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Lekens betydelse för barn utifrån ett socialt 
perspektiv 

– en observationsstudie av barns lek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det här är en observationsstudie över barns lek. Syftet med studien är att studera barns lek 
med avseende på det sociala samspelet. Metoden för studien har varit av kvalitativ sort, där 
redskapen har varit rörlig videokamera kompletterat med anteckningar. I vår 
litteraturgenomgång har vi valt att redovisa de två dominerande synsätten, i förskolan, på 
barns sociala utveckling, det utvecklingspsykologiska synsättet och det sociokulturella 
synsättet. Vi har valt att göra en fördjupning av det sistnämnda då det är där vi har vår 
ståndpunkt. 
 
Vi kan, efter gjorda observationer av barns lek, konstatera att leken har en mycket stor 
betydelse för barnen i sitt utvecklande av sociala egenskaper. Resultatet av vår studie visar 
att det är i gemenskap med andra man tvingas att kommunicera, argumentera och göra sin 
röst hörd likaväl som man tvingas lyssna, se ur någon annans perspektiv och kompromissa. 
 
Av detta kan vi dra slutsatsen att leken är ett otroligt viktigt redskap i barnens vardag. 
 
 
 
Ämnesord: Socialt samspel, Lekteorier, Leksituationer, Kommunikation, Fantasi  
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Förord 
I och med detta arbete har vi lärt oss mycket om barns sociala utveckling och om lekens 

betydelse för denna. Vi vet att vi kommer att få stor nytta av dessa nyvunna kunskaper i vårt 

yrkesverksamma liv. Vi vill därför tacka alla som har hjälpt oss på vår väg. 

 

Ett stort tack vill vi rikta till vår handledare Marie-Louise Hjort som har hjälpt oss i med- och 

motgångar. Hon har offrat mycket tid och visat stort engagemang för att få denna uppsats 

färdig i tid. 

 

Vi vill också rikta ett stort tack till våra familjer och vänner som har stöttat oss under arbetets 

gång och hjälpt oss att hålla humöret och ångan uppe.  

 

 

TACK! 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Vi går sista terminen på lärarutbildningen och ska snart ut i arbetslivet. För oss som skall 

arbeta med barn är det viktigt att vi har kunskap om hur barn utvecklas och hur vi bör arbeta 

för att främja deras utveckling. Vår uppgift på fältet är att se varje barns möjligheter men även 

svårigheter och utgå från dessa när vi skapar den miljö som ska utmana och locka barnen till 

lek. Här väcktes våra tankar på att skriva om lekens betydelse för barn utifrån ett socialt 

perspektiv. 

 

I Lpfö 98 betonas vikten av lek för barns utveckling och lärande. För att främja varje barns 

utveckling och lärande ska ett medvetet bruk av leken prägla verksamheten i förskolan. Detta 

leder till att barnen utvecklar sin kommunikativa förmåga och förmågan till samarbete och 

konfliktlösning. All kommunikation, både verbal och kroppslig, är grunden för all social 

träning (Utbildningsdepartementet, 1998). 

 

Lillemyr (2002) menar att barnet är i leken och går helt och fullt upp i den. Samtidigt 

försiggår lärande hos barnen genom att de tillägnar sig kunskaper och färdigheter genom 

leken. Deras förmåga att klara av utmaningar blir större och de tillägnar sig social kompetens. 

De upplevelser och erfarenheter som barnen får med sig från leken kommer till användning i 

andra sammanhang och senare i livet. 

 

1.2 Syfte  

Syftet med vår studie är att studera och beskriva leken med avseende på det sociala samspelet.  

 

1.3 Frågeställning 
Vår frågeställning är hur ser samspelet mellan barnen ut i leken? 

 

1.4 Centrala begrepp 
I denna uppsats kommer vi att använda oss av begreppen fri lek och styrd lek. När vi nämner 

den fria leken syftar vi på den lek som är barnens egen. Här är det barnen som startar leken, 

det är barnen som får den att fortlöpa och det är barnen som avslutar den. Detta kan ske både 

med eller utan inblandning av vuxna men det är barnen själva som styr och bestämmer. I den 

styrda leken däremot är det den vuxne som är initiativtagare. Leken är planerad av en vuxen, 
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genomförs med en vuxen som ledare utefter förutbestämda regler och det är även den vuxne 

som sätter punkt för den. 

 

1.5 Arbetsupplägg 
I kapitel 1 informera vi om bakgrunden till den här uppsatsen. Vi kommer även att redovisa 

vårt syfte med studien, redogöra för vår frågeställning, ta upp centrala begrepp i uppsatsen 

och göra en beskrivning av uppsatsens fortsatta upplägg. 

 

I kapitel 2 gör vi en redogörelse över tidigare forskning inom området. Vi beskriver två av de 

mest dominerande synsätten på barns sociala utveckling och vi redovisar också vår 

ståndpunkt. 

 

I kapitel 3 redogör vi för vår valda metod, hur vi har gått tillväga och vi beskriver även vår 

undersökningsgrupp. 

 

I kapitel 4 redovisar vi våra resultat av undersökningen. 

 

I kapitel 5 diskuterar vi våra resultat och vi reflekterar även över vår valda metod. 

 

I kapitel 6 avslutar vi med en sammanfattning. 

 

2 Litteraturgenomgång 
I detta kapitel kommer vi att beskriva de två dominerande synsätten på barns utveckling inom 

förskolan, det utvecklingspsykologiska och det sociokulturella, och vad som är typiskt för 

dessa. Vi kommer även att redogöra för hur läroplanerna beskriver leken och dess betydelse. 

 

2.1 Två dominerande synsätt i förskolan 
Det finns två dominerande synsätt på barns utveckling och lärande inom förskolan, det 

utvecklingspsykologiska och det sociokulturella. Det utvecklingspsykologiska synsättet har 

haft stor genombrottskraft och utgjort primärkunskap för en hel generations pedagoger. Det är 

bl.a. forskare som Piaget och Eriksson som tillhör det utvecklingspsykologiska synsättet. 

Först på senare år har en nytt banbrytande teori blivit aktuellt inom den pedagogiska debatten. 
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Det är det sociokulturella synsättet, vilket i första hand förknippas med Vygotskij och den 

kulturhistoriska skolan. 

 
2.1.1 Utvecklingspsykologiskt synsätt 
Det som kännetecknar det utvecklingspsykologiska synsättet är att barnets kompetens bedöms 

i förhållande till de vuxnas och därför har barnen betraktats som mindre kompetenta. Enligt 

det här synsättet följer barn vissa bestämda utvecklingsstadier och mönster för att nå mognad. 

Barns beteende har observerats, bedömts och uppfattats som prestationer i förhållande till 

utveckling. Inom utvecklingspsykologin talar man om det omedvetna barnet. Barnets 

barndom betraktas som den vuxnes förflutna och har inget större värde för barnet. Det lilla 

barnet ses också oftast som asocialt. Detta synsätt har varit dominerande sedan lång tid 

tillbaka (Löfdahl, 2004). 

 

Piaget 

Piaget menar att genom att leka kan man utveckla olika typer av färdigheter så som kreativa, 

fysiska, intellektuella och sociala färdigheter. Piaget skiljer på tre olika typer av lekar, 

övningslek, symbolisk lek och regellek. Den symboliska leken innefattar bl.a. låtsaslek, 

fantasilek och sociodramatisk lek. Sociodramatisk lek förklaras enklast som ett samspel 

mellan två eller flera barn exempelvis rollekar. Piaget menar att sådana typer av lekar kan 

utgöra en grundläggande form av socialt samspel (Moyles, 1995). 

 

Enligt Piaget är det ett måste att ha ett utvecklat omvändbart tänkande för att kunna fungera 

socialt och visa hänsyn till sin omgivning då man i en social samvaro måste kunna sätta sig in 

i andras tänkande och situationer och utvärdera dessa efter personernas synvinklar (Jerlang, 

1992). 

 

För Piaget är leken ren eller övervägande assimilation, det vill säga repetition av redan inlärda 

mönster. Detta kräver en minimal förändring av barnets syn på omvärlden. Handlingen görs 

för handlingens skull. Barnet är i sitt tänkande egocentriskt. Med det menar Piaget att barnet 

är så fast i sitt eget sätt att se att det inte kan tänka sig någon annans perspektiv. Leken ger 

barnet tillfälle att återuppleva händelser och göra det för att tillfredsställa jaget utan att behöva 

anpassa sig till verkligheten (Olofsson, 1987). 
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Som resultat av undersökningar som Piaget har utfört har slutsatsen blivit att man inte ska 

förvänta sig något äkta socialt beteende hos barn under 7-års ålder. Det som utåt sett ser ut 

som ett äkta socialt beteende hos barn under 7 år menar Piaget är antingen oäkta eller falskt 

(Jerlang, 1992). 

 

Erikson 

Erikson menar att leken är viktig för barnens psykosociala utveckling då den bidrar till 

utveckling av identiteten. Erikson har som åsikt att leken utvecklas i tre stadier, som sker 

under förskoleåldern, dessa stadier lägger grunden för fortsatt utveckling. Det första stadiet är 

autokosmisk lek vilket kännetecknas av lek med egna kroppen exempelvis utforskning av 

fingrar och tår. I detta stadium är barnet fortfarande egocentriskt och kan ännu inte skilja 

mellan sig självt och omvärlden. Detta är grunden för nästa utvecklingsstadium som är 

mikrokosmisk lek. I den mikrokosmiska leken fokuserar barnet på föremål och i det här 

stadiet börjar barnet på allvar skilja mellan självt och omvärlden. Det tredje och sista stadiet 

som Erikson beskriver är makrokosmisk lek. Här kopplar barnen samman de två tidigare 

stadierna och förmågan att börja leka med andra utvecklas. Barnet uppnår då både ego-

utveckling och en utveckling av vi-känsla, detta har betydelse för barnets utveckling av 

sociala relationer och dess förmåga till samspel (Lillemyr, 2002). 

 

Eriksons jagpsykologi är en utveckling av Sigmund Freuds psykoanalytiska teori. Eriksons 

jagpsykologi innehåller en mer fruktbar syn på barns sociala relationer. Enligt Eriksons 

jagpsykologi består barndomen av faser. De är grundläggande trygghet kontra grundläggande 

otrygghet, förvärv av hopp, självförtroende kontra skamkänslor och tvivel, förvärv av 

viljestyrka, initiativ kontra skuldkänslor, förvärv av målmedvetenhet och slutligen arbetslust 

kontra mindervärdighetskänslor, förvärv av kunskap. Inom varje fas konfronteras utåtriktad 

öppenhet med inåtvänt självplågeri (Jerlang, 1992). 

