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ABSTRACT  
 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka barns lärande genom lek. Genom 
videoobservation som metod har jag studerat barns lek för att bilda mig en 
uppfattning om det lärande som sker. Fokus ligger på att synliggöra vilka specifika 
lärandemoment som blir synliga i de olika leksituationerna. Resultatet av 
undersökningen visar på att det finns ett lärande i barns lek. Utifrån fem olika 
situationer beskrivs det lärande som har uppfattats innehålla bland annat samspel, 
kommunikation, fantasi och kreativitet. När barnen hjälper till och styr varandras 
rollbeteenden så varar leken längre stunder.  Ibland förekommer även konflikter i 
leken vilket påverkar lekhandlingen och kan bidra till att leken stannar upp.  
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1 INTRODUKTION 
 
Varje barn är fött med en förmåga att leka, och lekens alla former är av betydelse för 
deras utveckling och lärande (Knutsdotter Olofsson, 2003). Leken och dess betydelse 
för barns lärande och utveckling är något som har intresserat mig under hela 
utbildningen. Det är många i vårt land som har en anknytning till Astrid Lindgren 
och alla hennes sagor och berättelser, där leken alltid finns med på ett eller annat sätt 
som ett lustfyllt och viktigt begrepp. Både genom hennes sagor och filmer skapas ett 
naturligt intresse för leken som inspirationskälla, vilket ofta uppfattas som en 
förberedande väg för barns lärande och utveckling. 
 
I leken kan man släppa alla krav och bara låta sig dras med, men ibland slutar också 
leken lika fort som den har börjat. Det är i leken som barn lär och utvecklas menar 
många forskare. Denna syn genomsyrar även läroplanen för förskolan som menar att 
leken är viktig för barns utveckling och lärande. Lekens betydelse är en väsentlig del 
i lärandet, det visar på hur lek och lärande hör ihop. Enligt Pramling Samuelsson och 
Johansson (2006) är lek och lärande oskiljbara i barns värld. De menar att redan från 
livets början är barn lekande lärande individer, riktade mot sin omvärld för att 
försöka erövra en förståelse och ett kunnande i denna. 
 
Syftet med denna studie är att undersöka barns fria lek och det lärande som sker. 
Utifrån videoobservationer av barns lek är avsikten att vinna kunskap om hur barn 
lär och utvecklas genom lek. Min förhoppning är att föreliggande arbete ska kunna 
bidra till kunskap om hur betydelsefull leken är för barns utveckling, och att det är 
genom samspel och kommunikation som det sker ett lärande.  Så, följ med in i lekens 
värld. Att vistas i lekens värld menar Knutsdotter Olofsson (2003) är det som mest 
utmärker barndomen. Arbetet skildrar också hur olika forskare ser på hur barn lär 
och tar in ny kunskap genom lek. 
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2 BAKGRUND  
 
Bakgrunden inleds med en redogörelse för begreppen lek och lärande. Därefter 
presenteras en historisk tillbakablick på leken för att senare övergå till lekens 
förutsättningar samt leken som redskap vid barns lärande. Som avslutning redovisas 
tidigare forskning som gjorts inom ämnet lek.  
 

2.1 Lek som ett begrepp 
 
Lek är ett spännande fenomen enligt Knutsdotter Olofsson (2003). Hon refererar till 
Bateson (1955) och hans beskrivning av lek. Han menar att lek kan ses som en 
mental inställning, ett förhållningssätt till verkligheten, där det som görs, sägs, tänks 
inte skall tolkas bokstavligt. Det som görs, sägs och tänks är inte alltid vad det ser ut 
att vara, det är lek och skall förklaras utifrån lekens intentioner. Johansson och 
Pramling Samuelsson (2006) skriver att enligt Piaget har leken ofta beskrivits som fri 
och jämbördig barn emellan. Knutsdotter Olofsson (2003) drar liksom Bateson 
paralleller till hundvalpar, som när de jagar varandra, tumlar runt, biter utan att skada 
och morrar utan att vara arga, beter sig ”som om” de slåss. Men samtidigt signalerar 
de med svansföring och kroppshållning att de inte jagar varandra för att ta fast och 
bita, utan de jagar varandra på lek. Deras hotfulla beteende skall tolkas lekfullt.  
 
Lindqvist (2009) skriver om att begreppet den fria leken hör ihop med den tyske 
pedagogen Friedrich Fröbel som öppnade så kallade lek och sysselsättningsanstalter. 
I Fröbels pedagogik är lek en av kärnpunkterna och det naturliga sättet för barnet att 
uttrycka sig. Barnets självständiga aktivitet i leken har sin självskrivna plats i 
förskolan där leken blomstrar. För barnet är det leken som är den viktigaste formen 
att utveckla sitt medvetande om världen. Tullgren (2004) menar att lek ses som en 
drift hos barnet där leken framträder ur barnets självverksamhet och är nödvändig för 
barnets utveckling. Vidare skriver hon om Fröbel och Piaget, där Fröbel ser 
utveckling som naturligt inneboende och menar att det bland annat är i leken som 
utveckling sker. Piaget däremot delar in leken i olika åldersbundna stadier där 
barnets lekförmåga utvecklas i takt med barnets biologiska mognad. En lek beskrivs 
som hos barnet utvecklas från den enkla symbolleken till den mer komplexa 
låtsasleken. I symbolleken använder barnet realistiska bruksföremål och återger 
enkla händelser ur vardagslivet. Låtsasleken är den typ av lek som infaller i äldre 
förskoleåldern och anses bidra till barnets utveckling och lärande. Den ger även 
barnet tillfälle att improvisera och träna nya och nödvändiga moment, utan krav på 
anpassning från omgivningen vilket är betydelsefullt ur inlärningssynpunkt. Något 
som hämmar lek är nämligen krav på prydlighet och ordning, lek bör föregås av 
något som barnet lärt och vill befästa. Jensen (2006) i sin tur skriver om två begrepp, 
låtsaslek och lärande. Låtsaslek definieras ofta genom vad det inte är, som att det till 
exempel inte anses vara arbete, tråkigt, på allvar eller på riktigt. Den som låtsasleker 
att det just är låtsaslek och inte en förväxling med en verklig situation. Att låtsas är 
något man avser att göra. Den som tror att den verkligen lagar mat på en miniatyrspis 
gör det förmodligen avsiktligt och medvetet men inte med avsikten att göra det på 
låtsas.  
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Pramling Samuelsson och Johansson (2006) skriver att förskolan har fått ett nytt 
uppdrag vilket medför ett nytt sätt att se på kunskap där lek och lärande måste utgöra 
en helhet. Tullgren (2004) menar att barnet behöver förskolepersonal som stödjer och 
ser till att tid, material och utrymme finns tillgängligt. Att leka, arbeta och lära är 
centrala begrepp där barnen förväntas lära genom lek och arbete. Framför allt antas 
leken bidra till barns lärande samt deras sätt att förstå sin omvärld.  Norén Björn 
(1985) menar att lek och arbete hör ihop, där vuxenvärlden är fantasilekens stora 
inspirationskälla. Men det är inte sant att leken och arbetet är samma sak. Barn 
växlar mellan frivillig, lustbetonad verksamhet och mera målinriktade handlingar 
som har ett bestämt syfte. Att förmå att se tiden an och låta utvecklingen ha sin gång, 
det kräver dessutom en god portion humor och insikt om att barn är barn.  
 
