre barn i rummet: Lisa, 

Bella och Johan. Namnen är fingerade. Barnen är mellan 4 och 5 år.  

Jag tar ett kliv in i det lilla rummet, inget av barnen bryr sig om att jag kommer in. De känner 

mig väl och är så vana att de inte ens reagerar på att jag placerar mig i ett hörn inne i rummet.  

Lisa, Bella och Johan är inne i en lek där de är hundar. De kryper på alla fyra och skäller. 

Bella är mamma hund och Lisa och Johan är hennes hundvalpar. I min anteckningsbok skriver 

jag: ”Hundarna samlar på sig mat medan de kryper omkring. De lägger allt på en filt som de 

kallar för säng, de hittar bröd och olika slags frukter.” 

Bella: Samla mycket mat! Vi behöver ha ett lager så att inte det tar slut nu när det är vinter 

och kallt. 

Lisa: Voff voff -okej mamma, jag ska gå och leta efter mera mat.  

Johan: Titta vad mycket mat jag har hittat åt oss! Det är typ femtontusen matbitar! 

Bella: Lägg maten i olika högar, du kan göra det Lisa.  

Ett annat barn kommer in och säger till att det är nu är städdags och att alla ska hjälpa till att 

plocka ihop.  

Barnen börjar plocka ihop sakerna. Alla leksaksfrukter och leksaksbröd ska ligga i en rosa 

korg. När Bella stoppat i allt i korgen och ska ställa tillbaka den kommer Johan och försöker 

ta den ifrån henne.  

Johan: Jag bär den här.  

Bella: Men jag hade den först! Jag ska ställa upp den! 

Lisa: Men Bella hade den först. (Till att börja med uttalar sig Lisa rätt tyst men sedan höjer 

hon rösten och upprepar samma sak, fast starkare) Bella hade den faktiskt först!!  

Johan: Men vi kan ta en varsin sida. 

Bella håller fortfarande hårt i korgen och vägrar släppa den när Johan försöker dra den ifrån 

henne. De drar hårdare och hårdare i korgen och några saker åker ur. Då säger Bella: Men kan 

inte du ta den här då? Hon ger Johan en brödlimpa i plast. Han sätter sig ner på golvet och de 

tittar på varandra en stund. Sedan tar han brödlimpan och går iväg med den. Bella reser sig 

upp och tar med korgen dit där den ska stå.  

Lisa: Nu var du en bra kompis Johan.  

Barnen lämnar rummet.  
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Analys: 

I min analys utgår jag från frågeställningarna, Vad beskriver barnen att de lär sig i leken sett 

ur deras perspektiv? Vilken betydelse har empati och vänskap för barnens lek? 

I denna lek har Bella utsett sig själv till mamma hund och Lisa och Johan är hennes 

hundvalpar, Barnen visar kunskap på att vissa djur behöver lagra mat för att klara sig under 

vintern. De sorterar även ”maten” de hittat i olika högar. Bella är den som styr leken och talar 

om vad de andra barnen ska göra. Johan berättar att han hittat jättemycket mat medan Lisa 

intar en liten mer tillbakadragen roll. Barnen blir avbrutna tidigt i denna lek och måste därför 

börja städa innan de hunnit komma särskilt långt i leken. Bella som har plockat ihop alla 

lekattribut i korgen, och är på väg att ställa tillbaka den i hyllan, hamnar i en dragkamp om 

korgen då Johan kommer för att ta korgen ur hennes händer.  

Båda barnen tittar på varandra och drar åt varsitt håll. Ingen av dem pratar speciellt mycket. 

Lisa som varit rätt tystlåten i leken säger nu ifrån och menar att Bella hade korgen först. 

Första gången hon säger till är hon väldigt lågmäld i rösten och ingen av barnen reagerar. Då 

höjer hon rösten och säger till Johan att det ju faktiskt var Bella som hade den först. Johan 

försöker då föreslå att de ska bära korgen tillsammans men Bella vill fortfarande inte det. 

Bella föreslår att Johan istället ska ta en annan sak att bära tillbaka.  

Barnen stirrar på varandra en lång stund innan Johan ger med sig och går iväg med en annan 

sak. Lisa uttrycker då att Johan var en bra kompis för att han gav med sig och ger honom 

beröm för det. Bella visade tydligt att hon inte tänkte ge med sig, det blev då Johan som fick 

vika sig. Lisa menar här att innebörden i att vara en bra kompis är att Johan gav med sig 

eftersom Bella faktiskt var den som hade korgen först. Enligt Lpfö98 (2010) ska barnens 

förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas. 

Det är uppenbart att det är väldigt viktigt för barnen att reda ut vad som är rätt och fel, Johan 

insåg att Bella inte skulle släppa korgen samtidigt som han möjligen begrundade att hans 

tilltag att försöka ta korgen ifrån Bella var fel av honom eller också insåg han att Bella var för 

envis och den starkare i denna situation och att hon aldrig skulle släppa korgen.  

Öhman (2003) poängterar att barn som har bra samspel med andra barn är ofta verbalt 

skickliga och har förmåga att uttrycka sina känslor och gillande till sina kamrater när de gör 

bra saker. Det verbala barnet har även lättare för att hantera konflikter och visa takt och 

hänsyn gentemot andra barn.  

Enligt Knutsdotter Olofsson (2002) tränas barnens samarbetsförmåga, förståelse och inlevelse 

och empati när barnen leker rollek. Författaren menar vidare att fördelningen av rollerna i 

rolleken oftast är könsrelaterade.  Flickorna tar sig gärna an rollen som mamma med uppgift 

att ta hand om familjen. Pojkarna visar gärna att de har självtillit. Denna rollfördelning 

exemplifieras tydligt i denna lek där Johan ivrigt berättar att han har tagit massor med mat 

medan Bella är den som är mamma och försöker ta hand om familjen.  
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Branden i huset  

Denna observation utspelade sig i lilla rummet. Här finns det som i vanliga fall kallas för 

affär, men som i detta fall fick bli ett hus. De två barnen som observerades här var Olle och 

Kalle och de är i åldern 3-4 år.  

Olle: Det brinner i huset. 

Kalle: Jag tappa en peng. 

Olle: Det brinner här! 

Kalle: Då släcker jag elden, här i har jag vatten! ( Kalle har en svart damväska som han 

börjar ösa ur, låtsaspengarna får symbolisera vatten och han slänger dem mot huset). 

Olle: Jag slänger in det här släckningskortet.  

Kalle: Den här kaninen ska brinna upp (Kalle tar ett gosedjur i form av en kanin och slänger 

in i huset).  

Olle: (plockar upp en docka i form av en bebis) Bebis, kan du hoppa in i huset och släcka 

elden?  (Bebisen blir inkastad in i huset). 

Kalle: Koppen, kan du hjälpa till att släcka bränderna? Koppen slängs in i huset. 

Kalle: Vi behöver mera vatten jag ringer ett ett två (Kalle plockar upp en leksaksmobil) 

Kalle: Hallå brandkåren! -Kom och släck elden som brinner i huset! 

Barnen börjar hämta olika leksaker och kastar in i huset för att släcka elden och snart är elden 

släckt. Då hämtar de tillbaka kaninen och bebisen som hjälpt till att släcka elden och börjar 

städa upp alla andra saker som hjälpte till att släcka branden. 