 

2.1.2 Sociokulturellt synsätt 
I det sociokulturella synsättet är kommunikation och samspel mellan människor avgörande för 

mänskligt lärande. Termerna redskap eller verktyg har en speciell betydelse i detta synsätt. 

Med redskap eller verktyg menas de resurser som vi har tillgång till och som vi använder när 

vi förstår och verkar i vår omvärld, både språkligt och fysiskt. De sociokulturella redskapen 

eller verktygen har utvecklats för att människan ska klara av vardagen. De skapas genom 
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kommunikation och det är även genom kommunikation de förs vidare (Säljö, 2000). Här ser 

man istället barn som sociala och oberoende individer där ett barn och även dess barndom är 

socialt konstruerade. Man menar att barn skapar sin egen kultur och sina egna kunskaper. 

Barnet ses här, till skillnad från det i det utvecklingspsykologiska synsättet, som aktiva och 

kompetenta med egna antaganden om världen (Löfdahl, 2004; Tullgren, 2004).  

 

Vygotskij 

Den sociokulturella teorin, som grundats av Vygotskij, innefattar en lekteori där leken 

betraktas som barnets viktigaste aktivitet för att utveckla medvetande om världen. Vygotskij 

ser leken som en önskeuppfyllelse för barnet. Det som inte barnet kan göra i verkliga livet kan 

de uppleva i leken. I leken dramatiserar barnen sina upplevelser och ger dem liv. Leken är där 

med en källa till utveckling och skapar den potentiella utvecklingszonen (Tullgren, 2004). 

Vygotskij ser leken som den viktigaste källan till utveckling av tanke, vilja och känsla. I leken 

är inte dessa element särskiljda från varandra utan i symbios med varandra. Enligt Vygotskij 

är leken ett dynamiskt möte mellan barnens inre och verkligheten (Lindqvist, 1996). 

 

Vygotskij menar att socialt samspel är den viktigaste drivkraften i barns utveckling. Enligt 

Vygotskij sker all inlärning som en social process där barnet blir delaktigt. Vygotskij anser att 

när barn ska få kunskap om världen så sker det i dialog med andra människor (Lindqvist, 

1997). Grunden till socialt lärande är enligt Vygotskij förmågan att kunna imitera andra. Med 

hjälp av kommunikation och imitation lär barn av varandra. Barn lär sig att tänka på olika sätt 

genom att kommunicera med andra. Dessutom lär sig barn att tänka, tala och utföra nya 

handlingar genom lek med andra (Williams m fl, 2000).  

 

Vygotskij menar att genom leken börjar barnet att tillägna sig motivation, färdigheter och 

attityder som är nödvändiga för socialt deltagande, något som kan uppnås fullt ut genom 

assistans från jämnåriga och dem som är äldre (Lillemyr, 2002). 

 

Vygotskij ger ett exempel med två systrar som leker systrar, och på så sätt får ett bättre grepp 

om vad systerskap går ut på som socialt fenomen. Det handlar bland annat om att få grepp om 

de sociala regler och normer som är förknippade med att vara systrar. Men barn övertar inte 

de sociala reglerna och normerna genom att böja sig för de vuxnas påbud, de övertar däremot 

reglerna genom att foga sig efter vad rollen kräver. På så sätt socialiserar barnet sig själv 
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genom att anta en roll – helt frivilligt, därför att det är förknippat med lust (Lillemyr, 2002). 

Vygotskij menar att leken, i synnerhet rolleken, är barnens sätt att lära sig det sociala 

samspelet och genom att leka lär de sig om det sociala livets innebörd (Lindqvist, 1995; 

1996). 

 

2.1.3 Sammanfattning 
De markanta skillnaderna mellan det utvecklingspsykologiska och det sociokulturella 

synsättet är synen på barns sociala utveckling. Inom det utvecklingspsykologiska synsättet ses 

barnen som mindre kompetenta. Enligt detta synsätt följer barn vissa bestämda 

utvecklingsstadier och mönster för att nå mognad. Här ses det lilla barnet som asocialt. Inom 

det sociokulturella synsättet däremot ses barn som sociala och oberoende individer. Barnet ses 

som kompetent och i det sociokulturella synsättet är kommunikation och samspel mellan 

människor avgörande för mänskligt lärande. 

 

I vår undersökning har det sociokulturella synsättet varit vägledare för oss. Vi har valt att utgå 

ifrån det här perspektivet eftersom det är där vi har vår ståndpunkt. 

 

2.2 Leken i läroplanen 
I det nuvarande styrdokumentet, Läroplan för förskolan (Lpfö 98, utbildningsdepartementen, 

1998), har stadieteorierna försvunnit och barnet ses som ett aktivt kunskapssökande barn. 

Gemensamt för de båda läroplanerna, Lpfö 98 och Lpo 94, är att både förskolan och skolan 

ses som en social och kulturell mötesplats. I Lpfö 98 kan man läsa att den sociala förmågan 

skall stärkas och att barnen skall förberedas för ett liv i ett alltmer internationaliserat samhälle. 

Även skolan har ett ansvar för att stärka denna förmåga hos barnen (Lpfö 98, 

utbildningsdepartementen, 1998). 

 

I förskolans läroplan kan man utläsa att leken och det lustfyllda lärande är en av 

huvudkomponenterna, det är lätt att hitta strävandemål som visar på detta. I Lpfö 98 står det 

att verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet och att förskolan 

skall sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och 

lära (a.a.). 

Vid övergången mellan förskola och skola är leken otroligt viktig. Anledningen till detta är att 

den är så rik, allsidig och utvecklande, inte minst socialt och kommunikativt (Lillemyr, 2002). 
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I förskolans styrdokument har leken en viktig roll där man betonar barnens sociala utveckling 

till skillnad från skolans där man lägger stor vikt vid den intellektuella utvecklingen.  

 

”Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje 

barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda 

lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt 

tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem” (Lpfö 98 s 9). 

 

”Skolan ska sträva efter att varje elev tillägnar sig goda kunskaper inom skolans ämnen och 

ämnesområden, för att bilda sig och få beredskap för livet” (Lpo 94 s 11). 

 

Däremot är det inte lika lätt att hitta kopplingar till lek i Lpo 94 där målen är mer inriktade 

mot det livslånga lärandet, rättigheter och skyldigheter, att främja förståelsen för andra 

människor lika värde och andra kulturer. En koppling till lek som vi kan hitta i Lpo 94 är: 

 
”Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna skall tillägna sig 

kunskaper” (Lpo 94 s 7). 

 

2.3 Forskning om lek 
Den förenade leken  

Enligt Säljö föds människor in i och utvecklas inom ramen för samspel med andra människor. 

Våra erfarenheter gör vi tillsammans med andra. De människor vi har i vår omgivning hjälper 

oss oavsiktligt att förstå hur världen fungerar. För barn sker detta dels genom samspel med 

vuxna men även genom lek. I leken lär sig barnen ex turtagning, samspelsregler, beteckningar 

på objekt och personer, och vad som är roligt. I leken får handlingar, föremål och begrepp en 

mening genom det innehåll som barnen tillsammans ger leken. Leken blir en gemensam 

aktivitet. Ett viktigt inslag i den gemensamma leken är de dramatiserade handlingarna. Här 

skapar barnen fiktiv verklighet kring sig och leker lekar med intriger och spänning. Barn 

söker efter nya upplevelser när de dramatiserar i lekarna (Löfdahl, 2004).  

 

Olofsson (1991) talar om tre olika lekkategorier; ensamlek, bredvidlek och lek tillsammans 

med ett eller flera andra barn. Hon har svårt att sära på dem, hon har observerat barn i olika 

leksituationer och märkt att barn både leker med de andra barnen och bredvid dem. Vidare har 

hon sett att barnen delar lektemat och kommer med förslag. Men rätt vad det är så försvinner 

de in i sina egna inre bilder och pratar för sig själva ett tag. De växlar mellan samlek och 
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bredvidlek. Denna form av bredvid-samlek ser man ofta när barn av olika åldrar och 

utvecklingsstadier leker tillsammans. De inspirerar varandra till lek med samma tema men 

utför leken på olika sätt. Ibland är det här det enda sättet för ett mindre barn att få vara med de 

större i deras mer avancerade lek. De leker samma lek som de större och fångar upp detaljer 

ur deras lek men stör dem inte utan pratar för sig själva (Olofsson, 1991). 

 

Det är till stor del i leken och i samvaron med varandra som barn lär sig vad det innebär att 

vara delaktig och att utöva ett medbestämmande eller vem det är som har makt att bestämma. 

Leken är social, emotionell och kognitiv på samma gång. För att få vara med i leken krävs 

både social och emotionell kompetens och om leken ska utvecklas måste alla barn bidra till 

den utvecklingen (Pramling-Samuelsson & Asplund-Carlsson, 2003).  

 

Sociala regler  

Lek stimulerar kreativitet och kommunikationsfärdigheter samt leder till social kompetens. I 

leken måste man lyssna, kompromissa, förhandla, hjälpa varandra och dela med sig för att det 

ska bli bra och roligt. Inte i någon annan aktivitet tränas de grundläggande reglerna, 

samförstånd, ömsesidighet och turtagande, som de görs i leken. Om inte dessa regler hålls 

kollapsar leken (Olofsson, 1991). Genom dessa regler lär sig barn social samvaro. Leken är ett 

instrument för att utveckla sociala roller (Lindqvist, 1995). 

 

Olofsson (1996) ser leken främst som en kommunikativ förmåga och en social företeelse. 

Leken uppstår redan i tidig spädbarnsålder när vuxna och barn kommunicerar. Hon menar att 

leken föds ur det första sociala leendet (Olofsson, 1996). 

 

I leken och med kompisar får barn öva och utveckla det de redan vet, turtagning, öva 

självkontrollen, arbeta i grupp, samverka och lära sig att fungera tillsammans med andra. Barn 

utvecklas även känslomässigt genom leken. I leken sker en viktig del av barns lärande, barn 

lär tillsammans och av varandra. Här handlar det om att barn utvecklar tankar om rättigheter, 

delaktighet och inflytande. I leken kan man se att barn lär genom att diskutera, argumentera 

och utforska varandras idéer och tankesätt. När barn frågar varandra, argumenterar och tar den 

andres perspektiv blir barns tankar synliga för dem själva och de kan arbeta med sin egen 

förståelse (Pramling-Samuelsson & Asplund-Carlsson, 2003). 
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Roll och handling 

Roll är ett samlingsbegrepp för olika former av persongestaltningar, som utvecklas under 

lekens gång och påverkas av handlingen i leken (Lindqvist, 1995). Rollerna i barns lek är 

ingen realistisk person. Enligt Lindqvist (1996) är det en tankeskapelse som innehåller olika 

aspekter. Det är dels rollens funktion, dels rollens relation till andra personer/roller men även 

vilka egenskaper och attityder som hör ihop med rollen.  När barn förkroppsligar sina roller 

framträder de med att visa deras attityder och de för dialoger då de ändrar tonfall och röstläge 

(Lindqvist, 1996). 