Tullgren (2004) skriver att ett av de aktuella sätten att se på lek hänger tätt samman 
med den föreställning om barn och lek som dominerar idag och som speglas i 
läroplanen för förskolan. Barnet ses som aktivt i sina egna kunskapsprocesser och 
leken verkar som en hävstång att nå dithän. Dessutom betraktas leken som en 
aktivitet vilken bör vara fri från vuxnas styrning samt ett sätt för barn att befästa det 
de redan lärt sig, leken blir då betraktad som kommunikation och en väg till lärande. 
Enligt Tullgren beskrivs i läroplanen för förskolan (Lpfö 98) den roll leken anses ha i 
den pedagogiska verksamheten samt den aktuella idén om lekens relation till barns 
utveckling och lärande. 
 

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. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få 
möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter. 
(Utbildningsdepartementet, 1998, s. 27) 

 
Löfdahl (2002) skriver att i leken får handlingar, föremål och begrepp en mening 
genom det innehåll barnen uttrycker i leken. En utgångspunkt är att leken är en 
gemensam aktivitet. Heinsohn och Knieper (1978) menar att för barn är inte 
motsatsen till lek allvar utan verklighet. Barnet skiljer, trots allt sitt 
känsloengagemang, mycket väl sin lekvärld från verkligheten och söker gärna stöd 
för sina inbillade objekt och förhållanden i gripbara och synliga ting i den verkliga 
världen. Det är detta stöd som skiljer barnets lek från fantiserande. Vidare hänvisar 
Löfdahl (2002) till Sutton-Smith (1997; 1999) som anser att leken även innehåller 
olust och negativa upplevelser för barn. Det kan bland annat handla om att inte få 
vara med, att bli utesluten. 
 

2.1.1 Historisk tillbakablick på leken 
 
Lek och lärande förr och nu och samhällets skiftningar påverkar synen på lek skriver 
Björkman (2005). Leken har följt människan genom historien med grekerna som såg 
sambandet mellan lek och lärande. Platon ansåg att leken var grunden i all 
utbildning, och att människor lär sig enklare och effektivare i lustfyllda och lekfulla 
situationer än under tvång och olust. Platons elev Aristoteles menade att barn skulle 
uppmuntras att leka sådant de sedan skulle göra som vuxna. Även Knutsdotter 
Olofsson (2003) skriver om hur man lekte med barnen i det gamla bondesamhället på 
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1800-talet. De använde sig av rim, ramsor och lekar som vuxna och äldre barn roade 
de mindre barnen med.  För att trösta gråtande småbarn lekte och sjöng man för dem. 
Enligt Jonsson (2007) har de teoretiska perspektiven en grund i olika ideologier om 
lek, lärande och plats. Teorierna kompletterar varandra och ger svar på olika frågor 
utifrån olika perspektiv på lek. Under 1800-talet, där de klassiska lekteorierna har 
sina rötter, ansåg man att barns fysiska utveckling och överskottsenergi skulle 
släppas ut i rörelselekar, eller tvärtom skulle bygga upp ett lager av energi. Ända 
fram till 1900-talet ansågs lekar antingen rekapitulera den mänskliga utvecklingen 
eller ge en förberedelse för vuxenlivets nödvändiga färdigheter. Idag anses leken 
viktig för barns utveckling och lärande, liksom utveckling av språk och fantasi. 
Löfdahl (2002) menar att leken har sedan länge haft en framträdande roll inom 
svensk förskola, när leken blev nyttig fick den också legitimitet som verksamhet i 
förskolan. Från 1930-talet och framåt, när de utvecklingspsykologiska teorierna kom 
att dominera förskolans teoretiska grund har leken haft dubbla funktioner. Dels som 
ett medel varigenom barn kan utvecklas både kognitivt och socialt, dels som ett 
redskap varigenom pedagoger kan observera och bedöma barns utveckling.  
 

2.1.2 Leksignal   
 
Leksignalen är ingen kort signal utan ett uttryck för inställningen, förhållningssättet 
till verkligheten och tolkningen av det som sker så länge leken varar skriver 
Knutsdotter Olofsson (2003). Hon menar att ett barn som bråkleker, skrattar och ser 
glatt ut är noga med att den andre inte skall tro att han eller hon är arg. Dock är det 
viktigt i bråklek och skrämsellek att leksignalen är tydlig och kan uppfattas av den 
andre. Om man blir rädd på riktigt blir det gråt istället för lek och tror man sig 
påhoppad blir man arg på riktigt. Lekinställningen och leksignalen sätter en ram runt 
det som sker. Man måste förstå andras leksignaler och själv kunna kommunicera lek 
genom signaler till andra. Barn leker inom samma lekvärld menar Löfdahl (2002) 
men har inte alltid samma uppfattning om lekens innehåll och riktning. Det handlar 
om att förstå hur barn gör när de leker, att kunna identifiera lekmönster och sociala 
strukturer i barngruppen.  
 