Analys: 

I min analys utgår jag från frågeställningarna: Vad beskriver barnen att de lär sig i leken sett 

ur deras perspektiv? Vilken betydelse har empati och vänskap för barnens lek?  

Samspelet och interaktionen mellan barnen blir tydliga då de samarbetar för att snabbt släcka 

elden som brinner i huset, barnen kommunicerar hela tiden och språket är definitivt en viktig 

del i leken. Det blir tydligt att barnen har kunskap om hur man ska släcka bränder, de 

använder sig av låtsasvatten, filtar och andra föremål, för att försöka släcka elden. När det 

ändå fortsätter att brinna i huset ringer de till larmnumret och ber brandkåren komma. Barnen 

talar om hela tiden för varandra vad de ska göra, vilken sak de ska slänga in i huset samtidigt 

som de gör det. I Läroplanen för förskolan står det att språk och lärande hänger samman 

liksom språk och identitetsutveckling. (Lpfö98, 2010) 

De repeterar med olika ord vilka sorters föremål och attribut de ska använda för att släcka 

elden. Knutsdotter Olofsson (2002) menar att leken är ritualiserad när barnen härmar och 

repeterar varandra, tempot och tonen markerar intensiteten i leken. Enligt Vygotskij (1995) är 

barn kreativa och använder sig ofta av sin fantasi som är hämtad från tidigare erfarenheter och 

upplevelser som de har varit med om i verkligheten.  
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De två barnen i denna observation visar i sin lek att de har både kunskap om och erfarenhet av 

hur man ska släcka en brand och vilket telefonnummer som man ringer för att larma 

brandkåren.  

 

Blodsugaren  

I teknikrummet utspelade sig denna observation som handlade om både liv och död och 

framför allt blod. Barnen är mellan 4 och 5 år och det är Fredric och Casper som leker denna 

rollek. Namnen är fingerade. 

När jag gläntar på dörren till teknikrummet är den första replik jag hör: Nu dödar jag dig med 

den här vassa nålen. Ett av barnen faller ner på golvet och spelar död.  

Casper: Nu suger jag ut allt blod och stoppar det i det här skåpet, (Casper gör sörplande ljud 

medan han sitter bakom ryggen på Fredric, han använder sig av en legobit som i detta fall 

symboliserar en nål). En hylla får fungera som ett skåp där allt blod förvaras.  

Casper: Det här är sparar-skåpet. Det sparar allt i livet. (Casper tar fram en behållare i lego 

som symboliserar det förvarade blodet, han sätter det innanför tröjan på Fredrics rygg. Fredric 

ligger fortfarande på golvet och låtsas vara död).  

Casper: Nu kan du vakna! För nu suger jag tillbaka livet i dig. Vakna nu! 

Fredric jämrar sig lite och vaknar till liv. Casper och Fredric skrattar medan Casper tar bort 

legobehållaren som är stoppad innanför Fredrics tröja. Casper börjar leta efter något för att på 

nytt suga livet ur Fredric.  

Casper: Men då hade jag en kanon som jag kunde använda för att suga ut livet.  

Fredric faller ihop på golvet igen. Du har inget liv nu igen säger Casper medan han tar två 

legobehållare som han stoppar innanför Fredrics byxor.  

Casper: Vakna nu har jag stoppat tillbaks allt blod och livet igen. Fredric vaknar och reser 

sig upp.  

De båda skrattar åt behållarna som är bak i Fredrics byxa.  

Casper: Fredric du har nålar i byxorna!  Skrattande hjälps de åt att ta bort legobitarna ur 

Fredrics byxor. Här blir barnen avbrutna i leken eftersom det är dags att städa innan 

samlingen.  

Analys: I min analys utgår jag från studiens frågeställningar: Vad beskriver barnen att de lär 

sig i leken sett ur deras perspektiv? Vilken betydelse har empati och vänskap för barnens lek? 

Under lekens gång får jag intrycket av att barnen kanske har tittat på någon film eller liknande 

som har med vampyrer att göra eftersom de pratar i termer av att ”suga ut livet” och ”suga ur 

blodet” ur folk. Barnen visar i sin lek att de har lärt sig att om blodet lämnar kroppen är livet 

slut. Att man förvarar blod i skåp kan möjligen förstås som att barnen kanske har sett 

någonting på tv, har egen erfarenhet av sjukhus, eller varit med om att någon lämnat blod på 

sjukhuset. Att det är just en nål som används för att suga ut blodet kan barnen ha lärt sig om 

de har tagit blodprov eller fått en spruta vid något tillfälle.  
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I läroplanen för förskolan (2010) poängteras att i lekens och lustfyllda lärandets former 

stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation. Barnen kan i den skapande och gestaltande 

leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter (Lpfö98, 

2010). 

Öhman (2003) menar att barn i leken använder alla olika teman såsom liv och död, kärlek och 

hat och att de vuxna kan känna sig tveksamma till att bejaka lekar med sådana teman. 

Knutsdotter Olofsson (2002) menar att leken återspeglar det verkliga livet med dess regler och 

lagar. Fantasin hjälper barnen att transformera verkligheten så att angelägna händelser kan 

spelas upp och barnens erfarenheter kan kombineras i ett dramatiskt skapande. Med språkets 

hjälp kommunicerar barnen hur leken ska fortskrida. Trots sin fantasirikedom och förmåga att 

leva sig in i leken och uppslukas av den, vet barnen vad som är verklighet och vad som är lek, 

menar Knutsdotter Olofsson.  

Enligt Knutsdotter Olofsson (2002) kommunicerar barnen med hjälp av språket i låtsasleken 

genom fniss och skratt men korrigerar med språket om någon skulle missuppfatta en låtsaslek 

som verklig eller tvärtom. 

Utifrån leken i den ovan beskrivna observationen har Casper den mer ledande rollen och 

Fredric är den som spelar död. Casper leder leken vidare genom att han bestämmer när livet 

ges tillbaka. Det är också Casper som hittar olika föremål som får symbolisera blodbehållare 

och vapen för att stickas med. Barnens samspel och även statusen av de olika rollerna 

framträder med tydlighet i leken. 

Babyrumpor i Verkstaden  

Ett av rummen på förskoleavdelningen kallas för verkstaden/målarrummet. Här inne kan 

barnen måla, rita, ”dega”, ”pärla” och snickra. Alla barn har egna lådor där de lägger sina 

pågående alster som de inte är klara med.  

Att rita har visat sig vara en väldigt populär aktivitet, i synnerhet bland flickorna i denna 

förskolegrupp. De kan spendera många timmar med att rita eller klippa samtidigt som de har 

långa och ingående samtal om olika ämnen.   

Just i denna observation fanns det fyra flickor vid bordet som var upptagna av att rita och 

måla olika bildmotiv. 

Flickorna i denna observation är mellan 5 och 6 år och deras fingerade namn är Lisa, Malin, 

Linnea och Emma. Diskussionen pågår livligt och när jag börjar observera deras aktivitet vid 

bordet tar det en stund att förstå vad de faktiskt pratar om.  

Emma: Man måste väl vakta rumporna så de inte studsar iväg eller? 

Malin: Nej, man har en rumpa på en människa och så får man sköta rumporna, som du sa 

nu.  