 

Kommunikationsförmågan är avgörande både i rollen och för att reglera rollen. Barnens roller 

växer ofta fram i förhållande till andra barn och/eller deras roller. Roll och handling hör ihop i 

leken och påverkar varandra. Rollen kan utvecklas ur handlingen eller tvärt om. Lek är 

barnets sätt att gestalta både roll och handling i dramatisk form och på så sätt berätta en 

historia. I leken lär sig barn att använda språket. Språket skapar sammanhanget, för 

handlingen framåt och formar lekens karaktärer och roller (a.a.). 

 

När ett barn låtsasleker måste det hålla sig till sin roll. Även de barn som leker ensamma. Ett 

barn som leker ensamt leker ofta med flera roller eller låter dockor och nallar få spela med. 

De både frågar och svarar själva men håller fortfarande isär rollerna. För att markera 

rollbytena ändrar de läge på röst och uttal. När barn leker tillsammans måste de vara tydliga i 

sina roller. Det finns olika typer av roller som man kan urskilja i barns rollekar. Det är de 

typiska familjerollerna, där barn leker de vuxna personerna de möter i sin vardag, de 

stereotypa karaktärsrollerna, som polis, doktor och konduktör och slutligen fiktionsroller som 

är roller tagna ur exempelvis sagor och filmer. När barn leker att de är någon annan förändras 

deras värld och de ser den med någon annans ögon (Olofsson, 1987). På så sätt minskar 

egocentrismen, dvs. bundenheten, i det egna synsättet. Inlevelse och medkänsla tränas 

speciellt i låtsasleken, vilket är grunden för lyssnarförmågan, och intresse för andra samt 

popularitet bland kamraterna. Träning i rollek har visat sig minska antisocialt, bråkigt 

beteende och kamratsvårigheter (Olofsson, 1991). 

 

I rollekar håller sig barnen till temat, men inlevelsen varierar i grad från en stund till en annan. 

Emellanåt tittar barnen på leken utifrån och verkar fundera över vad de andra i leken 

egentligen menar. En sådan stund vid sidan av leken kan resultera i att barnen kommer med 
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ett nytt förslag som de kan begripa och genomföra. Detta kan förklaras med sättet att tala i 

förfluten tid då man talar om leken. ”Då kom jag och hälsade på dig” är ett sätt att föra in 

något nytt med tvingande verkan. Det barnet säger här har ju redan skett, vem kan sätta sig 

emot det? Men visst kan man slingra sig genom att svara ”Ja, men jag skulle just gå ut, så du 

får inte stanna” (Olofsson, 1996). 

 

Kommunikation 

Precis som de flesta andra lekforskare anser Löfdahl (2004) att kommunikation är en av de 

viktigaste beståndsdelarna i leken. Barn som leker använder språket som ett redskap för att 

handla i sociala situationer. När Löfdahl (2004) talar om kommunikation menar hon inte bara 

det verbala språket utan även kroppsliga handlingar (Löfdahl, 2004). 

 

När barn leker med varandra blir de trygga med varandra, de leker i olika konstellationer och 

de blir mindre bråk. Barnen får genom leken en beredskap för att klara sig själva. De lär sig 

att samarbeta, kompromissa och får andra barn att förstå vad de tänker. När barnen leker får 

de ta olika roller och barnen lär sig att umgås med varandra (Olofsson, 1991;1996; Vygotskij, 

1981). 

 

Genom leken lär sig barnen att kommunicera och förhålla sig till andra (Säljö, 2000). Barn 

skaffar sig kunskap om världen genom dialoger med andra människor. Genom de här 

dialogerna lär sig barn de kulturella metoderna dvs. olika sätt att tänka på och sätt att bete sig 

på (Lindqvist, 1995). För att en handling ska vara på lek och inte på allvar måste barnen 

signalera att det här är lek. Detta gör barn genom kroppsspråk, mimik och röstläge (Olofsson, 

1987; Tullgren, 2004). Detta innebär att kommunikation mellan människor pågår på flera 

plan. Det kan vara på en faktisk nivå eller på en abstrakt nivå, en metakommunikativ nivå 

(Olofsson, 1987). Genom språket bestämmer barnen händelseförloppet i lekarna och genom 

den diskussionen de håller får barnen en förståelse för andras uppfattningar och åsikter (Säljö, 

2000).  I det sociokulturella synsättet är det centrala och det som utgör länken mellan barnet 

och omgivningen. När man kommunicerar lär man sig att förstå varandra. Kunskap bildas 

genom argumentation och handling i sociala sammanhang och genom att se, förstå och 

hantera världen på ett visst sätt.  Vi människor är födda i en social värld och vi delar den med 

andra. Från det att vi föds är vi kommunikativa med omvärlden. Den gestikulära 

kommunikationen är likvärdig med den verbala (Johansson & Pramling-Samuelsson, 2003). 
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Fantasi och lek 

Vygotskij menar att alla människor är kreativa och denna förmåga kallar han för fantasi. 

Vidare säger han att fantasin hör ihop med verkligheten och att ju mer erfarenhet en människa 

har, desto större möjligheter till fantasi och kreativitet finns (Lindqvist, 1995). Vygotskij 

(1995) anser att det inte finns någon motsättning mellan fantasi och verklighet. Han säger att 

fantasin är ett sätt att tolka verkligheten och på så sätt göra den rikare och mer hanterbar. I 

fantasin tolkas även erfarenheter och känslor. Vygotskij (1995) menar att fantasin är en 

tolkningsprocess med överdrifter, förvandlingar och särskiljanden (Vygotskij, 1995). 

 

Ju rikare barns verklighet är, desto rikare blir dess fantasi och omvänt (Löfdahl, 2004). I leken 

får verkliga situationer helt nya innebörder med hjälp av fantasin när barnets inre möter den 

yttre verkligheten. I och med leken får barn utlopp för sina fantasier, men även det som de ser 

som ont. Leken ger barnen både en allmän förståelse för världen och en egen förmåga att 

tänka och skapa sina föreställningar (Lindqvist, 1995; 1996; 1997). Fantasin tar gestaltning i 

barns handlingar, vilket förklarar varför de mest otroliga saker möjliggörs i leken. Barns lekar 

är ett uttryck för fantasin och fantasin i sin tur ger en möjlighet för barnen att skapa mening i 

sin tillvaro.  Fantasi kan ses som en medvetandeform som hör ihop med verkligheten. 

Fantasin är i första hand uppbyggd av tidigare erfarenheter ur verkligheten men de kan också 

bestå av inslag från andras beskrivningar av verkligheten eller från berättelser (Löfdahl, 

2004). Leken är en reproduktion av verkligheten. Exempelvis som när ett barn leker med en 

docka, upprepar barnet nästan exakt vad modern själv gör med barnet. Detta betyder att i den 

ursprungliga situationen fungerar regler i en komprimerad form. Det finns mycket lite av 

fantasi i situationen. Det är en påminnelse av något som redan skett (Vygotskij, 1981). Det 

innebär att fantasin och verkligheten är beroende av varandra. För att barn ska kunna tillägna 

sig andras erfarenheter måste de använda sin fantasi. I leken är barnen fria från begränsningar 

och i fiktiva situationer får föremål en annan betydelse. Det innebär i sin tur att hela 

situationen får en ny betydelse. Det är fantasin som skapar betydelsen hos föremålen och 

handlingen och i leken har betydelsen en allomfattande roll (Löfdahl, 2004). 

 

Kamratrelationer 

I förskolan och i skolan formas relationer med kamrater. Dessa kamratrelationer är bidragande 

till, kanske till och med nödvändiga för barns förståelse för rättvisa, benägenhet att dela med 

sig, rolltagande, förmågan att kommunicera och utvecklingen kreativt och kritiskt tänkande. 
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Det har visat sig att barn som inte känner varandra så väl eller är ovänner, oftare hamnar i 

diskussioner än de som är kamrater. Diskussionerna handlar om hur leken ska fortgå och vem 

som ska ha högstatusrollerna (Williams m fl, 2000). 

 

När barn får tillfälle att vara tillsammans utvecklar de en särskild kamratkultur. Löfdahl 

(2004) menar att barnen utvecklar en känsla för den sociala strukturen där de kan se sig själva 

som barn, skilda från vuxna, men även också utveckla en kollektiv identitet om vad barn har 

gemensamt. I leken får barn möjlighet att kontrollera och handskas med problem tillsammans 

med sina kamrater (Löfdahl, 2004). 

 

Barn är medvetna om den betydelse som deras kommunikation har för leken. Barn förfogar 

över kunskapen om statusförhållanden och roller. I leken ägnar barn med högstatusroller 

mycket tid åt att upprätthålla makten och bestämma spelreglerna för de barn med 

lågstatusroller. När barn hjälper till och styr varandras rollbeteenden så varar leken längre 

stunder (Löfdahl, 2004). Tidigare studier visar att barn med lägre självförtroende ofta viker 

sig för andras åsikter trots att de egentligen besitter större kunskap om det aktuella området. 

Likaså har man funnit tecken på att det är vanligt att yngre barn viker sig när ett äldre barn 

hävdar sig.  Det är på grund av de här anledningar som det är vanligt att ett barn dominerar 

och tar ledningen i en barngrupp (Williams m fl, 2000). Barn kan delta i en lek utan att 

egentligen leka med, det vill säga utan att vara inne i leken. Detta kan bero på självhävdelse 

och maktkamp. Kanske förstår de inte lektemat och transformeringarna. De gör då som 

kamraterna gör och håller sig nära dem men vågar inte riktigt ge sig hän. Kanske är de rädda 

för att göra fel. I vissa lekar kan man se att barnen samarbetar kring leken men leker på olika 

nivåer och troligen med olika inre bilder (Olofsson, 1996).  