Vidare skriver Knutsdotter Olofsson (2003) om att kunna använda och tolka 
leksignaler är en förutsättning för att man ska kunna leka. Grunden till leksignalen, 
att detta är bara på lek, lär barn sig i den tidiga leken tillsammans med vuxna. 
Förutsättningen för att leksignalen ska komma till stånd, utvecklas senare i lek 
tillsammans med andra barn. Leken utmärks av harmoni, hängivelse och 
självförglömmelse där, turtagande, jämlikhet och ömsesidighet ingår som tre viktiga 
komponenter. Enligt Jensen (2006) kan kommunikationen som utväxlas i en låtsaslek 
kallas för lekhandling. Lekhandlingar är innehållet i leken, det leken handlar om. De 
utförs för att någon annan i leken ska respondera på dem. Nästa lekhandling i sin tur 
är en respons på någon annans lekhandling. Lekhandlingarna för leken framåt. Det 
behövs även leksingnaler som talar om att det som pågår är på låtsas, ibland 
sammanfaller leksignal och lekhandling. Jensen refererar till Bateson (1995) som 
menar att leendet och skrattet är leksignaler som förstärker att det de gör är på lek. 
En leksignal är en metakommunikativ signal som finns där för att just signalera att 
det som sker är på lek. 
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2.1.3 Lekram  
 
Innanför lekramen menar Knutsdotter Olofsson (2003) råder lekens logik. Innanför 
leken blir ett stycke verklighet utbrutet ur den verkliga verkligheten. Som exempel 
kan man tänka sig att köksstolen blir en häst, sadlas och ges hö. Ryttaren far iväg 
med fart, stolen är både en stol och en häst beroende på om man är utanför eller 
innanför lekramen. Samtidigt är leken uppbyggd av en hel rad av förvandlingar på ett 
logiskt följdriktigt sätt. Om man ber ett barn efter avslutad lek att ställa in hästen i 
stallet, stolen under bordet, kan man få en föraktfull fnysning till svar att, jag leker 
inte längre. Barnen kan alltså gå in innanför lekramen och ut ur den. När man är inne 
i leken, är det lekens regler och lekens logik som gäller, inte verklighetens.  
 
Även Löfdahl (2002) skriver om innanför och utanför lekramen som ett begreppspar. 
En följd av att använda lekramar blir enligt hennes sätt att se det, som ett uttryck för 
olika nivåer av tänkande där konkret och abstrakt tänkande skiljs åt. Det betyder att 
fantasi och verklighet inte anses stå i relation till varandra och där barn skapar sig 
sina egna mentala representationer av verkligheten. Det innebär att det dras en gräns 
mellan individ och omgivning där utvecklingen sker inne i individens huvud som 
representationer av en verklighet ”där ute”.  
 

2.2 Lekens förutsättningar 
 
Lekens förutsättningar samt förmågan att kunna gå in i leken är något som 
Knutsdotter Olofsson (2003) skriver om. Hon menar för att överhuvudtaget kunna 
leka måste man kunna förhålla sig till verkligheten på lekens plan, det vill säga förstå 
att allt inte är vad det ser ut att vara, förstå dubbelheten i tolkningsmöjligheterna, till 
exempel att pinnen är både en pinne och en pistol. Förutsättningen för att leken skall 
fortgå och utvecklas är att harmonin i leken bevaras. Att förstå barns perspektiv i 
leken innebär enligt Löfdahl (2004) att förstå hur barn uppfattar lekens 
förutsättningar. Barnens perspektiv på lekar som helheter visar på vikten av att 
beakta hur vi organiserar för barns lekar. Tid, rum och material har stor betydelse för 
innehållet i lekarna och barns möjligheter att skapa mening.  
 

Leken sätter en guldkant på livet och ger det mening utöver det vardagliga. Barn, 
som lärt sig tricket, kan när som helst gå in i lekvärlden. När de gungar säger de 
”vi leker att vi är fåglar” och då känns det ännu underbarare att flyga genom 
luften. Lekskickliga barn kan leka flera timmar i sträck. De skiljs med ett ”vi 
fortsätter i morgon!”. När de lekt färdigt är de trötta men inte griniga utan glada 
och nöjda. (Knutsdotter, 2004,  s. 6). 

 

2.2.1 Förutsättningar för individen, gruppen och miljön 
 
Lindqvist (2006) menar att om barn skall utveckla en lek tillsammans, behöver de 
samarbeta för att utveckla fiktionen. Barnen är också intresserade av att ha de vuxna 
som lekkamrater. När de vuxna gestaltat roller, vet barnen att det är lek och behöver 
inte känna sig osäkra på de vuxnas regler. Ytterhus (2007) skriver att Buytendijk 
(1993) anser att det kan vara svårt att definiera en tydlig startpunkt för barnens lek. 
Pendeln kan sättas i rörelse var som helst där den tar emot impulser som får den att 
börja svänga på rätt plan. Dessutom gör leken pendlande rörelser, leksfären och 
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lekklimatet är fyllda med lustbetonade handlingar. Man kan också urskilja en 
mättnad i barns lek vilket bidrar till att leken plötsligt upphör. Även Knutsdotter 
Olofsson (2003) menar att barn ibland behöver få gå in i låtsasvärlden ensamma och 
njuta av att allt händer som man vill att det skall hända.  
 
Ytterhus (2007) skriver om att gå in i en pågående lek. Att när ett barn skulle ge sig 
in i en pågående aktivitet krävdes för det första en förmåga att se vad som pågick. 
Vad hade de som redan lekte definierat in i situationen beträffande innehåll, 
hastighet och intensitet. Enligt Löfdahl (2002) är det som betonas som viktigt i barns 
gemensamma lekar de spännande och fiktiva handlingarna och möjligheten att 
interagera med andra barn och vuxna. Det är i konstruerandet av gemensamma 
kamratkulturer som leken blir ett uttryck för meningsskapande och förståelse för den 
kollektiva identiteten att vara barn.  Detta kan jämföras med Knutsdotter Olofsson 
(2003) som menar att när barn leker med andra barn måste viljor och idéer 
samordnas, ibland hittar man en syskonsjäl och då flyter leken utan avbrott.  
 