Emma: Så man ska sköta rumporna så de inte kissar och bajsar på sig?  

Sen blir det… precis när de börjar guppa så måste man hämta pottan till dom. 

Malin: Mm eller toaletten 
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Emma: Så fort dom säger -Woahhh, (härmar ljud av en skrikande bebis) måste de äta. 

Lisa skrattar med men deltar inte aktivt i diskussionen utan fortsätter att rita på sin teckning 

men det framgår tydligt att hon hela tiden är med och lyssnar.  

Linnea: Man måste slå lite på ryggen med så dom rapar efter att dom sugit på tutten.  

Malin: Oh Emma vilken fin bebis du har gjort! Kan du göra en sån åt mig med i min bok? 

Lisa: Får jag se? Oh vad fin! Så’n vill jag med ha, kan jag få en så’n också? 

Emma: Hmm… vet inte om jag orkar rita så många, jo okej då. Jag ska göra det men det 

kanske tar lite tid och blir kanske inte klart förrän imorgon, så då får ni vänta.  

Malin: Det gör inget om det tar tid! Jag ska göra en blomma till dig nu för du är så snäll. 

 

Analys: I min analys utgår jag från frågeställningarna i studien: Vad beskriver barnen att de 

lär sig i leken sett ur deras perspektiv? Vilken betydelse har empati och vänskap för barnens 

lek? 

Flickorna är inne i en livlig diskussion som handlar om rumpor. Av de fyra tjejerna är det två 

som är väldigt aktiva i konversationen medan de andra två är mer aktiva lyssnare. Att de har 

viss kunskap om hur man ska ta hand om bebisar framgår då de pratar om blöjbyte och att 

bebisar skriker när de vill ha mat. Att bebisar behöver rapa efter att de har ätit är också något 

som de har kunskap om. De diskuterar att ”rumporna guppar i blöjan” när bebisen behöver 

blöjbyte. Medan diskussionen pågår ritar alla barnen och tittar på vad de andra har ritat.  

När två av flickorna får syn på en bebis som en av de andra ritat vill hon genast också ha en 

sådan. Då vill de andra också ha en bebisteckning och snart får flickan som först ritat bebisen 

en hel del jobb med att göra flera sådana till alla de andra vid bordet. En av flickorna börjar 

rita en tackteckning för att hon tycker att hennes kamrat är så snäll som målar till alla de andra 

barnen. Lillemyr (1990) menar att leken stimulerar estetiska uttryck och lek och att lek och 

estetisk aktivitet kan gå in i varandra.  

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) betonar att i leken använder och befäster barnen 

den kunskap och de begrepp som de lärt sig, barnen utvecklas både socialt, känslomässigt, 

motoriskt och intellektuellt. 

Enligt läroplanen ska barnen utveckla sin skapande förmåga och förmåga att förmedla 

upplevelser, tankar och erfarenheter genom uttrycksform som bild (Lpfö98, 2010). 

 

5.2 Intervjuer 

I redovisningen av barnintervjuerna har varit viktigt för mig att barnens tankar kring lek, 

lärande, och empati och vänskap återges ur barnens perspektiv och att det är deras egna ord 

och uttryck som kommer fram i intervjuerna. Barnen som valdes ut för intervjuerna var: 

Bella, Casper, Lisa och Malin, de är alla mellan fyra och fem år gamla. Namnen på barnen är 

fingerade. Varje frågeområde nedan avslutas med en analys utifrån studiens frågeställningar 

med koppling till studiens teoretiska grund. 



 
29 

 

1. Berätta något som du har lärt dig när du leker!  

Bella: ”Att ta hand om mina vänner” och att räkna och dansa och vänta på min tur” 

Casper: ”Hur man ska vara en bra kompis och en massa nya lekar sen har jag lärt mig räkna 

till tiotusen och det finns så mycket att lära så man blir snurrig i knoppen” Att städa har jag 

lärt mig och att lyssna.” 

Lisa: ”Jag har lärt mig stava och räkna så kan jag läsa lite grann, det är viktigt att man är en 

bra kompis och att man tvättar händerna hela tiden. Man kan titta på hur de andra gör och 

härma dom då lär man sig fort. Jag är som en bebis jag lär mig hela tiden fast jag låter inte 

som en bebis”. 

Malin: ”Räkna, stava och så kan jag läsa lite, måla och dega. Man ska vara snäll och inte 

slåss. Och så måste man vara tyst och lyssna annars kanske man inte hör vad fröken säger. 

Ibland lär jag mig många saker det är jobbigt att räkna upp”.  

 

Analys: I min analys utgår jag från frågeställningarna i studien: Vad beskriver barnen att de 

lär sig i leken sett ur deras perspektiv? Vilken betydelse har empati och vänskap för barnens 

lek? 

Samtliga barn beskriver att de lärt sig att man ska vara en bra kompis, de beskriver även 

turtagande och att de lärt sig räkna, ett av barnen beskriver den proximala utvecklingszonen 

genom att titta på hur de andra barnen gör och härma dem. Barnen nämner även att det är 

viktigt med hygien och bortstädning av leksaker. Barnen visar att de lärt sig att det är viktigt 

att lyssna och att man lär sig många nya erfarenheter hela tiden.  

Öhman (2003) betonar att barnen vet att det är en stor skillnad på att vara god kamrat och att 

vara vänner, barnen upptäcker snabbt skillnaden hur man skaffar sig en vän och vad som 

menas med att man ska bete sig kamratligt mot sina kompisar. 

 Med turtagande menar Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) att det är när man förstår 

att ibland är det en som bestämmer i leken och nästa gång får den andra bestämma, barnen lär 

sig att vänta på sin tur.  

Det sociokulturella perspektivet blir synligt i form av Vygotskijs proximala utvecklingszon, 

enligt Dysthe (2003) menade Vygotskij att det barnet inte kan göra idag kan det göra imorgon 

med hjälp av en lärare eller kamrat. I detta fall menade ett av barnet att den tittar på hur de 

andra barnen gör och härmar sedan efter för att lära sig tills den kan göra samma sak själv. 

Johansson och Pramling Samuelsson (2007) menar att barn ofta ger uttryck för det de har lärt 

sig och kan använda i leken, räknandet är en viktig del av leken och barnen använder ofta 

matematik i olika lekar. Att barnen lärt sig att det är viktigt med hygien och att hjälpas åt att 

städa visar att barnen tagit till sig de regler som gäller på förskolan.  

Lpfö98 (2010) betonar att förskolan ska sträva efter att barnen utvecklar sin förmåga att 

lyssna, reflektera och ge uttryck för sin egna uppfattning och försöker förstå andras 

perspektiv. 
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2. Kan du berätta hur det känns när du leker?  

Bella: ”Det pirrar i magen och så är man glad” 

Casper: ”Det känns bra att leka är roligt men det är jobbigt när man måste städa, och ibland 

måste man städa när man precis skulle leka nått det är inte kul. Men ibland får jag ont i 

magen för att jag skrattat så mycket.” 

Lisa: ”Roligt och spännande men ibland blir man lite trött så det är bra att man kan vila då”  

Malin: ”Kul att leka men inget kul när nån försöker bestämma vad man ska leka, oftast blir 

jag varm i magen.” 