 

När barn leker finns det två mönster i leken. Det är önskan om att få vara med och önskan om 

att skydda sin lek. Löfdahl (2004) skriver om lekforskaren Corsaro och hans studier av dessa 

mönster.  Det visade sig i hans undersökningar att de flesta inträdesförsök i lekar 

misslyckades vilket Corsaro menar är ett tecken på att barn värnar om sin lek. Det vanligaste 

sättet att avvisa sina kamrater menar han är med en hänvisning om att det inte finns plats för 

fler personer i leken eller att utrymme inte är stort nog. Corsaro menar att relationerna till 

kamraterna är det viktigaste och barnen värnar mer om det interaktiva rummet än om 

materialet. Barnen är medvetna om lekens skörhet och att stabila relationer ger trygghet och 
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ökar möjligheten till tillträde i leken. Detta visar på en stor kompetens hos barnen (Löfdahl, 

2004). 

Resultat av Corsaros studier visar att barn skapar sin egen kamratkultur genom att omvandla 

intryck och information som de får från vuxenvärlden. Det handlar inte om att imitera de 

vuxna utan barnen tillägnar sig informationen från vuxenvärlden på ett kreativt sätt för att 

kunna utveckla sin egen unika kamratkultur. Denna tillägnan är kreativ därför att den utvidgar 

barnens egen kultur och den formar om kunskap och förmågor som är nödvändiga i samhället 

(Williams m fl, 2000).  

 

Förskolläraren och socialantropologen Eli Åm har observerat barns lek. Hon kom fram till att 

leken ofta rör sig i ett spänningsfält mellan maktspel och djup lek. I maktspelet är barnen 

målinriktade, självmedvetna, strategiska och konkurrerande. Här är det ett spel om vem som 

skall få vara med, vem som ska ha de bästa rollerna och vem som ska vara den som 

bestämmer. Genom maktspel skapar barnen en social kultur med tydliga status- och 

rangförhållanden. Den djupa leken präglas av spontanitet, samspel, självförglömmelse och 

hängivenhet. Hon har i sina observationer sett att maktkampen ofta lägger krokben för barnen 

så att de aldrig når fram till den djupa leken (Olofsson, 1996). 

 

3. Metod 
Vi har valt att i vår undersökning först och främst titta på hur barn leker. Det vi vill studera i 

vår undersökning är hur samspelet mellan barnen fungerar och hur man kan knyta det till 

barns sociala utveckling. Syftet med vår studie är att studera och beskriva leken med avseende 

på det sociala samspelet och vår frågeställning är: Hur ser samspelet mellan barnen ut i leken? 

 

3.1 Kvalitativ metod 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ undersökningsmetod. Detta val har vi gjort därför 

att med en kvalitativ ansats är målsättningen att skapa förståelse kring ett fenomen (Einarsson 

& Hammar-Chiriac, 2002). Den kvalitativa undersökningsmetoden innebär personliga 

tolkningar och bedömningar (Olofsson, 1991). Den metod som vi i första hand har använt oss 

av är videoobservationer och som ett komplement till dessa har vi även gjort deltagande 

observationer där vi har fört anteckningar. Enligt Einarsson och Hammar-Chiriac (2002) är 

det undersökningens syfte och de frågeställningar man har som avgör vilken metod man ska 

använda. Hur man sedan genomför observationerna bestäms också av frågeställningarna. Allt 
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är beroende på vad man vill ta reda på (Einarsson & Hammar-Chiriac, 2002). Vår 

frågeställning inför dessa observationer är som ovan nämnts: Hur ser samspelet mellan barnen 

ut i leken? 

 

Den stora fördelen med att använda videoobservationer anser vi är att man kan se sekvenserna 

flera gånger och på så sätt analysera på ett djupare plan. Det är svårt att höra och se alla 

detaljer vid inspelningstillfället men desto fler gånger man tittar på sekvenserna, desto fler 

intressanta detaljer ser man. Man kan i lugn och ro titta igenom sitt material. Det vi kan se 

som en nackdel med videoobservationer som metod är att vissa barn inte får eller vill bli 

filmade. Har man riktig otur, som i vårt fall, är det just det eller de barn som inte får filmas 

som är mest aktiva och konstruerande i leksituationerna. 

 

Tyvärr så är det inte alltid videokameran finns tillgänglig när en bra leksituation uppstår och 

vi har därför valt att komplettera vår undersökning med observationer gjorda med blotta ögat 

och endast papper och penna som dokumentationsmaterial. Nackdelen med denna metod är att 

man går miste om vissa detaljer i kommunikationen mellan barnen. Dels hinner man inte 

anteckna alla ord i en konversation och dels bryts ens uppmärksamhet på händelseförloppet 

till viss del då man sänker blicken mot sitt anteckningsblock. Man missar även andra viktiga 

delar i kommunikationen mellan barnen exempelvis deras minspel och kroppsspråk.
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3.2 Urval 
Vi har gjort våra observationer på två olika ställen, dels på en förskola där barnen är fyra till 

fem år gamla och dels i en förskoleklass. Båda är belägna i sydöstra Sverige. Valen har vi 

gjort utefter bekvämlighet. 

 

3.2.1 Förskolan 

Förskolan där undersökningarna är gjorda är en syskoavdelning där barnen är fyra till fem år. 
Barngruppen består av 18 barn varav sex är flickor och tolv är pojkar. Fyra av barnen är 
femtontimmarsbarn och är på förskolan tre timmar/dag fem dagar i veckan mellan klockan 
08:15 – 11:15. På förskolan arbetar fyra förskollärare. Två arbetar heltid, en arbetar deltid och 
en arbetar som personlig assistent. 

 

Barnen på förskolan 
Flickor: Pojkar: 

Linda 4 år * August 4 år  Petter 4 år 

Sandra 4 år  Kristian 4 år *  Olof 5 år 

Pia 5 år  Jonas 5 år *  Kim 4 år 

Alice 4 år  Patrik 5 år * Per 4 år 

Linn 4 år  Björn 4 år *  Erik 4 år 

Jessica 5 år  Pelle 5 år *  Ludvig 4 år 

Ett av barnen fick inte videofilmas. Alla namn är fingerade. 

De barn som är markerade med stjärna är de som är med i undersökningarna. 

 

Verksamheten på förskolan 
Tabell 1. Dagsrutiner på förskolan: 

Ca 06:30,07:00 Förskolan öppnar 
Ca 09:30,10:00 Samling eller fruktstund 
Ca 10:00-11:15 Fri lek eller styrd aktivitet ute 

eller inne 
11:15 Femtontimmarsbarnen går hem, 

övriga barn går in, tvättar sig 
och sätter sig på sin matplats 

11:30 Lunch 
Ca 12:00-12:45 Vila 
14:30 Mellanmål 
Ca 14:50 Fri lek 
Ca 17:00,17:30 Förskolan stänger 

Tabell 2. Fasta rutiner på förskolan: 

Måndag Sångsamling. Biblioteksbesök: 
Varannan måndag går 4-åringarna och 
varannan måndag är det 5-åringarnas 
tur 

Tisdag Bad varannan tisdag 09:15-10:00. 
Barnen får turas om att gå dit och ca 
sex barn går dit varje gång 

Onsdag Utflykt på förmiddagen 
Torsdag Inget planerat 
Fredag Gymnastik 08:15-09:00, hela 

barngruppen 

 

På förskolan finns det mycket utrymme till fri lek. Barnen kan leka i stort sätt hela dagarna 

bortsett från frukost, samling, lunch och mellanmål. Vidare har pedagogerna planerat in vissa 

aktiviteter i vecka men de är inte obligatoriska för barnen. 
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3.2.2 Förskoleklassen 

Förskoleklassen där observationerna är gjorda består av 15 barn varav tio är flickor och fem är 

pojkar. Fem av barnen hade när undersökningen gjordes fortfarande inte hunnit fylla sex år. I 

förskoleklassen arbetar två förskollärare. De arbetar alltid tillsammans i barngruppen som två 

lika värda resurser.  

 

Barnen i förskoleklassen 
Flickor:  Pojkar: 

Sara 5 år * Ida 6 år  Niklas 6 år * 

Karin 6 år  Ebba 5år  * Pelle 5 år * 

Frida 6 år * Tilda 6 år * Anders 6 år 

Anna 5 år * Maria 6 år Kalle 5 år * 

Lisa 6 år *   Olle 6 år 

Emma 6 år *  

Alla barn fick lov att filmas. Alla namn är fingerade. 

De barn som är markerade med stjärna är de som är med i undersökningarna. 

 

Verksamheten i förskoleklassen 
Tabell 3. Dagsrutiner i förskoleklassen:  

08:00-08:40 Morgonsamling med b la. 
genomgång av almanackan 

08:40-09:20 Fri lek 
09:20-09:30 Fruktstund 
09:30-10:00 Rast 
10:00-10:30 Samling med anknytning till 

kommande aktivitet 
10:30-11:30 Aktivitet 
11:30 Lunch 
 

 

 

Tabell 4. Fasta rutiner i förskoleklassen: 
Måndag Utevistelse med fria och styrda lekar 

08:40-10:00.  

Målarskola med bildlärare 10:30-11:30 

Tisdag Jobba i arbetsböcker 10:30-11:30 
Onsdag Bokstavslåda 10:30-11:30 
Torsdag
 

Gymnastik 08:30-09:30  

Blandade grupper med 1:an och 2:an 
10:30-11:30 

Fredag Sångsamling med 1:an 10:30-11:30. 

 

Enligt förskoleklassens schema så finns det utrymme för fri lek 1h 10min/dag. Dvs. 

sammanlagt 5h 50min/vecka. Vissa dagar kan det dock variera med både mindre och mer 

lektid beroende på aktiviteter. Detta har inneburit att det funnits mycket begränsat utrymme 

för oss att genomföra våra observationer. 
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3.3 Genomförande 
Vid genomförandet av videoobservationerna använda vi oss av handkamera. Längden på det 

filmade materialet varierade från ett par minuter till ca 20 minuter. Vid videoobservationerna 

har vi valt att vara passiva och inte deltagit i konversationerna. Ibland har det varit svårt då 

vissa barn frågat om hjälp eller då en konflikt uppstått där barnen velat att vi ska gå in och 

medla. När sådan situation har uppstått har vi förblivit passiva och barnen har automatiskt 

accepterat och vänt sig till en annan pedagog eller löst problemen på egen hand. Vid de 

tillfällen då vi gjort observationer med papper och penna har vi däremot valt att vara 

deltagande till viss del. Vi har exempelvis deltagit i konversationer och varit en hjälpande 

hand vid behov. 