Förskolans fysiska miljö utgör en viktig del för att möjliggöra ett rikt och varierat 
innehåll i barns gemensamma lekar menar Löfdahl (2002), men framför allt betonas 
sociala relationer och därmed kommunikation har betydelse för innehållet i leken. 
Enligt Norén Björn (1985) är bra möjligheter för lek när det finns gott om tid och en 
lugn miljö, där barn känner sig säkra på att få leka i fred. Liksom goda lekkamrater 
och inspirerande material, gör det roligt att leka. Det hör till lekens privilegier att 
barnet har frihet att utforma den som det vill. Även Knutsdotter Olofsson (2003) 
menar att tid och ostördhet är nödvändiga förutsättningar för leken. Jensen (2006) 
refererar till Garvey (1977) som menar att leken i grunden är social. Hon pekar på 
leendets ömsesidiga relation till leken. Leendet är en social signal och den är ofta en 
signal som används i lek. En annan viktig funktion hos leendet är att det signalerar 
glädje. Garvey menar att sjuka, osäkra eller rädda barn inte leker. Leendet blir därför 
ett tecken på trygghet och glädje som är en förutsättning för leken.  
 
Det som betonas som viktigt i barns gemensamma lek är de spännande och fiktiva 
handlingarna och möjligheten att interagera med andra barn skriver Löfdahl (2002). 
Förskolans fysiska miljö utgör en viktig del för att möjliggöra ett rikt och varierat 
innehåll i barns gemensamma lekar men framför allt betonas sociala relationer och 
därmed kommunikation ha betydelse för innehållet i leken.  
 

2.3 Leken som redskap vid barns lärande  
 
Lek är en dimension av lärande enligt Pramling Samuelsson och Johansson (2007). I 
förskolan betraktas lek som ett redskap i lärsituationer, vilket kan ske i organiserad 
verksamhet likväl som i den fria leken. 
 

2.3.1 Lärande lek 
 
Leken har stor betydelse i förskolan, som ett sammanhang för barns lärande och 
utveckling av kunskaper och färdigheter menar Löfdahl (2004). Det är något som 
även Pramling Samuelsson och Mårdsjö (2006) belyser när de skriver att grunden till 
barns lärande är det sätt varpå de erfar sin omvärld. Kunnandet är med andra ord 
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grunden på vilken både kunskaper och färdigheter vilar. Pramling och Mårdsjö 
menar också att tiden innan barn börjar skolan utmärkts huvudsakligen av olika 
former av lek, vilken kan betecknas som barnets lekande förberedelse för framtiden. 
Författarna refererar till Fröbel som erkände lekens betydelse som en viktig 
pedagogisk faktor, där tre begrepp, lek, arbete och lärande fick en central roll i 
förskolepedagogiken. Teorin med förskolan var att barns utveckling skulle ske 
genom lärarens aktiva engagemang runt vardagliga upplevelser och vardagligt 
kunnande. Det var barnets aktiva handlande som var drivkraften i läroprocessen. 
Lärande skriver Löfdahl (2004) är något som beskrivs i läroplanen för förskolan 
(Lpfö-98) som tillägnande av de fyra kunskapsformerna fakta, förståelse, 
förtrogenhet och färdighet som förutsätter och samspelar med varandra. När barn 
skapar mening i leken innebär det att de skapar förståelse för och innebörd åt det 
sammanhang som de befinner sig i. Jonsson (2007) menar att lekande barn anses 
vara engagerade, koncentrerade, kreativa och aktiva. Hon har genom sin studie 
konstaterat att själva aktiviteten är en förutsättning för de positiva egenskaper leken 
anses ha för barns utveckling och lärande. Johnson (2005) anser att barn upplever det 
positivt när de själva får välja lekaktivitet och de är medvetna om att den är anpassad 
till deras nivå och intresse. Barnet visar på aktiviteten som passande för barnets egen 
utvecklingsnivå.  
 
Om vi vill förstå barns lärande bättre menar Pramling Samuelsson och Mårdsjö 
(2006) måste vi börja med att ta reda på hur barns lärande faktiskt går till. Det sker 
inte endast genom konkret handlande utan också genom interaktion och 
kommunikation med andra barn och vuxna. Barn lär sig och uppfattar sin omvärld 
med alla sina sinnen ständigt och jämt. I läroplanen för förskolan framträder två 
viktiga begrepp, nämligen lek och lärande. Lek har kommit att bli en viktig del av 
barns vardag i förskolan menar Löfdahl (2004), så viktig att det numera är en 
målsättning att alla barn ska få utveckla sin förmåga och lust att leka. Den syn på 
lärande som förespråkas där barn själva erövrar sin kunskap har också gett oss en syn 
på lek som medel för att uppnå målet vilket är att bli en lärande individ.  Synen på 
leken som en förnöjsam och därmed onyttig aktivitet som endast roat barn har 
förändrats. Idag uppfattas den som en aktivitet vilken används för att ge legitimitet åt 
lärandet i förskolebarns vardag. 
 

2.3.2 Att utvecklas genom fantasi, kreativitet och kommunikation 
 
Knutsdotter Olofsson (2003) skriver att även skapande verksamhet är en mötesplats 
för de båda systemen, hjärnstammen med sina impulser och hjärnbarken med sitt 
ordnande. I både lek och skapande står alla möjligheter öppna, det oväntade kan 
hända. I leken och skapandet finns kanalerna till det omedvetna, förmågan att 
fantisera gör oss fria, vilket betyder att förskolan bör flöda av fantasi i lek och 
skapande. Johansson och Pramling (2003) menar att kreativitet är en kärna i barns 
lärande.  Pedagogik menar Knutsdotter Olofsson (2003) är att möta barn på deras 
nivå i leken och hjälpa dem att göra sin lek och sitt skapande alltmer utvecklat och 
utvecklande. Enligt Löfdahl (2004) är det angeläget att ta del av och föra dialoger 
med barnen om lekens innehåll för att vi ska förstå vilka kunskaper och färdigheter 
barn uttrycker i leken liksom det är viktigt att betrakta lekens innehåll som att, barn 
kan och förstår.  
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Lärande sker bäst genom social kommunikation anser Jensen (2006) med de övriga i 
en lärande grupp. Ju mer de kommunicerar desto mer har de möjlighet att lära. 
Kommunikation behöver inte betyda verbal kommunikation utan kan även vara 
observation och imitation. Rollek menar Knutsdotter Olofsson (2003) bygger på 
identifikation, den som leker är någon annan. Barnet går in i en roll och beter sig och 
talar som rollen kräver.  
 