 

Analys: I min analys utgår jag från frågeställningarna i studien: Vad beskriver barnen att de 

lär sig i leken sett ur deras perspektiv? Vilken betydelse har empati och vänskap för barnens 

lek? 

Enligt Johansson och Pramling Samuelsson (2007) uttrycker barn att man leker för att det är 

kul och att i leken får barnen själva bestämma, barnen upplever att de har kontroll och makt 

att bestämma på förskolan vad de vill leka med. Knutsdotter Olofsson (2002) poängterar att 

det är roligt att leka oavsett om leker ensam eller med andra. Leken är lustfylld vare sig leken 

är lugn eller bullrande.   

När jag intervjuar barnen säger samtliga att det är kul att leka och spännande och att man blir 

väldigt glad av att leka.  

Enligt Knutsdotter Olofsson (2003) förlorar sig ofta barn i leken och är helt uppslukade av 

den, tiden försvinner i snabbt, vilket ett av barnen upplever då han upplevs att leken blir 

avbruten ibland av förskolans rutiner. Lillemyr (2002) menar att lek rymmer spänning och är 

lustbetonat som ger nöje och glädje för den som deltar i leken.  

Ett av barnen tar upp de sociala lekreglerna då han menar att det inte är kul när någon 

försöker bestämma vad man ska leka. Knutsdotter Olofsson (2003) menar att för att behålla 

harmonin i leken måste man ha information om de sociala lekreglerna som författaren menar 

är: turtagande, samförstånd och ömsesidighet. Att leken betyder mycket för barnen blir 

markant tydligt då de beskriver att de blir varma i magen, att de skrattar så de får ont i magen 

och att man är glad när man leker.  

Lpfö98 (2010) poängterar vikten av att barnen har en trygg miljö som lockar till lek och 

aktivitet. 
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3. Vad tycker du om att leka med?  

Bella: ”Mamma, pappa, barn, häst och vagn, prinsessa, och charader och rita och dega.” 

Casper: ”Lego, rita, Mamma, pappa, barn, Star wars, Polis, leka i teknikrummet, hmm - 

kommer inte på mera nu men finns mera det vet jag.” 

Lisa: ”Lekar som gubben i lådan och springmask, Barbie, rita, prinsessa, Mamma, pappa, 

barn. Ipad och tv-spel och Lego.” 

Malin: ”Mamma, pappa, barn och hund, Barbie, Lego och dega och måla är kul, alla 

leksaker är roliga.” 

Analys: I min analys utgår jag från frågeställningarna i studien: Vad beskriver barnen att de 

lär sig i leken sett ur deras perspektiv? Vilken betydelse har empati och vänskap för barnens 

lek? 

Alla barnen nämner att de gillar att leka rollekar som mamma, pappa, barn, och hund. Enligt 

Knutsdotter Olofsson (2003) söker barnen olika förebilder att ta efter, flickorna tar oftast efter 

kvinnoroller och leker gärna vardagslekar med hem och barn ända upp till skolåldern, 

pojkarna leker oftast lekar som är inspirerade av tv och serier som Batman, eller 

Spindelmannen. Knutsdotter Olofsson (2002) poängterar att flickor föredrar att leka mamma 

eller dotter medan pojkarna använder sig av någon manlig förebild såsom pappa eller polis.  

Casper berättar dock i intervjun att han visserligen gillar att leka Star wars eller polis men 

även att mamma, pappa, barn är roligt. I mina anteckningar har jag även noterat att Star wars 

innefattar både dockor och legofigurer, spel på iPad och att leka Star wars i form av de olika 

karaktärerna ur serien.  

Barnen beskriver att de gärna leker med Barbiedockor eller Star wars figurer, skapande 

aktiviteter i form måla, rita och dega är populärt bland barnen samt att bygga med Lego. Men 

även massmedia kommer in i leken i form av tv-spel och iPad.  

Bella utvecklade att när hon lekte prinsessa så hade hon häst och vagn och gillade att vara 

prinsessorna Ariel eller Snövit från Disney filmer som hon sett.  

Knutsdotter Olofsson (2002) betonar att utan lek med Lego och klossar skapas det inga 

idérika arkitekter, och utan lek med färg, lera, pennor skapas det inga konstnärer, målare eller 

skulptörer. När barnen undersökt och experimenterat med material börjar barnen använda 

dessa i föreställande eller skapande lek. Barnen tar även upp en del pedagogstyrda aktiviteter 

som charader och olika lekar som de lekt på förskolan.  

Lfö98 (2010) tar upp vikten av att barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under 

dagen, att barnen ska få utrymme för deras egen fantasi och kreativitet i lek och lärande både 

inomhus och utomhus.  
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4. Brukar alla få vara med och leka? 

Bella: ”Oftast om de inte kommer och förstör, för då blir man inte glad. Men om de frågar så 

får de vara med, för man ska ju vara en bra kompis.” 

Casper:” Ja nästan alla får vara med men om de är dumma så går det liksom inte”  

Lisa: ”Alla ska få vara med för vi är alla kompisar här” 

Malin: ”Jo fast ibland bråkar några och då kan de inte vara med, men annars tycker jag alla 

ska få vara med, annars blir man ledsen.” 

 

Analys: I min analys utgår jag från frågeställningarna i studien: Vad beskriver barnen att de 

lär sig i leken sett ur deras perspektiv? Vilken betydelse har empati och vänskap för barnens 

lek? 

Barnen uttrycker gemensamt att alla får vara med och leka med undantag om de bråkar då 

erfar barnen att deras lek blir förstörd. Att man frågar om man får vara med i leken verkar 

vara uppskattat. I mina anteckningar har jag noterat att Bella pratar om att det är jobbigt när 

andra barn avbryter i leken men om de kommer och frågar om de får vara med är det inget 

problem. Att det är viktigt att alla ska få vara med att leka verkar väldigt inlärt av barnen och 

att alla på förskolan är kompisar med varandra. I min anteckningsbok har jag skrivit: Malin 

berättar att alla barnen ska få vara med och leka, ”för vi är alla kompisar här, fast sen så har 

jag vänner som är mina bästa vänner”. 

Öhman (2008) tar upp att barn har olika strategier för att få vara med i leken, ibland frågar 

barnet direkt om det får vara med eller så placerar sig barnet i närheten av leken och gör 

likadant som sina kamrater. Barn visar oftast tydligt vilka barn de vill leka med men de låter 

sig även inviteras och skapa kontakt och lek med andra.  

Barnen utvecklar sin vänskapsförmåga genom att barnen är vänner och då måste barnet själv 

kunna stödja och bekräfta sina kamrater. En del barn som inte klarar att stödja en vän i nöd, 

vänder sig då till pedagogerna för hjälp.  

Lpfö98 (2010) poängterar att barn ska lära sig omsorg om och hänsyn till andra människor, 

rättvisa och jämställdhet ska lyftas fram i verksamheten, barn tillägnar sig både etiska värden 

och normen genom konkreta upplevelser. 

 

5. Berätta, hur är man en bra kompis i leken? 

Bella: ”Alla får vara med och leka och man är snäll och knuffas inte eller slåss och om nån 

är dum så säger man till fröken, och om man gjort nått dumt ska man säga förlåt.” 