 

Våra observationer på förskolan har vi utfört vid olika tidpunkter, när som helst under dagen 

och vid olika tillfällen under veckans gång. På förskolan har vi inte i förväg bestämt när vi ska 

göra observationerna utan genomfört dem när, vad vi anser, en bra leksituation har uppstått. 

De observationer vi har gjort i förskoleklassen har genomförts på förmiddagarna. Vi har inte 

tillfrågat barnen innan observationstillfällena, barnen har inte protesterat men ibland har deras 

uppmärksamhet riktats mer på kameran än på den pågående leken. 

 

3.4 Bearbetning 

Efter avslutade observationer har vi gjort en grundläggande genomgång av vårt material. Vi 

har noggrant studerat videosekvenserna flera gånger om. Vidare i bearbetningsprocessen av 

vårt material har vi skrivit ner dialogerna ordagrant. Anledningen till detta metodval är att vi 

vill få ytterligare ett hjälpmedel i vår bearbetningsprocess. Vi har tidigare använt oss av det 

här arbetssättet och då upptäckt att det underlättat för oss i analysprocessen. När dialogerna 

väl är nedskrivna kan man ägna sin uppmärksamhet åt att studera och reflektera över barnens 

minspel och kroppsspråk när man än en gång ser på videosekvenserna. Vi har valt ut de 

sekvenser som vi anser är mest värdefulla och som har anknytning till vårt syfte med 

undersökningen. 

När vi väl valt ut de sekvenser som vi ansåg oss ha nytta av analyserade vi innehållet i dem 

med utgångspunkt från de erfarenheter och kunskaper vi besitter. Vi gick sedan tillbaka till 

vår litteraturdel för att där hitta kopplingar och belägg för våra teorier. 
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När vi analyserade videofilmerna utgick vi ifrån vår frågeställning; hur ser samspelet mellan 

barnen ut i leken? och vårt syfte med studien som är att studera och beskriva leken med 

avseende på det sociala samspelet. 

 

3.5 Etiska överväganden 

Innan vi påbörjade våra observationer informerade vi pedagoger och föräldrar om syftet med 

filminspelningen och hur materialet skulle användas. Här hänvisar vi till informationskravet 

för de forskningsetiska regler som gäller:  

 

”Det skall dessutom tydligt framgå att de uppgifter som samlas in inte kommer att användas för 

något annat syfte än för forskning. Önskvärt är också att uppgift lämnas om hur och var 

forskningsresultaten kommer att offentliggöras” Hämtat från <http://www.vr.se>. Hämtat 10 

november 2004. 

 

Föräldrarna fick även skriva under ett dokument där de gav sitt godkännande att deras barn 

fick videofilmas. Detta har vi gjort för att uppfylla regel 1 i samtyckeskravet för de 

forskningsetiska regler som gäller. Där kan man läsa: 

 
”Forskaren skall inhämta uppgiftslämnarens och undersökningsdeltagarens samtycke. I vissa fall 

bör samtycke dessutom inhämtas från förälder/vårdnadshavare. (t ex om de undersökta är under 15 

år och undersökningen är av etisk känslig karaktär)”Hämtat från <http://www.vr.se>. Hämtat 10 

november 2004. 

 

4. Resultatredovisning 

Vi har observerat 14 leksituationer, utav dem har vi valt att redovisa sju. När vi valde ut vilka 

leksituationer vi skulle använda oss av tittade vi främst på vilka som var mest intressanta med 

utgångspunkt från vårt syfte och vår frågeställning. 
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Vi har valt att dela in våra lekar i följande kategorier.  

Tabell 5. Lekkategorier: 

Bredvidlekar Lektemat förändras Lek med högstatusroller Regellekar 

Klossen  * Dockvrån Kudden  * Katten och musen  * 

Bilfärjan  * Katten och musen  * Målarrummet Hökens vingar 

Sandlådan Affären  * Caben  * Bandy 

Caben  * Circus Klossen  *  

  Doktor  

  Bilfärjan  *  

  Bilar  *  

De lekar som vi har valt att redovisa i vårt arbete är markerade med stjärna. 

 
Katten och musen (15 min) 

Fem av barnen leker ihop. Det är Lisa (6), Anna (5), Frida (6), Pelle (5) och Kalle (5).  Kalle 

är katten och jagar alla de andra. Kalle jagar och jagar men tar ingen.  De andra barnen börjar 

tröttna och påpekar detta för Kalle. Pelle börjar då istället jaga Kalle och ropar Ta mig, ta 

mig! Flickorna gör då likadant som Pelle. Kalle stannar. 

 Kalle: Ni ska inte jaga mig! Det är jag som är katt! 

 Lisa:  Men du tar ju oss inte. 

 Anna: Varför tar du inte mig? 

Kalle:  Jag tycker faktiskt inte att det är kul att ta dem som vill bli tagna. Det är inte 
roligt. 

Pelle:  Tror du vi tycker att det är roligt att inte bli tagna då? 

Kalle: Ni ska inte jaga mig. Så är reglerna! 

Pelle: Men du ska ta oss. Så är reglerna! 

Kalle: Ja jag ska ta er men inte om ni jagar mig och inte om ni ropar på mig heller. 

Lisa: Nu leker vi igen. Det är inte kul att ni bråkar. Akta er! Kalle har den! 

 

Alla tjejerna skriker och leken fortsätter. Kalle tar efter en liten stund Anna och hon börjar 

istället att jaga. Då börjar plötsligt Kalle att jaga Anna. Trots att han själv inte ville bli jagad  

tidigare när han var katt. 

 
 Anna: Vad gör du? Det är ju jag som har den? 

 Kalle: Jag vet. Jag är en stor farlig mus förstår du. Jag äter katter. 

 Anna: Men jag kan inte bli tagen. 

 Kalle: Jag vet. Men jag ska inte ta dig. Bara äta dig. 

                          Anna:  Hjälp! Jag har en jättefarlig mus efter mig! Nej! Han bet av mig svansen! 
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Kalle: Mums! Nu tog jag en tugga va din svans också! 

Anna:  Hjälp han är galen! Jag är ju snart naken! 

 

Nu börjar istället en jakt på Kalle för att rädda Anna från den farliga musen. Kalle får ändå fatt 

i Anna och börjar låtsasäta på henne. Hon skriker och Pelle, Frida och Lisa kommer till 

hennes undsättning och börjar slita och dra i Kalle. Leken blir då avbruten av en av 

pedagogerna för att den är för våldsam. Flickorna går då till gungarna och pojkarna försvinner 

ner i en skogsdunge.  

 

Analys: 

Till en början är barnen väldigt principfasta angående reglerna i denna lek. I en konflikt för 

barnen en diskussion med varandra om både reglerna och handlingen innan leken kan 

fortsätta. I den situationen blir det tydligt hur viktig den verbala kommunikationen är i leken. 

På detta sätt får barnen förståelse för varandras åsikter och uppfattningar (Säljö, 2000). Under 

lekens gång blir Kalle den av barnen som tar över i leken och bestämmer de nya reglerna. Det 

sker genom att han delar med sig av sin fantasi till de övriga och då tar leken en helt ny 

vändning. För att de övriga ska kunna ta till sig lekens nya utgångspunkt måste även de 

använda sin fantasi (Löfdahl, 2004). Även här är kommunikationen viktig. Lindqvist (1996) 

skriver att språket skapar sammanhanget, för handlingen framåt och formar lekens karaktärer 

och roller. Kommunikationsförmågan är då avgörande både för rollerna och för att reglera 

rollerna (Lindqvist, 1996). 

 

Affären (19 min) 

Lisa (6) och Emma (6) leker affär. Lisa handlar och Emma står i affären och plockar fram de 

varor som Lisa vill ha. När Lisa vill ha något som Emma inte vet vad det är tar hon fram 

något annat istället och Lisa protesterar inte. De samarbetar bra och deras lek leder inte till 

några diskussioner. 

 

Analys: 

Flickorna samarbetar bra och det är ingen som dominerar över den andre. Löfdahl (2004) 

menar att just i samvaro och i lek lär sig barnen vara delaktiga och att utöva 

medbestämmande. Leken är social och den blir en gemensam aktivitet (Löfdahl, 2004). I 

denna lek leker flickorna affär, något som de sett i verkligheten och som de nu tillämpar i sin 
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fantasi. Flickornas fantasi är ett sätt att tillämpa verkligheten och att tolka erfarenheter 

(Vygotskij, 1995). 

 

Leken fortsätter… 

Plötsligt dyker Pelle (5) och Niklas (6) upp. De står först en bit ifrån flickorna och viskar till 

varandra samtidigt som de tittar mot affären och flickorna. Sedan springer de fram. 

 
 Pelle: Akta er! Det här är ett rån! Hit med pengarna! 

 Emma: Ni kan inte ta dem! Det är vi som leker här. 

 Pelle: Ja men vi rånar er! Niklas, ta pengarna! 

Niklas tar pengarna från flickorna och Pelle skrattar högt och retfullt. Sedan springer pojkarna 

iväg. Flickorna skriker på dem att lämna tillbaka pengarna och springer efter. Pojkarna som 

har ett försprång hinner gömma pengarna innan flickorna kommer. 

 
 Emma: Ge oss pengarna! 

 Lisa: Ja. Ge tillbaka dem! 

 Pelle: Vilka pengar? Vad skriker ni för? (han skrattar) 

 Emma: Ni har tagit pengarna! Ge tillbaka dem! Får vi våra pengar! 

 

Analys: 

När Pelle och Niklas kommer med i leken förändras genast reglerna. Från att vara en lugn lek 

till att bli en lek full av diskussioner. Även pojkarna tillämpar sina erfarenheter i fantasin när 

de träder in. De är bovar och de vet vad bovar gör. De är bovar, talar som bovar och gör det 

som bovar gör. Detta knyter vi till Lindqvist (1996) som säger att när barn förkroppsligar sina 

roller framträder de med att visa deras attityder och de för dialoger då de ändrar tonfall och 

röstläge. Genom diskussionerna de håller bestämmer de händelseförloppet och de får en 

förståelse för varandras åsikter (Säljö, 2000). Kunskap bildas genom argumentation 

(Johansson & Pramling-Samuelsson, 2003). 

 

Leken fortsätter… 

Emma och Lisa börjar leta i pojkarnas fickor men hittar ingenting. Pojkarna gör inget 

motstånd och de skrattar hela tiden. Sedan går de, fortfarande skrattande, därifrån. Flickorna 

börjar då leta i rummet efter pengarna och hittar dem efter en liten stund. Emma föreslår att de 

ska gömma pengarna igen på ett annat ställe för att reta pojkarna och det gör de. Sedan går de 

tillbaka till pojkarna. 
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 Emma: Nu är ni faktiskt löjliga. Ge oss våra pengar! 