2.3.3 Möte med skriftspråk och matematik genom lek 
 
Magnusson (2004) uppmärksammade att barn gav uttryck för lusten och 
motivationen att utforska det skrivna ordet, där de genom leken utforskade och 
prövade att utföra skriftspråkliga aktiviteter. Barnen skrev krumelurer och bokstäver 
samt återberättade till bilder i böcker. Vilket kan jämföras med Pramling Samuelsson 
och Mårdsjö (2006) som menar att man bäst förbereder barn för skolan genom att 
göra och lära sig samma saker som i skolan men på en enklare nivå, eller om detta 
sker genom att låta barn istället leka och utvecklas. Något som har betydelse för 
barns senare lärande i skolan är det innehåll och de metoder som de möter i 
förskolan. Författarna menar att barn får tillfälle att utveckla en förmåga att lära sig 
lära utifrån sina förutsättningar. Det handlar om att utveckla interaktionen mellan 
barn och vuxna på ett sådant sätt att man utgår från barnens perspektiv och tankar. 
Grundläggande för skriftspråkande och matematik är enligt Johansson och Pramling 
Samuelsson (2006) dels att barn ser detta som meningsfullt och något som tillhör 
deras värld men också att språk, begrepp och kommunikation blir betydelsefullt i 
aktiviteten.  
 
Ahlberg (2004) skriver att barns första möte med matematiken i förskolan är 
betydelsefull då det kan påverka deras framtida förhållningssätt och möjligheter att 
lära matematik. De små barnens lärande är till stor del framsprunget i leken och det 
fria skapandet, det gäller även deras matematiska kunskaper som de tillägnar sig när 
de spelar spel, leker med allehanda leksaker och skapar lekmiljöer. Matematik möter 
barnen när de konstruerar med hjälp av olika material och de utvecklar på så vis 
förståelse för en rad olika begrepp. Genom att barn på ett lekfullt sätt uppfattar och 
uttrycker begrepp som antal, sortera och jämföra efter storlek, vikt och längd 
upptäcker barn matematiken, de utvecklar sin matematiska förståelse då de skapar 
olika mönster. Enligt läroplanen för förskolan (Lpfö-98) skall varje barn utveckla sin 
förmåga att bygga och konstruera med hjälp av olika material samt utveckla sin 
förmåga att upptäcka matematik. Enligt Doverborg (2004) är det i lekens lustfyllda 
lärande som barns förmåga stimuleras till symboliskt tänkande, att samarbeta och att 
lösa problem. Barn utvecklar sin matematiska förståelse genom att de vid 
återkommande tillfällen erfar begrepp i olika situationer. Pramling Samuelsson och 
Johansson (2006) menar att grundläggande för skriftspråkande och matematik är att 
språk, begrepp och kommunikation blir betydelsefullt. Det betyder att förskolan skall 
ge barn förutsättningar att urskilja matematiska begrepp och utveckla förmågor. 
  

2.4 Teoretisk utgångspunkt      
 
Jensen (2006) refererar till Bateson (2000), den förste företrädaren för 
kommunikationsteori inom lekforskning. Den lekteori som han utvecklade var i 
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grunden en lärandeteori. Några av Batesons mest välkända termer i leksammanhang 
är text och kontext samt metakommunikation och leksignal. Text är enkelt uttryckt 
det som försiggår i en given kontext medan kontexten är sammanhanget som ramar 
in texten. För att tydligare markera vilken kontext det rör sig om används 
metakommunikativa signaler. Metakommunikation betyder kommunikation om 
kommunikation, det vill säga den kommunikativa signal som används för att tala om 
hur kommunikationen skall förstås. En leksignal är en metakommunikativ signal som 
finns där för att just signalera att det som sker är på lek. Vidare skriver Jensen för att 
kunna diskutera lärande i relation till lek är det nödvändigt att beakta både 
lärandeteorier och lekteorier. Vygotskijs (1978; 1999) syn på lek kan ses som 
närmast identisk med hans syn på lärande. Enligt Vygotskij råder det en komplex 
relation mellan lärande och utveckling där den ena faktorn skapar förutsättningar för 
de andra. Lärande möjliggör utveckling och utveckling möjliggör nytt lärande. 
Vygotskij menar att leken i förskoleåldern leder utvecklingen. Här blir lärande och 
lek synonymt vilket är ett argument till varför lärande är socialt och också ett sätt att 
förstå varför lek, som en social aktivitet, kan fungera vägledande och bidra till 
lärande. I leken kommer barnets kreativitet fram. Barnet laborerar med imiterade 
handlingar, erfarenheter och situationer till något som kan vara helt nytt både för 
barnet och dess lekkamrater (Vygotskij, 1930/2002). Ett faktum är att det som ett 
barn lär sig eller som det tar del av kan påverka sådant som är på väg att mogna i en 
positiv riktning. 
 
I Vygotskijs (1978; 1999) beskrivning av den närmaste utvecklingszonen utgår man 
från barnets faktiska utvecklingsnivå menar Löfdahl (2004) det vill säga, det som 
barnet klarar att göra på egen hand. Barns gemensamma meningsskapande sker 
genom att delta i leken och tolka varandras handlingar, så lär barn av varandra. I 
leken sträcker sig oftast barnet över sin aktuella utvecklingsnivå enligt Vygotskij.  
 Den sociokulturella teorin, som grundats av Vygoskij (1981), innefattar också en 
lekteori skriver Tullgren (2004), där leken betraktas som barnets viktigaste aktivitet 
för att utveckla medvetande om världen. Vygotskij ser leken som önskeuppfyllelse 
för barnet. Det barnet förvägras göra i verkligheten kan ske i leken. Vygotskij (1934) 
ser lärande som en social process där språket är vårt viktigaste redskap för att lära 
skriver Bredmar (2003). Vygotskij använder sig av begreppet zon för att beteckna 
det område där människans medvetande och hennes omvärld möts. Under en 
pågående handling med hjälp av de redskap vi använder oss av utvecklas ett lärande. 
Vygotskij lyfter också fram vikten av kreativitet och fantasi. Den kreativa förmågan 
innehåller ett skapande som bygger på vår förmåga att fantisera. Alla människor har 
naturligt en kreativ förmåga men i olika grad, speciellt tydlig är denna förmåga hos 
barnet och i barnets lekar.  
 