Casper: ”Om man bråkar med någon så måste båda säga förlåt, och alla ska få vara med och 

leka i alla fall om de är snälla och så ska man vänta på sin tur och man får inte ta Lego som 

nån annan byggt, för då är man dum.” 

Lisa: ”Man ska vara snäll mot alla och alla ska få vara med om de vill, och man ska säga 

snälla saker till sina kompisar och om nån blir ledsen ska man krama om den så den blir glad 

igen.” 
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Malin: ”När man är en bra kompis så får alla vara med och leka och så turas man om att 

bestämma vad man ska göra och så, och om någon är dum måste man säga till fröken. Och så 

hjälper man varandra ifall det är svårt att ta på jackan eller skorna”. 

Analys: I min analys utgår jag från frågeställningarna i studien: Vad beskriver barnen att de 

lär sig i leken sett ur deras perspektiv? Vilken betydelse har empati och vänskap för barnens 

lek? 

Att vara en bra kompis förknippar samtliga barn med att det är när alla som vill får vara med i 

leken. Barnen pratar även om att man ska säga förlåt om man varit dum, att trösta och krama 

det barn som blivit ledsen. Att vara en bra kompis menar barnen är även när man hjälper 

varandra med påklädning ifall man inte kan klara det själv. Barnen tar upp att om det blir bråk 

eller någon är dum så ska man säga till lärarna så de får hjälpa till reda ut situationen.  

Öhman (2003) menar att barn uttrycker empati genom hjälpsamhet som att hjälpa någon att ta 

ner något från en hylla eller knyta skobanden eller hämta en vuxen när barnen själva inte kan 

lösa konflikter. I leken samarbetar barn och med hjälp av pedagog kan barnen tränas i att 

förhandla och göra kompromisser så att leken kan gå vidare. Författaren menar vidare att 

barnen spontant oftast gottgör genom handling om de gjort något fel.  

Enligt Knutsdotter Olofsson (2002) diskuterar barnen mycket vem som får vara med i leken 

och vem som inte får. När barnen målar eller gör saker av Lego så får oftast alla vara med 

eftersom då gör var och en sitt, men i en låtsaslek krävs det mer av barnen som då måste 

kunna samspelet, samt ta hänsyn och respektera de andra barnens åsikter.  

Turtagandet i leken förefaller viktigt, barnen pratar om att det är viktigt att man turas om att 

bestämma vad man ska göra i leken. Att vara snäll förknippar barnen med att vara en bra 

kompis.  

Enligt Lpfö98 (2010) ska barnet utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp och 

kunna hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter, samt ta ansvar för 

gemensamma regler. 

 

5.3 Resultatanalys och sammanfattning 

I observationerna framgick det tydligt hur viktigt barnens samspel är i leken. Likaså har 

språket en stor del i leken, barnen kommunicerar ivrigt med varandra under lekens gång. Att 

matematiken har en stor betydelse för barnens vardag och i leken framgår i de aktiviteter när 

barnen sorterar, urskiljer och ständigt räknar. Det var tydligt i flera av mina observationer 

speciellt i ”Elefanterna i teknikrummet” då man kunde se både sortering och räkning. 

De använder sig av sina erfarenheter, fantasi och lärd kunskap i olika situationer under lekens 

gång. Barnen tränar på sitt sociala samspel mot andra i leken och känslor, empati och uttryck 

är viktiga aspekter. Genom leken bearbetar barnen olika erfarenheter och upplevelser.  

I Observationen ”Blodsugaren” framgår att barnen blandade fantasi och erfarenheter då de 

pratade om nålar, blod och att man förvarar blod i behållare det kan ju vara något de upplevt 

på sjukhus. 
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Barnen visar både under observationerna och intervjuerna att de lärt sig flera sociala 

färdigheter såsom turtagande, hur man ska vara en bra kompis, att det är viktigt med hygien, 

att känna till regler och att man ska lyssna på och respektera sina medmänniskor.  

I lekarna framträdde tydligt att pojkarna gärna väljer en manlig förebild eller en hjälte från 

media medan flickorna föredrar att vara mamma eller prinsessa. I rolleken där flickorna och 

pojkarna lekte tillsammans kunde jag observera att flickorna ofta var mer ledande i leken och 

att pojkarna fogade sig efter vad som bestämdes. Rollekar är enligt barnens utsagor en av 

deras favoritlekar vid sidan av lekar med Barbiedockor och Star wars figurer. Många av 

barnen verkade även uppskatta regellekar och charader som är styrda av pedagogerna. 

Skapande lekar i form av bygg med Lego, att måla, rita och arbeta med deg, att ”dega”, var en 

gemensam nämnare på sådant som barnen uttryckte att de verkligen gillade att leka med. Det 

framgick tydligt i flera av mina observationer att barnen ägnade sig åt detta varje dag, 

”Babyrumporna i verkstaden” var en sådan observation då barnen målade och diskuterade 

livligt. 

Att vänskap är viktigt för barnen i leken kunde urskiljas i konflikter när barnen stod upp för 

varandra, tröstade och kommunicerade för att försöka lösa konflikten så att leken kunde 

fortgå. Barnen visar i observationerna att det är betydelsefullt att vara en bra kompis i leken 

och att de vet vad som är rätt och fel. Deras samarbetsförmåga och förmåga att lyssna och 

respektera varandra blir tydligt i observationen ”Dragkampen i lilla rummet”. När det blir 

konflikter under lekens gång tar barnen till språket för att kunna lösa konflikterna om de inte 

klarar av detta tar de hjälp av pedagogerna. Att lek är otroligt viktigt för barnens utveckling 

framträder i den enorma glädje som barnen utstrålar när de leker. De visar ett stort 

engagemang, nyfikenhet och utforskande i leken.  

6. Diskussion 

Här följer en diskussion om min studie, först om metod, studiens trovärdighet dess resultat 

och en avslutande diskussion med förslag till fortsatt forskning.  

6.1  Metoddiskussion 

För att få svar på mitt syfte och frågeställningarna i denna studie valdes en kvalitativ metod i 

form av observationer och intervjuer. För att kunna fånga och beskriva hur empati och 

vänskap visar sig i leken samt att låta barnen få komma till tals med egna ord, har både 

observationerna och intervjuerna varit effektiva metoder.  

Som observationsredskap användes film och ljudupptagning av barnens lek efter samtycke 

från föräldrarna. En stor fördel som känd observatör var att barnen inte brydde sig om min 

närvaro i rummen. Efter varje observationstillfälle användes reflektion och löpande analyser. 

Observationerna var innehållsrika och gav mycket information.  

Innan observationerna tog jag del av forskning inom ämnet för att kunna vara så förberedd 

som möjligt. Eftersom jag i förväg inte kunde veta vad som skulle komma fram under barnens 

lekar, valdes ostrukturerade observationer. 
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Bjørndal (2005) poängterar att en ostrukturerad observation innebär ett öppet och mer 

utforskande syfte med ett bredare fokus. Det har varit väldigt givande att göra både 

observationer och barnintervjuer eftersom det ger mycket kunskap att arbeta vidare med i 

barngruppen men även och därmed vidareutvecklas som lärare i förskolan. Att få arbeta mer 

med dokumentation i form av observation och barnintervju är något att se fram emot i min 

framtida yrkesroll. 