 Lisa: Ja, ni är ju som dagisbarn. 

 Niklas: Jag är inget dagisbarn! 

 Lisa:  Jo! 

 Pelle: Men vi har ju inga pengar. Det kände ni väl? 

 Emma:  Det har ni visst det. Ta fram dem nu. 

 Lisa: Ja gör det nu.  

 Pelle:  Om ni har hittelön så kanske någon lämnar pengarna till polisen. 

 Lisa: Ska vi ha det? (hon frågar Emma) 

 Emma: Mmmm, men hur mycket då då? 

 Lisa: Halva pengarna kanske? 

 Emma: Mmmm, halva pengarna tar vi. 

Lisa: Okej. Vi tar halva pengarna i hittelön och halva pengarna ska vi ha. 

Pelle:  Då får ni se om någon hittar pengarna och lämnar dom till polisen då. 

Lisa: Okej, kom Emma vi går tillbaka till affären. 

 

Lisa och Emma går tillbaka till affären igen och pojkarna springer iväg till det gamla 

gömstället för att hämta pengarna. De blir förnärmade när de inte hittar några pengar där. Nu 

börjar de istället leta efter pengarna överallt. Tyvärr hinner leken inte fortsätta innan det ringer 

ut på rast. Pengarna blir aldrig funna. 

 

Analys: 

Leken kommer nu in i ytterligare ett skede. Här är det Emma som blir den som för leken 

framåt då hon föreslår att pengarna ska gömmas. Hon är sedan den som inleder diskussionen 

med pojkarna. Lisa håller sig mer i bakgrunden och hennes ord i dialogen stärker i första hand 

det Emma just har sagt. För att leken ska kunna gå vidare krävs en lösning. För att barnen ska 

komma fram till någon bra lösning så måste de kompromissa (Olofsson, 1991). Denna lösning 

kommer då Pelle föreslår att flickorna ska utlova hittelön för den som lämnar in pengarna till 

polisen. Här får även Pelle en mer framträdande roll i leken medan Niklas håller sig tillbaka. I 

detta skede ser man också ett exempel på att Emma är dominant över Lisa då Lisa frågar 

Emma om de ska utlova hittelön. Tyvärr så kommer det aldrig någon upplösning på denna lek 

då skolklockan ringer. Men det som genomgående är tydligt i denna lek är att barnen i leken 

blir tvingade att diskutera, argumentera och utforska varandras idéer. De utvecklar då tankar 

om delaktighet och inflytande (Pramling-Samuelsson &Asplund-Carlsson, 2003). 
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Klossen (27 min) 

Niklas (6), Kalle (5) och Pelle (5) sitter i ”klossen”. Niklas och Pelle bygger med klossarna. 

Kalle däremot sitter bredvid och leker med en valross i plast. Han tittar på den noga, känner 

på den och börjar köra omkring med den som om den vore en bil. Niklas och Pelle bygger och 

talar hela tiden med varandra och diskuterar bygget. 

 
 Niklas:  Här är mitt hus. Här bodde jag. 

 Pelle:  Då får jag bo här då. Så vi bor nära och kan leka. 

 Niklas: Ja, bor vi nära får vi gå själva. Alldeles själva. 

 Niklas: Sen får vi ha en väg här. Så vi kan gå till affären. 

 Pelle: Men då kan inte vägen gå där. 

 Niklas: Varför inte då? 

 Pelle: Affären ligger där borta. På andra sidan. 

 Niklas: Varför kan den inte ligga här? (pekar) 

 Pelle: För den ligger ju där. Det ser du väl?! 

 Niklas:  Är inte det skolan? Det kan väl vara skolan? 

 Pelle: Näää… 

 Niklas: Då får skolan vara här istället. Så får affären vara där då. 

 Pelle: Ja. 

 

Så här fortsätter dialogen och till slut är en hel stad uppbyggd med klossar. Då börjar Pelle 

och Niklas köra runt i staden med bilar.  

 

Analys: 

I denna del av leken kan vi tydligt se hur Pelle är den som är mest framträdande. Det ser vi 

tydligt i diskussionen om var affären skall ligga. Pelle har redan på förhand en bestämd 

uppfattning om det och Niklas får acceptera. I denna lek är det mycket tydligt att 

kommunikation är en av de viktigaste beståndsdelarna i lek (Löfdahl, 2004). Genom att 

kommunicera, genom språket, bestämmer pojkarna händelseförloppet och genom 

diskussionen de håller får de förståelse för varandras åsikter (Säljö, 2000).  

 

Leken fortsätter… 

Kalle som hela tiden har tittat på och lekt med sin valross kommer in i samtalet. 

 
 Kalle:  Titta, min valross flyger över er. 

 Pelle:  Den kan ju inte flyga ju. 
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 Kalle:  Jo det kan den visst. Se vad den flyger! 

 Pelle: Men inte på riktigt. Då kan den inte det. 

 Kalle: Nej men på låtsas. Se vilka stora vingar. 

 Pelle: Det är inga vingar. 

 Niklas: Nej, det är faktiskt fenor. 

 Pelle:  Mmmm, så dom kan simma bra. 

 Kalle: Men nu flyger den över er i alla fall. 

 

Pelle och Niklas bara tittar på varandra. Sedan fortsätter de att köra med bilarna och pratar om 

staden, vart de ska köra och vilka som bor i de olika husen. Kalle tröttnar på att flyga över 

staden och fortsätter att leka med sin valross precis som från första början. 

 

Analys: 

När Kalle som hela tiden har suttit vid sidan av Pelle och Niklas och lekt, börjar flyga med sin 

valross över staden så tolkar vi det som ett inträdesförsök i leken. Han har en önskan om att få 

vara med. Tyvärr så misslyckas försöket precis som de flesta andra inträdesförsök i lekar gör 

(Löfdahl, 2004). Pelle och Niklas ger signalen om att de inte vill ha med Kalle, dels genom 

sin dialog med Kalle som inte är helt vänskaplig men också genom sitt kroppsspråk när de ger 

varandra menande blickar. Även här är kommunikationen det väsentliga. De kommunicerar 

med varandra både på en faktisk nivå och på en abstrakt nivå (Olofsson, 1987). Att Pelle och 

Niklas avvisar Kalle från leken tyder på en stor kompetens hos dem. Pojkarna är väl medvetna 

om lekens skörhet och de värnar om det interaktiva rummet (Löfdahl, 2004). 

 

Kudden (23 min) 

Sara (5), Ebba (5) och Tilda (6) bygger en koja i ”kudden”. De bygger med alla kuddarna som 

finns i rummet och börjar sedan bädda i kojan med filtar. När det är dags att krypa in i kojan 

får Tilda inte plats. 

  
 Tilda: Jag får inte plats. 

 Sara: Jo du får plats. Kom. 

 Tilda: Nej det är för trångt. Då rasar bara kojan om jag ska krypa in där. 

 Ebba:  Ja det gör den faktiskt Sara. Faktiskt gör den det. 

Tilda: Jag kan vara er hund istället. En vakthund. Dom sover på trappan och vaktar 

huset så inga bovar kommer. 

 Sara: Då är jag matte så kan du vara husse Ebba. 

 Ebba: Det vill jag inte. Jag är ju ingen kille ju. Bara killar är husse. 
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Tilda: Sara du får vara stormatte och du Ebba får vara lillmatte Ge mig en filt att sova 

på. 

 

Tilda lägger sig utanför kojan och Sara och Ebba kryper in i den. Ett par sekunder senare:  
 

Tilda: Nu var det morgon. Jag väckte er. VOFF! VOFF! Ni vaknar och gäspar. Ni 

måste gå ut med mig. 

 

Sara binder ett hopprep runt midjan på Tilda och så går de ett varv i rummet. När de är 

tillbaka vid kojan säger Tilda: 

 
 Tilda: Nu var jag hungrig. Ni fick mata mig. 

Ebba tar en låtsasskål och Sara låtsas hälla upp mat till Tilda. Leken fortsätter sedan med att 

de leker med hunden, går på promenad igen, och sedan går till sängs. Det är hela tiden Tilda 

som styr händelseförloppet och för leken framåt. 

 

Analys: 

I denna lek är det utan tvekan Tilda som har den ledande rollen. Hon är den som är mest 

kreativ och kommer med förslag på hur leken ska fortgå. Just i denna lek är Tilda det av 

barnen som är äldst. Enligt undersökningar som gjorts är det vanligt att yngre barn viker sig 

för äldre när de äldre barnen hävdar sig (Williams m fl., 2000). Ett exempel på detta kan man 

se när Ebba och Sara diskuterar om vem som ska vara husse och matte. Då går Tilda in och 

bestämmer och de andra flickorna accepterar beslutet utan protest. Även under lekens gång 

bestämmer Tilda händelseförloppet. Hon talar då genom en roll, en hund. Här får både Tilda 

och de andra flickorna tillämpa sin fantasi. Tilda berättar för de andra flickorna hur de ska 

sköta hunden. Fantasin är i första hand uppbyggd på tidigare erfarenheter ur verkligheten men 

även från andras beskrivningar och berättelser (Löfdahl, 2004). Tilda vet hur en hund ska 

skötas. Kommunikationsförmågan är viktig för flickorna i leken. Den är avgörande i rollerna 

och för att kunna reglera dem. Roll och handling hör ihop i leken och påverkar varandra 

(Lindqvist, 1996). För att Sara och Ebba ska kunna förstå sina och Tildas roller vägleder Tilda 

dem. Kunskap bildas genom handling och genom att se och förstå (Johansson & Pramling-

Samuelsson, 2003). 
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Bilfärjan (15 min) 

Kristian (4) leker i en del av rummet. Han har byggt en bilfärja av kuddar och madrasser. 

Bredvid leker Jonas (5) med skruvlegot, han har byggt en maskin som han kör omkring med. 

Kristian vill att Jonas ska köra in sina bilar i hans bilfärja vilket Jonas gör. De leker stundom 

tillsammans och stundom enskilt. Lekarna går in i varandra. 

 
 Kristian:  Jag ska ha dom här bilarna. 

 Jonas: Jag vill inte ha lastbilen bara. Det här är mina sportbilar som jag 

  kör. 

 Kristian: Men som ingen får låna. 

 Jonas: Det här är min sportbil! (säger Jonas med glad röst) 

 Kristian: Sportbil? det där är en kolabil! 