Vygotskij (1995) menar att fantasin är grunden för varje kreativ aktivitet inom alla 
kulturens områden och möjliggör det konstnärliga, vetenskapliga och tekniska 
skapandet. Att de kreativa processerna yttrar sig med full kraft redan i den tidiga 
barndomen. Det som uppfattas som viktigt inom pedagogiken är barnets skapande. 
Redan vid mycket tidig ålder finner vi kreativa processer hos barnet, som bäst iakttas 
i dess lekar. Barnets lek är en kreativ bearbetning av upplevda intryck, ett sätt att 
kombinera dem och därmed skapa en ny verklighet, som motsvarar barnets egna 
behov och intresse. Enligt Vygotskij är ritandet de tidiga barnaårens, och särskilt 
förskoleålderns, speciella form av skapande. 
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2.4.1 Kulturella och sociala perspektivet 
 
Löfdahl (2002) skriver att kulturella och sociala perspektiv betonar det gemensamma 
i leken, hur barn gemensamt skapar och utvecklar sin egen kultur och innehållet har 
stor betydelse. Den ursprungliga synen är att lekens rörelse och handlig inte är 
riktade mot något annat mål än själva leken. Teoretiska perspektiv i lekforskning kan 
sägas ha sin grund i olika ideologier om utveckling och lärande. De moderna 
teoretiska perspektiv som används idag grundar sig på empiriska studier av barns 
lekar. De skulle kunna delas in i två olika grupper. Det är å ena sidan psykologiska 
och biologiska perspektiv, å andra sidan sociala och kulturella perspektiv. Kulturella 
och sociala perspektivet betonar det gemensamma i leken, hur barn gemensamt 
skapar och utvecklar sin egen kultur och innehållet har stor betydelse. Teorier om lek 
kan sägas ha gett oss modeller för att definiera och kategorisera barns lekar. Vanliga 
begrepp som rollek, fantasilek och dramalek är exempel på kategorier från de sociala 
och kulturella perspektiven. Sedan de utvecklingsspsykologiska teorierna kom att 
dominera förskolans teoretiska grund har leken haft dubbla funktioner. Dels som ett 
medel varigenom barn kan utvecklas både kognitivt och socialt, dels som ett redskap 
varigenom pedagoger kan observera och bedöma barns utveckling.  
 
Enligt Löfdahl (2004) har synen på barns lek ändrat fokus från generella teorier om 
lekens nytta till att förstå barns lek. Detta synsätt kan sammanfattas som ett 
sociokulturellt perspektiv på lärande och utveckling. Inom ett sociokulturellt 
perspektiv betonas relationen mellan individ och omgivning. Det intressanta är 
kommunikationen i leken i relation till det kulturella innehållet. Läroplanen uttrycker 
att lärande sker i samspel med andra. Lärande betraktas även som överföring från 
individ till en annan, ofta vuxen till barn eller barn till barn.  
 
Utgångspunkt i denna studie vilar på Vygotskijs syn på lek och lärande som 
synonymt. Han lyfter bland annat fram vikten av språk, samspel och kommunikaiton 
som viktiga för barns lärande. Även utifrån det kulturella och sociala perspektivet 
som betonar det gemensamma i leken samt dess innehåll för barns lärande. 
Relationen mellan individ och omgivning anses betydelsefull men även 
kommunikationen och samspelet i leken.  
 
 

2.5 Tidigare forskning 
 
Barns lek utgör ett omfattande forskningfält varför det är angeläget att ge en bild av 
vad som kännetecknar teorier och forskning om barns lek. Likaså har lekforskare 
haft olika fokus då de studerat barns lek. Några studerar beteende eller tänkande, 
andra studerar grupper eller individer, ytterliggare andra studerar erfarenheter eller 
språket i leken. Gemensamt för alla forskare är att de använder ordet lek för alla 
dessa olika studier, gemensamt är också i västerländska samhällen att lek förknippat 
med aktiviteter som barn gör, anses som viktiga för deras utveckling.  Löfdahl 
(2004) skriver att tidigare forskning om barns lek, vuxnas perspektiv på leken har 
dominerat och lekens funktion snarare än dess innehåll har fokuserats. Leken har 
studerats ur ett nyttoperspektiv med sikte på barns framtid snarare än till den 
situation de befinner sig i när leken äger rum. Idag diskuteras dessutom ett ökat 
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behov av barns matematiska och naturvetenskapliga kunskaper varför forskning om 
barns lek och matematik kan tänkas bli aktuellt.  
 
Löfdahl (2002) har gjort en avhandling om förskolebarns lek där hon menar att leken 
är en viktig del av förskolebarns vardag. I sin studie valde hon att undersöka hur barn 
ser på sin egen lek, vad de upplever som viktigt och i vilka leksituationer 
meningsskapande sker. Genom att analysera innehållet i det som sker i leken har hon 
tolkat och beskrivit teman som belyser dess kulturella dimensioner. Genom att 
undersöka hur barnen kommunicerar i leken och hur den gemensamma lekens 
handling gestaltas, har Löfdahl kunnat beskriva hur barnen använder sin sociala och 
kommunikativa kompetens i den aktuella leksituationen. Hon utgår från ett 
sociokulturellt perspektiv på lärande och utveckling vilket innebär att det är i sociala 
och kulturella sammanhang som människan utvecklas. Resultaten i undersökningen 
visade att innehållet i leken är en del av barnens dagliga tillvaro som tar form genom 
de mest fantasirika framföranden. 
 
Jensen (2007) har i sin avhandling undersökt barns lärande utifrån deras förmåga att 
kunna leka på låtsas och barns lärande genom låtsaslek, det vill säga lärande som en 
följd av lek.  Han menar att lekforskare erkänner både idag och i vissa fall tidigare att 
lek bidrar till eller involverar lärande. Det finns däremot en oenighet om hur barn lär 
sig i relation till lek och vad de lär sig.  Det går å ena sidan att påstå att leken föregås 
av visst lärande för att över huvud taget bli möjlig. Barnet lär sig om hur världen 
fungerar för att ha något att låtsasleka kring eller hur kommunikation i låtsaslek går 
till. Den forskningsmiljö som har haft störst betydelse för Jensens forskning är när 
han har vistats bland förskolebarn. Uppsatsen knyter an till frågor som rör barns 
lärande för att kunna leka på låtsas och barns lärande genom låtsaslek, det vill säga 
lärande som en följd av lek.  
 