Beträffande de kvalitativa barnintervjuerna var det viktigt för mig att barnen skulle få uttrycka 

sig med sina egna ord och känna sig trygga i intervjusituationen. Förberedelserna innan 

intervjuerna var därför betydelsefulla, som att välja en lugn plats att utföra intervjun på, att 

barnen skulle känna sig trygga och att intervjun var förlagd till rätt tidpunkt under dagen.  

För att kunna hålla kvar barnens intresse var det angeläget att det inte fanns för många frågor. 

Jag valde att ställa frågor på ett sätt som skulle locka barnen att berätta i enlighet med 

Doverborg och Pramling Samuelsson (1995) som menar att det är lättare att be barnen berätta 

om det man vill veta eftersom barnen uppfattar sådana frågor som enklare att besvara. Genom 

att göra intervjun till ett samtal kan man på så sätt bjuda in barnet att ge en tydligare 

beskrivning av det man vill få reda på.  

Efter varje enskild intervju med barnen reflekterade jag direkt, för att inte glömma bort 

viktiga iakttagelser. Det har varit viktigt att följa och tillämpa de etiska principerna genom 

hela studien. Alla barn och föräldrar har fått godkänna och ge sitt samtycke och barnen har 

varit väl informerade om att de närsomhelst kunde avbryta intervjun.  

När det gäller observationerna sorterades de i olika kategorier innan jag valde ut de som var 

mest talande utifrån syftet och forskningsfrågorna för min studie. Intervjufrågorna utformades 

med utgångspunkt från vad som framträdde utifrån observationerna. Vissa urval och 

avgränsningar gjordes således medvetet för att fånga det som specifikt utgjorde fokus i min 

studie.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
36 

 

6.2 Reliabilitet och validitet  

Enligt Trost (2010) innebär reliabilitet att en mätning är stabil och inte utsatt för slump. 

Vidare menar Trost att man särskiljer fyra komponenter hos det sammansatta begreppet 

reliabilitet:  

 Kongruens är frågor som är ställda på ett lika sätt och som innefattar samma ämne.  

 Precision hänger samman med hur noggrant intervjuaren har registrerat svaren. 

 Objektivitet innefattar skilda intervjuares sätt att registrera intervjuerna, om de 

registrerar samma sak blir objektiviteten hög. 

 Konstans innefattar tidsaspekten och förutsätter att fenomenet inte ändrar sig.  

Trost (2010) menar att vid kvalitativa intervjuer används Kongruens för att ställa ett antal 

frågor om samma företeelse att kunna förstå alla nyanser. Precision är att som intervjuare inte 

utgå ifrån att man förstår något innan man är säker på att man har förstått och att man 

verkligen kontrollerat att man har förstått. När det gäller Objektivitet är det viktigt att den som 

intervjuar lägger sina personliga åsikter åt sidan och strävar efter att få fram den intervjuades 

egna föreställningar för att förstå dessa. Trost (2010) poängterar att vid kvalitativa intervjuer 

har dock inte det fjärde begreppet Konstans samma innebörd som i kvantitativa studier 

eftersom det är just förändringar som forskaren intresserar sig för. Vid kvalitativa intervjuer 

ställer man hellre flera frågor om samma sak med syftet att kunna förstå dess nyanser (Trost, 

2010, s. 131-132) 

Validitet innebär enligt Trost (2010) att frågan ska mäta vad den avser att mäta. Vid 

kvalitativa intervjuer är dock strävan att få veta vad den intervjuade menar och hur 

intervjupersonen uppfattar en företeelse. Därmed blir begreppet ”mäta” heller inte relevant på 

samma sätt som i en kvantitativ studie. 

I kvalitativa studier måste forskaren tydligt kunna visa att hela forskningsprocessen och 

forskningsresultaten av data och analyser är trovärdiga. Patel och Davidson (2003) poängterar 

att i en kvalitativ studie är ambitionen att upptäcka olika företeelser att tolka och förstå 

innebörden av livsvärlden, att man kan beskriva en kultur och olika uppfattningar. Validitet i 

en kvalitativ studie gäller således för hela forskningsprocessen. Författarna menar vidare att i 

en kvalitativ studie bör man se reliabiliteten mot bakgrund av den situation som gäller vid 

själva undersökningstillfället. Validitet och reliabilitet är så sammanflätade att begreppet 

reliabilitet sällan används. I kvalitativa studier används därför hellre begreppet validitet eller 

alternativa begrepp som trovärdighet och giltighet.  

Patel och Davidson (2003) menar att god validitet i en studie innebär att undersöka det man 

hade för avsikt att undersöka. Validiteten i en kvalitativ forskningsstudie är heller inte 

relaterad enbart till datainsamlingen, istället menar Patel och Davidson att arbetet bör 

genomsyras av en strävan efter god validitet genom forskningsprocessens samtliga delar. 

Enligt författarna måste man kunna vara följsam i forskningsprocessen eftersom varje 

kvalitativ studie är så unik att det går att inte fixera regler för att säkerhetsställa validiteten. 

Kvalitativa studier kännetecknas istället av variation och det är därför svårt att finna entydiga 

regler för att kunna uppnå god kvalitet.  
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Därmed är det viktigt att forskaren beskriver forskningsprocessen noga så att läsaren kan ta 

del av resultaten och bilda sig en uppfattning om de val som forskaren gjort.  

Doverborg och Pramling Samuelsson (1995) menar att det är en stor fördel med att känna de 

barn man ska intervjua eftersom barnen förmodligen litar på och känner sig trygga med någon 

som de redan känner. När barnen känner tillit ökar möjligheterna att få till en bra 

intervjusituation.  

Att som observatör vara välkänd för barnen bidrog till att observationerna och intervjuerna 

fick högre validitet och resultaten från undersökningarna känns mer tillförlitliga då barnen var 

trygga och hade tillit för mig. Att filma barnen under observationerna bidrog till att man inte 

missade det som skedde i leken i nuet och kunde studera händelsen flera gånger i efterhand, 

vilket i hög grad bidrog till att validiteten blev hög. Genom observationerna blev det tydligt 

hur betydelsefull leken är för barnens lärande och hur viktigt det är med vänskap och empati i 

leken. 

Doverborg och Pramling Samuelsson (1995) poängterar att för att få fram barns genuina 

tankar behöver man inte alltid ställa flera liknande frågor utan svaren kommer oftast från 

barnen själva när man diskuterar vidare. Att efter intervjun fråga barnet hur det uppfattat 

situationen eller frågorna skapar en större tillförlitlighet. För att kunna tolka resultaten 

trovärdigt är det viktigt att ha en gemensam referensram för att kunna förstå vad barnet säger. 

Vidare menar författarna att en tydlig beskrivning av barnens tankar ökar trovärdigheten för 

den som läser studien som då kan bedöma forskarens tolkningar.                

 

6.3 Resultatdiskussion 

Här diskuteras de resultat som kommit från mina observationer och intervjuer och de svar 

som hör ihop med syftet och mina forskningsfrågor. 

Lek är ett stort och svårdefinierat område, lek kan ha olika innebörder beroende på vilken 

utgångspunkt man har.  