 Jonas: Jaha… (suck) 

 Kristian: Men den é också tuff. 

 Kristian: Jag har fem sportbilar nu. 

 Jonas: Det här är min sportbil! (glad) 

 Kristian: Den é inte snabb! 

 Jonas: Joho (han visar Kristian hur snabbt den kan köra. Sen lägger han 

  tillbaka bilen i lådan igen och tar upp en ny) 

 Jonas: Den här ska jag ha! Är det här en sportbil? 

 Kristian: Näää. 

 Jonas: Det här är en sportbil! (Jonas tar upp ännu en ny bil) 

 Kristian: Ja, men den här är ännu snabbare bil! (visar sin bil för Jonas) 

  

Dialogerna fortsätter så här fram och tillbaka och Kristian har hela tiden övertaget. Några 

minuter senare leker de intensivt tillsammans med bilarna inne i bilfärjan. 

 
 Jonas: Hur många sportbilar har jag…en, två, tre, fyra, fem, sex, sju! 

 Kristian: Jag har nio! 

 Jonas: Jag har sju och du har nio. 

 Kristian: Men nu leker vi med våra bilar. 

 

Analys: 

Här kan man tydligt se att det är Kristian som har ledarrollen, det är hela tiden han som 

bestämmer. Jonas lyssnar på honom och försöker lista ut vilka bilar som är sportbilar. Jonas 

accepterar att Kristian hela tiden tillrättarvisar honom och att Kristian alltid ska vara värst. 

Detta kan man koppla till det sociokulturella synsättet som menar att kommunikation och 
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samspel mellan människor är avgörande för mänskligt lärande (Säljö, 2000). Jonas får lära sig 

av Kristian – som är väldigt duktig och intresserad av bilar- vilka bilar som är sportbilar. I det 

sociokulturella synsättet ses barn som aktiva och kompetenta med egna antaganden om 

omvärlden (Löfdahl, 2004; Tullgren, 2004). Vygotskij menar att med hjälp av kommunikation 

och imitation lär barn av varandra (Williams m fl., 2000). 

 

När barn leker tillsammans uppstår det ofta konflikter som måste lösas för att leken ska kunna 

fortsätta. Barnen måste då komma fram till en bra lösning. I leken måste man lyssna, 

kompromissa, förhandla, hjälpa varandra och dela med sig för att det ska bli bra och roligt. 

Inte i någon annan aktivitet tränas de grundläggande lekreglerna, samförstånd, ömsesidighet 

och turtagande, som de gör i leken (Olofsson, 1991). 

 

I leken sker en viktig del av barns lärande, barn lär tillsammans och av varandra. Här handlar 

det om att barn utvecklar tankar om rättigheter, delaktighet och inflytande. I leken kan man se 

att barn lär genom att diskutera, argumentera och utforska varandras idéer och tankesätt. När 

barn frågar varandra, argumenterar och tar den andres perspektiv blir barns tankar synliga för 

dem själva och de kan arbeta med sin egen förståelse. (Pramling-Samuelsson & Asplund-

Carlsson, 2003). Detta kan man tydligt se i den här leksituationen. Kristian förmedlar tydligt 

sina kunskaper för Jonas, som lyssnar flitigt. 

 

Caben (15 min) 

Linda (4) och Jonas (5) leker med bilar på golvet. De har byggt upp ett garage av kaplastavar 

som de ställer bilarna i. Bredvid sitter Pelle (4) och Björn (4) och leker var för sig. Pelle sitter 

mest och lyssnar på Linda och Jonas och pysslar lite med sin maskin som han har byggt. 

Björn sitter också mest tyst och lyssnar och leker med bilar. Leken har pågått i ca sju minuter. 

 
Jonas: Den bilen har vi som é tuff och den här bilen har vi med som é tuff. Vi har två 

cabar. 

Linda: Ja, det var tur att jag tog den där caben! 

Pelle: Det där är ingen cab. 

Jonas: Joooo 

Pelle: Det här är en cab. 

Jonas: Det är ingen cab, det är en lastbil! (Björn tittar på Jonas och skrattar). 

Jonas: Han trodde att det var en cab. (Jonas och Björn tittar på varandra och skrattar). 
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Analys: 

Här kan man utläsa att det är Jonas och Linda som har kommandot. Det är Jonas och Linda 

som leker och om Pelle vill vara med får det vara på deras villkor. Det är även Jonas som har 

kunskaperna om vad en cab är. Här kan man göra en koppling till Vygotskijs teori som säger 

att barn lära av varandra genom kommunikation och imitation. (Williams m fl., 2000). 

Kopplingar kan även göras till Säljö som menar att barn genom leken lär sig beteckningar på 

objekt. (Löfdahl, 2004). Jonas lär Pelle vad en cabriolet är. 

 

I leken och med kompisar får barn öva och utveckla det de redan vet (Pramling-Samuelsson & 

Asplund-Carlsson, 2003). Det ser man att Jonas gör när han pratar om cabrioleterna.  

 

Barn kan delta i en lek utan att egentligen leka med, det vill säga utan att vara inne i leken. 

Detta kan bero på självhävdelse och maktkamp. Kanske förstår inte barnet lektemat och 

transformeringarna. Det gör då som kamraterna och håller sig nära dem men vågar inte riktigt 

ge sig hän. Kanske är de rädda för att göra fel. I vissa lekar kan man se att barnen samarbetar 

kring leken men leker på olika nivåer och troligen med olika inre bilder (Olofsson, 1996). Det 

kan mycket väl vara så i det här fallet när det gäller Pelle. Han är nog osäker och känner på 

sig att Jonas och Linda är för starka tillsammans. Han vågar inte riktigt ta initiativ. 

 

Leken fortsätter… 
 Linda: Vi kommer ta den här bilen. 

 Jonas: Nä, den här bilen ska vi ha (Jonas slänger bilen som Linda valde 

  och tar en annan bil). 

 Jonas: Nu har vi mycket mera bilar än er. 

 Pelle: Jag har inga bilar. 

 Linda: Du har inte sagt att du vill leka med bilar! 

 Pelle: Jag har inga bilar. 

 Linda: Idag kör jag ut med den här bilen. 

 Jonas: Jag ska köra ut med en cab…en cab, det va den här. 

 Linda: Men jag visste inte det, fast jag visste det. 

 Jonas: Hörru, den här gula caben är min och den här svarta caben är din. 

 Björn: Jag har en röd cab. 
 

Linda och Jonas börjar köra omkring med sina bilar på golvet och Björn börjar då också köra 

med sina bilar tillsammans med Linda och Jonas. 
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Analys: 

Jonas och Linda fortsätter att dominera i leken, de låter ingen komma in i deras lek. Här kan 

kopplingar göras till Corsaro som menar att när barn leker finns det två mönster i leken. Det 

är önskan om att få vara med och önskan om att skydda sin lek. Löfdahl skriver om Corsaro 

och hans studier av dessa mönster. Det visade sig i hans undersökningar att de flesta 

inträdesförsök i lekar misslyckades vilket Corsaro menar är ett tecken på att barn värnar om 

sin lek. Detta visar på en stor kompetens hos barnen (Löfdahl, 2004). Vi gör även en koppling 

till Förskolläraren och socialantropologen Eli Åm som har observerat barns lek. Hon kom 

fram till att leken ofta rör sig i ett spänningsfält mellan maktspel och djup lek. I maktspelet är 

barnen målinriktade, självmedvetna, strategiska och konkurrerande. Här är det ett spel om 

vem som skall få vara med, vem som ska ha de bästa rollerna och vem som ska vara den som 

bestämmer. Genom maktspel skapar barnen en social kultur med tydliga status- och 

rangförhållanden. Den djupa leken präglas av spontanitet, samspel, självförglömmelse och 

hängivenhet. Hon har i sina observationer sett att maktkampen ofta lägger krokben för barnen 

så att de aldrig når fram till den djupa leken (Olofsson, 1996). Det är till stor del i leken och i 

samvaron med varandra som barn lär sig vad det innebär att vara delaktig och att utöva ett 

medbestämmande eller vem det är som har makt att bestämma. Leken är social, emotionell 

och kognitiv på samma gång. För att få vara med i leken krävs både social och emotionell 

kompetens och om leken ska utvecklas måste alla barn bidra till den utvecklingen (Pramling-

Samuelsson & Asplund-Carlsson, 2003). Det kan mycket väl vara så att Jonas och Linda inte 

vill att Pelle ska vara med eftersom han inte kommer med några nya idéer eller initiativ som 

kan föra leken framåt. 

 

Björn har suttit tyst en lång stund och bara lyssnat på de andra barnen då han säger –Jag har 

en röd cab. Här gör han ett försök att komma in i leken. Vi kopplar det här till forskning som 

visar på att i rollekar håller sig barn till temat, men inlevelsen där varierar i grad från stund till 

en annan. Emellanåt titta barn på leken utifrån och det verkar som de funderar på vad de andra 

barnen i leken egentligen menar. Efter en sådan här stund vid sidan av kan barnet komma med 

nya förslag som de kan begripa och genomföra (Olofsson, 1996).  

 

Leken fortsätter… 
 Jonas: Pelle, du får en bil bara. 

 Pelle: Bara en, en är inte mycke. 

 Linda: Fast allas bilar är allas Jonas. 
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 Jonas: Ja, utom dom här cabarna. 

 

Analys: 

Här kan man se att Jonas är villig att bjuda in Pelle i leken, men bara på Jonas eget villkor. 

Här hänvisar vi till forskning som menar att barn är mycket medvetna om den betydelse som 

kommunikationen har för leken. Barn har förfogandet över kunskapen om statusförhållanden 

och roller. I leken ägnar barn med högstatusroller mycket tid åt att upprätthålla makten och 

bestämma spelreglerna för de barn med lågstatusroller (Löfdahl, 2004).  

 

Leken fortsätter… 
 Pelle: Jag har inga bilar och ni har alla. 

 Linda: Men du får ingen. 

 Linda: Du får inte ta Jonas maskin! 

 Pelle: Men det gör jag inte, jag har min egen maskin. 

 Jonas: Det här va min gubbe, hämta en gubbe! (säger han till Linda). 

 Jonas: Jag öppnade dörren nu och så gick jag ut. 

 Jonas: Hämta en maskin med. 

 Pelle: Vems maskin e det här? 

 Jonas: De é Kristians. 

 Pelle: Ful va, Kristians maskin é ful. 
 

Här slutar jag filma eftersom barnen ”kom på” att jag filmade dem och de började då gömma 

sig för kameran. 