Johansson och Pramling Samuelsson (2006) valde i sin studie utveckla kunskap och 
bidra till en diskussion om relationer mellan lek och lärande – och deras betydelse 
för barn och lärare i förskola och skola. De har under ett antal år följt barn och 
arbetslag för att både utmana och urskilja lärandeprocesser i lek samt hur lekfullhet 
kan bidra till lärande. I en studie har de funnit att lärarna skapar sammanhang eller 
miljöer som är öppna och inspirerande för barns undersökande, lek och lärande. 
Karaktäristiskt för dessa sammanhang eller aktiviteter är att de öppnar upp för barns 
kreativitet och fantasi. Samspelen tar ofta utgångspunkt i en helhet där lek-respektive 
lärandetema, aktivitet och miljö organiseras i samklang och ger stöd för barns eget 
meningsskapande. Barns egna erfarenheter och sätt att erfara får stort utrymme. 
Samspelen tycks möjliggöra en dynamik mellan lek och lärande.  
 
I Tullgrens (2004) avhandling Den välreglerade friheten – att konstruera det lekande 
barnet handlar hennes studie om den styrning som sker inom lekens ramar på 
förskolan.  I leken tränas barnen i att kommunicera med varandra på sätt som 
uppfattas som god kommunikation. Resultatet av studien innebär bland annat att i 
styrningen av barns lek skapas ett barn som är aktivt och kreativt och som genom lek 
lär viktiga kunskaper och förmågor för framtiden. Barnen uppfattas som lärande 
subjekt där leken är en väg till lärandet. Att leka familj och matlekar utgör en norm 
på förskolan, dessa lekhandlingar uppfattas som lugna och ordnade. Bland de 
egenskaper och förmågor som leken skulle kunna bidra med är det vissa som lyfts 
fram, de som anses viktiga i den framtida människans liv. Exempel på sådana 
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förmågor är aktivitet, kreativitet, konstruktiv konfliktlösning och ett förhållningssätt 
till lärande som passar ”det livslånga lärandet”.  
 
Tidigare forskning menar Magnusson (2004) visar hur barn i förskoleåldern i nära 
samspel med en skrivande och läsande omgivning själva börjar upptäcka och 
utforska skriftspråket. Vidare uppfattas leken vara av central betydelse för barnets 
lust att experimentera och göra försök med att skriva och läsa. ”Låtsasskrivning” och 
”låtsasläsning” är handlingar som efterhand utvecklas och leder fram till behärskande 
av skriftspråket. Den studie som Magnusson har gjort utgår från att identifiera 
situationer som är gynnsamma för barns lust och motivation att lära att skriva. 
Undersökningen visar att det utmärkande för viljan att det är interaktionen som står i 
centrum för viljan att lära sig skriva, den framstår som en social aktivitet. Skapande 
av skriftspråkliga situationer där olika interakionsformer och relationer kan äga rum 
tycks hänga samman med lusten och motivaionen att lära att skriva. 
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3 SYFTE 
 
Syftet med studien är att observera barns fria lek i förskolan, för att vinna kunskap 
om det lärande som sker inom lekens ram.  
  
Följande frågeställning har legat till grund för denna studie. 

 
-  Vilka specifika lärandemoment blir synliga i barns lek? 
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4 METOD 
 
I följande kapitel beskrivs val av undersökningsinstrument, urval, genomförande, 
analys av datainsamling och studiens tillförlitlighet.  
 

4.1 Metodval 
 
Den metod jag har valt som undersökningsinstrument är observation med hjälp av 
handhållen videokamera, eftersom barn förflyttar sig mycket. Jag har utfört en 
empirisk undersökning som bygger på observationer. Vidare har jag studerat barnen i 
deras fria lek på förskolan, den lek som enligt Knutsdotter (2004) betyder att det är 
barnen själva som bestämmer vad de vill leka. Emilson (2008) anser att 
videoobservationer inte är en neutral observationsmetod, utan att det alltid är den 
som utför observationerna som väljer sekvenser på vad som ska filmas. Vid 
observation av barns lek är det viktigt menar Löfdahl (2004) att man observerar hela 
situationer. För att förstå och kunna följa barnens handlingar i leken följs endast 
några barn med kameran, undvik att hoppa fram och tillbaka mellan olika händelser. 
Genom anteckningar finns möjlighet att beskriva situationen och dess handling, om 
det är många eller få barn närvarande, om det händer andra saker i närheten och så 
vidare. Videofilmerna och anteckningarna kan då komplettera varandra och ge en 
bättre förståelse. Det är också bra att berätta för barnen om videofilmningen och 
varför man vill göra det, men även att fråga om lov. Det är något som även Einarsson 
och Hammar Chiriac (2009) belyser, de menar att innan man börjar filma bör barnen 
få frågan ifall de samtycker till att bli filmade. Det är något jag tagit fasta på under 
mina observationer.  
 
Enligt Einarsson och Hammar Chiriac (2002) bestäms genomförandet av en 
observationsstudie utifrån frågeställningen. Det vill säga, vad det är som ska studeras 
och vad man vill uttala sig om när studien är färdig. Observation är en av 
beteendevetenskapens viktigaste forskningsmetoder och kan användas som enda 
metod vid en studie. Observation sker direkt och bygger på vad som faktiskt händer. 
Det finns flera fördelar med att använda observation vid datainsamling. Metoden 
kräver inte att gruppen aktivt delger informationen, utan istället genom sitt 
handlande. Med hjälp av observation blir det möjligt att studera grupper som annars 
kan vara svåra att studera, exempelvis barn. Direkt observation innebär att forskaren 
i verkliga situationer och i sin naturliga miljö kan samla in data. Det betyder att 
observationen äger rum i en situation som skulle ha utspelat sig avsett om studien 
genomförts eller inte. Enligt Trost (2001) är de flesta studier antingen en kvalitativ 
eller en kvantitativ undersökning. Något förenklat kan man säga att skillnaden 
mellan dessa är, att i en kvantitativ studie använder man sig av siffror och i en 
kvalitativ studie använder man ord.  Min undersökning passar in under en kvalitativ 
studie. Som enligt Patel och Davidsson (2003) innebär att upptäcka företeelser, att 
tolka och förstå och att beskriva uppfattningar.  
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4.2 Undersökningsgrupp 
 
Jag har valt att göra videoobservationer på en förskola. Både barn och pedagoger 
känner mig sedan tidigare. Det ser jag som positivt vid genomförandet av 
observationen, eftersom barnen kanske känner sig mer trygga och inte störs lika 
mycket av mig och kameran. Barnen på förskolan är alla mellan fyra och fem år och 
tjugo till antalet. När jag observerar den fria leken kommer inte alla barn att delta, 
eftersom observationstillfällena sker sporadiskt. Det innebär att det beror lite på var 
någonstans leken infinner sig, och då gäller det att ta vara på dessa tillfällen. I 
redovisningen av resultatet har barnen givits fingerade namn. 
 