Efter att ha bearbetat litteraturen och gjort observationerna och intervjuerna med barnen blev 

det tydligt hur betydelsefullt det sociala samspelet är mellan barn i leken. Barnen beskriver 

själva under både observation och intervju hur viktig del samspelet är för lärandet i leken och 

även för att kunna visa empati och vänskap i leken. Barnen uttryckte att det viktigaste var att 

alla får vara med att leka, att man visar hänsyn, att man lyssnar på sina kompisar och låter alla 

få vara med och bestämma. Under observationerna uppmärksammade jag att barnen 

kommunicerade intensivt och uttrycksfullt både kroppsligt och verbalt. De kunde tolka 

leksignalerna och det var inga problem för andra barn att få komma in och delta i leken.  

Knutsdotter (2003) poängterar att leksignalen är det som hjälper oss att förstå huruvida 

någonting är lek eller ej. Vidare menar författaren att det inte finns någon jämförbar 

sysselsättning såsom lek för att utveckla barnens sociala kompetens. ”Lek är inte bara lek, lek 

är barnets sätt att klara livet och förstå världen. Lek leder till gott kamratskap och utveckling 

på alla områden” (Knutsdotter Olofsson, 2003, s.137).  
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Enligt Lillemyr (1990) utvecklar barnen både motoriska och sociala färdigheter i leken, barnet 

får kunskap om sig självt och sin omvärld genom leken. Lillemyr (2002) menar att samspelet 

mellan barn i leken utvecklar barn inom alla områden både socialt och kognitivt, deras 

förmåga till empati utvecklas genom att barnen spelar ut sina känslor med andra barn och 

prövar att leva sig in i andras situation.  

I observationerna och intervjuerna framkom det att barnen gillade att leka rollekar. I rolleken 

använde sig barnen av sina egna erfarenheter och kunskaper och med hjälp av fantasi 

återspeglade de händelser som de själva hade varit med om. Knutsdotter Olofsson (2002) 

menar att fantasi och verklighet är detsamma inom lekens ram men utanför denna ram är det 

tydligt vad som är verkligt eller inte. Barnen har lätt att gå ut och in ur lekramen om de vill. I 

rollekarna använde barnen olika röster och antog olika roller under lekens gång, språket var 

väldigt centralt och barnen uttryckte sig med hela sin kropp. Samtliga barn verkar förstå vad 

lek innebär eftersom de beskriver att lek är något som är kul, spännande samt att man blir 

väldigt glad och varm i hela kroppen. Förutom rollekar gillade barnen att leka med skapande 

material, till exempel i form av ”degande”. Att måla och rita var också aktiviteter som barnen 

dagligen återkom till under mina observationer. Lpfö98 (2010) menar att barnen ska utveckla 

sin skapande förmåga och sin förmåga att kunna förmedla upplevelser tankar och erfarenheter 

i många uttrycksformer. I observationen ”Babyrumpor i verkstaden” var flickorna inne i en 

diskussion som handlade om babyrumpor, vilket ledde till att en av flickorna började rita en 

bebis som de andra flickorna uttryckte sin beundran över och ville ta del av. Pramling 

Samuelsson och Sheridan (2006) menar att lärandet är en social process som pågår i ett 

samspel mellan barnen och dess omgivning, barnen lär av varandra. Detta leder in på det 

sociokulturella perspektivet som är en av studiens teoretiska utgångspunkter där lärande, 

samspel och deltagande hör ihop. 

I observationerna och intervjuerna framgår det tydligt att barnen hjälper varandra och härmar 

varandra på sätt som kan kopplas till Vygotskijs proximala utvecklingszon.  

I intervjuerna var det viktigt för mig att barnen fick göra sina egna röster hörda om vad de lär 

sig i leken utifrån deras perspektiv. Det barnen ser som lärande i leken handlar i hög grad om 

det sociala samspelet, att man ska vara en bra kompis. Att räkna och läsa är annat barnen 

återger att de lär sig i leken.  

Även turtagning, respekt för andra och att lyssna är sådant barnen anser att de lär sig genom 

lek. Leken är barnens egen meningsskapande värld där de erfar nya kunskaper. Samtliga barn 

berättade att de lär sig så mycket hela tiden att det var svårt sätta ord på det, som Casper sa: 

”Hur man ska vara en bra kompis och en massa nya lekar sen har jag lärt mig räkna till 

tiotusen och det finns så mycket att lära så man blir snurrig i knoppen”  

Observationerna av barnens lek visade att pedagogens förhållningssätt till barnen är viktigt. 

Tryggheten i att pedagogerna gick in och stöttade i leken eller gick in och medlade där det 

blev konflikt, så att leken kunde fortgå utan att förstöras, hade uppenbarligen mycket stor 

betydelse för barnen. Knutsdotter Olofsson (2002) poängterar att den vuxnes roll för hur 

barnens lek utvecklas är stor, om man uppmuntrar barnen till lek så blir den rik, varierad och 

utvecklad.  
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Författaren menar vidare att det är den vuxna som tränar leksignalerna för barnet och de 

grundläggande lekreglerna i form av: samförstånd, ömsesidighet och turtagande. Den vuxna 

hjälper barnet att urskilja handlingar och händelser och kan bidra till att utveckla lektemat. Att 

vara närvarande som pedagog innebär därmed en stor trygghet för många barn. 

Johansson och Pramling Samuelsson (2007) menar att lek och lärande är oskiljbara i barnens 

värld och därför bör man som pedagog arbeta på ett sätt där kunskap, lek och lärande 

betraktas som varandras förutsättningar. Utvecklingspedagogik, som betonar barnens lärande, 

har varit en annan teoretisk utgångspunkt i denna studie. Utvecklingspedagogik handlar om 

hur man som pedagog kan främja barns utveckling och förståelse för sin omvärld och 

samtidigt visa varje barn respekt.  

Språket har en stor betydelse för barnens lek och deras interaktion skedde genom 

kommunikation men även med kroppsspråk och ansiktsmimik. I min observation av 

”Elefanterna i teknikrummet” där barnen sjöng medan de räknade framgick det tydligt att 

språket har en central roll. Barnen härmade varandra, använde kroppsspråk och 

kommunicerade. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) menar att barn utvecklar 

matematisk förståelse bäst i vardagliga och funktionella sammanhang.  

När barnen införlivar de matematiska begreppen till en del av sin erfarenhetsvärld utvecklar 

barnen matematiken som språk. Under observationerna blev det tydligt att barnen använder 

olika matematiska begrepp i form av räkning, sortering och konstruktion. Observationerna har 

visat att olika faktorer påverkar barnens lek, såsom språk, känslor och samarbete mellan 

barnen. Sammantaget är detta vad som behövs för att leken ska kunna fungera och för att 

barnen ska kunna utvecklas och få nya erfarenheter.  

Att även empati och vänskap i leken har stor betydelse för barnen framträdde både i 

observationerna och i barnens egna utsagor vid intervjuerna. Barnen menar att det är 

betydelsefullt att vara en bra kompis och att alla ska få vara med i leken. Om barnen blir 

osams betonar de att det är viktigt att säga förlåt och att de pratar ut om det som har hänt. Att 

visa känslor och empati är andra angelägna faktorer. När man är en bra kompis hjälper man 

varandra. I de fall när de inte kan hantera konflikter själva är det enligt barnen det bästa är att 

be en pedagog hjälpa till att hantera situationen. Att ha vänner i förskolan ger enligt Öhman 

(2003) barnet samhörighet och trygghet att våga vara sig själv och visa sina känslor och ändå 

ha kvar sin vän. Barnet får därmed en god social utveckling och starkare självkännedom.  