 

Analys: 

Ingen lyssnar på Pelle eller kommenterar hans uttalande. Man ser tydligt att varken Linda 

eller Jonas vill ha med Pelle i sin lek. Pelle gör hela tiden tappra försök men de ignorerar 

honom. När nu Pelle kommenterar Kristians maskin på ett negativt sätt tror vi att det är ett 

sista försök för honom att få vara med i leken och att han försöker få medhåll av Linda och 

Jonas. 

 

Bilar (7 min) 

Patrik (5) och Jonas (5) leker med bilar och traktorer på golvet. 

 
 Jonas: Du har två gula bilar, du har två. Var é den andra? 

 Patrik: Vad då två gula bilar? 
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 Jonas: Kolla här. (Jonas visar bilarna för Patrik). 

 Patrik: Ja, men den é inte grym. 

 Jonas: Här, om du får den här bilen så tar jag den här. 

 Patrik: Den é bådas! 

 Jonas: Nähä du! 

 Patrik: Men den här é! (Patrik visar Jonas en annan bil). 

 Jonas: Du får den. 

 Patrik: Nähä 

 Jonas: Joho 

 Patrik: Nä, för den é bådas. 

 Jonas: Nä, inte den. 

 Jonas: Nu hörde du mig brumma. (Jonas låter som en bil). 

 Patrik: Så låter den inte! 

Analys: 

Här kan man se att det är Patrik som har den bestämmande rollen. Det som Patrik tycker, är 

det rätta, anser han. Jonas gör försök att bestämma men han blir hela tiden nedtryckt av Patrik. 

Även här kan man göra kopplingar till forskning om status och roller som säger att barn är 

mycket medvetna om den betydelse som deras kommunikation har för leken. Barn förfogar 

över kunskapen om statusförhållanden och roller. I leken ägnar barn med högstatusroller 

mycket tid åt att upprätthålla makten och bestämma spelreglerna för de barn med 

lågstatusroller (Löfdahl, 2004). I leken kan man ofta utskilja både maktspel och djup lek. I 

maktspelet är barnen målinriktade, självmedvetna, strategiska och konkurrerande. Det är ett 

spel om vem som ska ha de bästa rollerna och om vem som ska bestämma (Olofsson, 1996). 

 

5. Diskussion 
Med tanke på den begränsade tiden vi har haft för att genomföra vår studie så anser vi att vår 

studie är vetenskapligt trovärdig. Vi är dock medvetna om att en mer ingående studie med fler 

observationer under längre tid och på flera ställen hade kunnat leda fram till mer säkra 

resultat. 

 

Att barn ska få mycket utrymme till lek i sin vardag tycker vi är en självklarhet, inte bara på 

förskolan utan även i skolans värld. Vi har observerat barn i olika leksituationer och tagit del 

av befintlig forskning och har då kommit fram till att leken har en enormt stor betydelse för 

barns sociala utveckling. Det är genom samspel med andra som barn lär sig sociala regler, 

turtagande, delaktighet, att hjälpa varandra, att kommunicera och att kompromissa. Inte i 
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någon annan aktivitet tränas de grundläggande lekreglerna, samförstånd, ömsesidighet och 

turtagande, som de görs i leken. Om inte dessa regler hålls kollapsar leken (Olofsson, 1991). 

 

När vi har bearbetat våra videoobservationer har vi valt att i stort sätt redovisa hela 

leksituationen ingående med många dialoger. Detta har vi gjort eftersom vi anser att man som 

utomstående missar det väsentliga i situationen om vi bara hade beskriver den med ord. 

 

I vårt material har vi hittat många intressanta sekvenser. Vi har bl.a. hittat bra exempel på 

tydliga ledarroller. Tittar vi på leken i ”kudden” kan vi exempelvis urskilja en tydlig ledare i 

Tilda. Hon framträder där som en positiv ledare som vill undvika konflikter och hon för leken 

framåt. En annan tydlig ledargestalt är Kristian i leken ”bilfärjan”. Här ser vi hur Jonas under 

lekens gång rådfrågar Kristian och hur leken tack vare Kristians kunskaper förs framåt. 

 

Vi har också sett exempel på hur barn värnar om sin lek och helst inte godkänner några 

inträdesförsök av andra barn. När Kalle gör ett inträdesförsök i leken i ”klossen” nekas han av 

Pelle och Niklas. Kalle blir avvisad med referens till vekligheten, att en valross inte kan flyga. 

Inte heller Pelles inträdesförsök i leken ”caben” lyckas. Han blir istället ignorerad av Jonas 

och Linda.  

 

Vi har sett hur otroligt stor roll kommunikationen har i barns lekar. Den är nödvändig för att 

lösa konflikter, bestämma roller och handling och föra lekarna framåt. Vi har också sett 

exempel på hur barn använder sig av sin kroppsliga kommunikation så väl som den verbala. 

Ett exempel på detta hittar vi i ”klossen” då Pelle och Niklas utbyter blickar med varandra 

utan att säga ett ord. Detta kopplar vi till Löfdahl (2004) som menar att kommunikationen är 

en av de viktigast beståndsdelarna i leken. När barn leker använder de språket som ett redskap 

för att handla i sociala situationer. När Löfdahl (2004) talar om kommunikation menar hon 

inte bara det verbala språket utan även kroppsliga handlingar (Löfdahl, 2004). 

 

5.1 Metoddiskussion 
Nedan kommer vi att granska våra valda metoder. Vi ska reflektera över hur videofilmning 

respektive observation med papper och penna som metod har fungerat. Vi ska reflektera över 
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vad som har fungerat bra och/eller dåligt. Vilka fördelar respektive nackdelar det finns med 

dessa metoder. Vi ska även fundera över om vi kunde gjort något annorlunda.  

Som vi tidigare har nämnt i vårt metodkapitel är fördelarna med att använda sig av 

videokamera många. Men hjälp av videokameran kan man fånga situationen här och nu och 

situationen finns alltid kvar för granskning. Man kan titta på videosekvenserna om och om 

igen och fundera, reflektera och analysera materialet. På en videofilm ser man hela 

leksituationen klart och tydligt. Man kan lätt följa dialogerna och pausa bandet för att skriva 

ner den information man är ute efter. Man ser även barnens kroppsspråk och mimik på ett 

tydligt sätt, man ser hur de reagerar i olika situationer. När vi har tittat på inspelningarna har 

vi upplevt att vi sett saker som vi tidigare inte upptäckt under inspelningstillfället. Inte heller 

ser man så mycket när man själv är med i leken eller bara sitter och observerar. När man sitter 

och tittar på videofilmerna är man helt fokuserad på det man ska undersöka, däremot när man 

är med och leker med barnen eller sitter bredvid är det så mycket runt omkring som stör och 

man blir då inte helt fokuserad. 

 

Men det finns även nackdelar med videoobservationer. Endel barn får inte eller vill inte bli 

filmade. Har man riktig otur, som i vårt fall, är det just det eller de barn som inte får filmas 

som är mest aktiva och konstruerande i leksituationerna. Detta har varit ett ganska stort 

problem för en av oss. Det här barnet var på förskolan varje dag mellan klockan ca 07:00 – 

17:00. Barnet var alltid med i alla lekar och väldigt flexibelt, gick runt och lekte med alla 

barn. Nästan varje gång jag videofilmade dök detta barn upp och då fick jag antingen avbryta 

filmningen eller rikta videokameran så att inte denne syntes på filmen. 

 

En annan nackdel med att använd sig av videokamera är att den inte alltid är till hands när en 

för oss intressant leksituation uppstår eller att batteriet inte alltid är laddat eller att det tar slut. 

Det kan även vara så att bandet helt enkelt tar slut. Vid ett sådant tillfälle är det väldigt bra att 

block och penna i stort sätt alltid finns i ens närhet. Om man bara vill observera 

händelseförloppet i en leksituation är detta en väldigt bra och enkel metod. Är man däremot 

ute efter att studera barns kommunikation, både verbal och kroppslig, är denna metod inte att 

rekommendera. Alla ord i konversationen hinner inte antecknas och uppmärksamheten på 

händelseförloppet bryts till viss del då man sänker blicken mot sitt anteckningsblock. Man 

missar då viktiga delar i kommunikationen mellan barnen exempelvis deras minspel och 

kroppsspråk där man kan utläsa oerhört mycket. När man använder sig av den här metoden 
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hinner man inte anteckna både dialogerna och samtidigt fokusera på barnens kroppsspråk och 

mimik. 

 

Om vi hade gjort om den här undersökningen så skulle vi ha filmat ännu mer. Vi skulle filmat 

alla möjliga leksituationer, inte bara de vi ansåg var intressanta. Vi har reflekterat och 

funderat över det här och vi har kommit fram till att man inte på förhand kan utläsa om 

situationen är användbar eller inte. Vi kom fram till det efter att vi har tittat igenom vårt 

material och sett att man kan få ut hur mycket som helst av observationerna, även de som vi 

från början trodde var oanvändbara. 

 

6. Sammanfattning 
Vårt syfte med denna studie har varit att studera och beskriva leken med avseende på det 

sociala samspelet. En observationsstudie är gjord för att nå fram till resultat. Observationerna 

är gjorda i en förskolegrupp och i en förskoleklass. Under arbetets gång har vi lärt oss mycket 

om barns sociala utveckling. Genom vår datainsamling har vi fått en insikt i de mest 

dominanta synsätten på barns sociala utveckling inom förskolan, det utvecklingspsykologiska 

synsättet och det sociokulturella synsättet. Inom det sociokulturella synsättet, där vi gjort en 

mer fördjupad studie, har vi fått kunskap och vetskap om betydelsen av begrepp så som 

förenad lek, sociala regler, roll och handling, kommunikation, fantasi och lek och 

kamratrelationer. 

 

Vi kan, efter gjorda observationer av barns lek, konstatera att leken har en mycket stor 

betydelse för barnen i sitt utvecklande av sociala egenskaper. Resultatet av vår studie visar att 

det är i gemenskap med andra man tvingas att kommunicera, argumentera och göra sin röst 

hörd likaväl som man tvingas lyssna, se ur någon annans perspektiv och kompromissa. 

 

Av detta kan vi dra slutsatsen att leken är ett otroligt viktigt redskap i barnens vardag. Inte 

bara i förskolan, där den får mycket utrymme, utan även i skolans värld. Många av de 

kvaliteter som barn behöver behärska i framtida sociala sammanhang utvecklas just i leken 

och i samspelet med andra. 
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