Hos de barn jag observerat var det sällan konflikter men i observationen ”Dragkampen i lilla 

rummet” löste barnen tillsammans denna konflikt på egen hand. Kreativiteten och fantasin har 

varit påtaglig och framför allt den enorma glädjen som barnen erfar genom leken. Barnen har 

visat stor respekt för varandra och ingen har medvetet uteslutits från att delta i leken.  

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) menar att barnens inlevelseförmåga har betydelse i 

leken och att barn med utvecklad lekförmåga lättare kan tänka sig in i en kamrats situation. 

Barnen tolkar varandras budskap i leken och förhandlar med varandra och använder sig av 

olika strategier. När barnen leker i samförstånd förs leken framåt.  



 
40 

 

I leken framträdde inte bara barnens samspel tydligt, utan även att språket har en central 

betydelse för att kommunikationen ska fungera och att leken ska kunna gå vidare. Barnen 

berättade under intervjuerna att det var i leken de lärt sig hur man ska behandla sina kompisar, 

att man ska lyssna på varandra och vänta på sin tur. Barnen pratade mycket om känslor och 

hur man ska lösa eventuella konflikter som kan uppstå i leken.  

6.4 Avslutande diskussion  

Genom leken lär sig barn nya erfarenheter, och genom leken utvecklas barnens lärande om 

socialt samspel, om vad som är rätt och vad som är fel. Barnens meningsskapande genom lek 

är viktigt, gränserna för vad barn egentligen kan lära sig av leken tror jag är oändliga. I lekens 

värld bearbetar barnen vardagliga händelser, känslor och erfarenheter vilket ger barnen 

förståelse om livet. I lekens värld är fantasin oändlig och alla ting kan förvandlas till just det 

barnen vill. Som pedagog tycker jag att det är otroligt angeläget att man tar tillvara på barnens 

tankar och åsikter, att man låter barnen komma till tals och att man verkligen lyssnar på dem. 

För att utveckla barnen vidare måste den vuxna själv kunna utvecklas och genom barnen kan 

man få mycket inspiration och insikt om sig själv som människa. Det är inte bara barnen som 

lär sig av oss vuxna, vi kan lära oss minst lika mycket av barnen om vi bara är öppna för det. 

Att som pedagog delta i barnens lek tycker jag är väldigt betydelsefullt.  

Att se världen ur barnens perspektiv är något som präglat denna studie men har även sin 

grund i mina tidigare egna erfarenheter av att jobba med barn. Att som pedagog vara öppen, 

nyfiken och ha en vilja att lära sig från barnen samt att kunna reflektera över sitt eget 

förhållningssätt är något jag vill anta i min blivande yrkesroll. Under min studie har jag fått 

inblick i och insikt om vilken stor betydelse leken har i barnens vardagliga liv. Att barn ska få 

tid till att leka och att föräldrarna ska få information om vad barnen faktiskt lär sig i leken är 

betydelsefullt. Det är en kort men stor del av barnens liv då de får vara i lekens förtrollade 

värld. Det är grundläggande att pedagogerna tar vara på det i förskolans verksamhet så att 

barnen ges tid till att leka. 

Det är inte alltid nödvändigt att delta aktivt utan snarare att vara tillgänglig för att kunna 

ingripa och stötta så att leken kan fortgå och utvecklas. I leken får barnet möjlighet att 

utveckla sin språkutveckling, det sociala samspelet, fantasi, motorik, matematik, känslor och 

empati. Precis som för oss vuxna är det betydelsefullt med vänskap och att kunna visa sina 

känslor. Barnen beskriver att de lär sig i leken hur man är en bra kompis, att det är angeläget 

att kunna kramas och säga förlåt om de blivit osams. 

Leken ger barnen en otrolig glädje och lust precis som Casper i min intervju beskrev: ”Man 

får så ont i magen av allt skrattande”, ”Det pirrar i kroppen och man blir alldeles varm”.   

Att även som vuxen ha barnasinnet kvar, för att på så sätt kunna sätta sig in i barnens värld 

tycker jag är väsentligt. Vi har ju alla varit i den förtrollande lekens värld. Jag vill avsluta med 

ett underbart citat som jag tycker stämmer så otroligt bra:   

“We don't stop playing because we grow old; we grow old because we stop playing3” 

                                                             
3 George Bernard Shaw http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/g/georgebern120971.html, hämtad:2013-12-27 

http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/g/georgebern120971.html


 
41 

 

6.5 Förslag på fortsatt forskning 

 

När arbetet med denna studie inleddes insåg jag snabbt att lek är ett otroligt omfattande 

ämnesområde. Jag avgränsade min studie till att utforska vad barnen ur sitt eget perspektiv lär 

sig i leken och vad empati och vänskap har för betydelse för leken. Jag har kommit till insikt 

om hur värdefull leken är för barnen och att den har en stor betydelse i förskolans verksamhet. 

Här följer några förslag på fortsatt forskning:  

 Hur ser pedagogen på barns lärande och lek? 

 En jämförande observations- och intervjustudie i förskola och förskoleklass för att 

utröna om det är någon skillnad på vad barnen anser sig lära.  

 Vilken insikt har föräldrarna om barns lärande och utveckling i förskolan? 

 Finns det skillnader i vad leken har för betydelse utifrån ett genusperspektiv?  
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Bilagor 

 

Bilaga 1 

 

Hej alla barn och föräldrar! 

 

Efter nästan 3,5 år är det nu äntligen dags för mitt examensarbete som kommer handla om 

lekens betydelse för barns lärande ur ett barnperspektiv.  

Under min studie kommer jag observera barnens lek och utföra några intervjuer bland barnen. 

Observationerna av barnens lek kommer innehålla video och ljudupptagning men det är 

endast jag som kommer analysera materialet efter för resultatet i mitt examensarbete och inga 

bilder eller ljud kommer vara med i min uppsats. Givetvis kommer allt att vara anonymt och 

jag har tystnadsplikt. 

Jag kommer välja ut ett fåtal barn för intervjuer och allt kommer vara anonymt. Barnen och 

förskolan kommer ha fiktiva namn i mina berättelse observationer. Intervjufrågorna kommer 

handla enbart om lek och lärande, i förskolan samt vänskap och empati. Och bara vara ett 

fåtal frågor för att kunna hålla intresset kvar hos barnen.  

Barnen själva kommer bli tillfrågade om det är ok att jag intervjuar dem då deltagandet är helt 

frivilligt.  

 

Om ni har några frågor eller funderingar tveka inte att ta kontakt med mig. 

Mvh Elisabet Olsson 

Tele: xxxx-xxxxxx 

 

Tack för din medverkan! 

 

……………………………. 

Förälders namnunderskrift och datum 

 



 

Bilaga 2 

 

Intervjufrågor 

 

1. Berätta något som du lärt dig när du leker! 

2. Kan du berätta hur det känns när du leker? 

3. Vad tycker du om att leka med? 

4. Brukar alla barnen få vara med och leka? 

5. Berätta hur är man en bra kompis i leken? 

 

 

 

 

 

 

 