4.3 Genomförande  
 
Min undersökning bygger på observationer där jag sedan har tolkat, analyserat och 
sammanställt det jag kunnat se på filmerna. Vid fyra olika tillfällen, under en veckas 
tid utfördes videoobservationer av barns fria lek inomhus. Vid varje tillfälle filmades 
barnen under cirka en timme. Något missivbrev till föräldrarna angående deras 
tillåtelse behövdes dock aldrig, eftersom de skriver under och godkänner att deras 
barn blir fotograferade och filmade redan när barnet skolas in enligt pedagogerna på 
förskolan. De olika val som jag och pedagogerna funderade på var, om 
videoobservationerna skulle utföras vid barnens fria lek på morgonen direkt efter 
frukost eller på eftermiddagen direkt efter lunch. Eventuellt skulle det gå att utföra 
observationerna vid båda dessa tillfällen. Ganska snabbt insåg vi att det blev näst 
intill omöjligt att göra observationerna efter lunch, eftersom det var beroende på 
barnens form om det efter lunch skulle vara utelek eller någon annan aktivitet, det 
bestämdes efter hand. Därför planerade vi att observationerna skulle ske endast på 
morgonen direkt efter frukost, dels var det alltid fri lek inomhus vid denna tidpunkt 
och dels var barnen som piggast då. Vid videofilmningen av barnen i deras lek, gick 
jag runt på avdelningen och när en leksituation blev synlig frågade jag först om jag 
fick filma. Jag blev aldrig nekad att filma, jag fick alltid ett positivt svar. Det var inte 
svårt att hitta en aktivitet att filma, barnen på avdelningen var mycket lekbenägna. 
Som observatör försökte jag medvetet hålla mig i bakgrunden, för att i möjligaste 
mån undvika samtal med barnen och inte störa deras lek. Däremot har jag alltid 
svarat då ett barn frågat mig något. De verkade inte tänka särskilt mycket på att de 
blev filmade utan lekte obehindrat under observationen. För mig som observatör 
upplevdes det naturligt att jag satt med samtidigt som barnen lekte.    
 

4.4 Analys  
 
Efter varje observationstillfälle tittade jag igenom filmen och skrev kommentarer 
utifrån aktiviteten med hjälp av ett observationsschema (se bilaga). I detta schema 
antecknades vem som var aktör, händelsen i sekvensen samt mina egna 
kommentarer. Det jag tittade efter i filmsekvenserna var det lärande som kunde bli 
synligt. Enligt Cato (2005) är det bra om man i förväg utformar ett 
observationsschema där du skriver ner dina iakttagelser. Denna form av observation 
går därför under namnet strukturerad observation. När alla observationer var 
genomförda tittade jag återigen igenom filmerna ett antal gånger, för att på så vis 
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lättare kunna tolka de olika sekvenserna. I och med möjligheten att kunna se 
filmsekvenserna flera gånger, har det upplevts lite enklare att analysera och tolka 
materialet. Det är inte en alldeles lätt uppgift eftersom det kan vara svårt att 
synliggöra syftet med studien.  Därefter valdes fem olika situationer ut där det enligt 
min tolkning skedde ett lärande, samt barnens dialoger som kunde kopplas till mitt 
syfte med undersökningen. Videofilmerna och anteckningarna kan då komplettera 
varandra och ge en bättre förståelse. Utgångspunkten för analysen är empirin i syfte 
att kunna beskriva videoobservationerna så tydligt som möjligt. Pramling 
Samuelsson och Lindahl (1999) menar att känslouttryck och känslostämningar är 
väsentliga att få med för förståelsen av en situation. Patel och Davidsson (2003) 
menar att när man kvalitativt bearbetar och analyserar en videoinspelning är det 
vanligt att i text skriva ut vad som händer på filmen eller det som sägs på 
inspelningen så att vi får en text att arbeta med. 

4.5 Metodkritik 
 
Vid observation med videokamera kan analysen av filmerna upplevas som svår, även 
om observatören har erfarenhet från tidigare observationer. Det kan vara svårt att ta 
fasta på vad det är man ser, för att sedan ha möjlighet att koppla det till sin 
frågeställning. Om det är möjligt rekommenderas mer än en observatör då man kan 
lättare kan diskutera och tolka tillsammans med någon annan, vilket underlättar 
arbetet med analysen, vilket enligt Patel och Davidsson (2003) kan öka 
tillförlitligheten genom att använda sig av två observatörer vid samma tillfälle.  
Användning av strukturerade observationer bidrar till att undersökningens 
tillförlitlighet i hög grad är relaterad till observatörens förmåga. En förutsättning kan 
vara för god tillförlitlighet att observatören är tränad. Min uppfattning är att det är 
lättare att observera ett eller två barn, än när det är flera barn med i samma sekvens. 
När det är många barn med pendlar de mer fram och tillbaka mellan olika aktiviteter. 
De är inte alltid sams och det blir svårare att uppfatta dialogen, när de ibland pratar 
samtidigt. Löfdahl (2004) menade att det var bra att använda anteckningar som 
komplement till videofilmerna för att ge en bättre förståelse. Dessutom kan man 
genom anteckningar beskriva situationen och dess handling. Det var något som jag 
valde att inte göra, eftersom endast jag var observatör men det underlättar 
förmodligen tolkningsprocessen med ytterliggare material.  
 

4.6 Tillförlitlighet och giltighet  
 
I min undersökning har jag tagit hänsyn till tillförlitlighet och giltighet, det vill säga 
att jag har undersökt mitt syfte, att studera barns fria lek och att se vilket lärande och 
vilken styrning som sker. Med hjälp av videokameran har ett antal situationer av 
barns fria lek filmats vilket var meningen med studien. Situationer som händer här 
och nu, innebär att det är empirin som undersöks.  När det gäller tillförlitligheten 
bygger mina observationer på frivillighet från barns sida samt att barnen är medvetna 
om att de filmas med videokamera. Det är en fördel om genomförandet och 
bearbetningen av materialet är tydligt för att öka reliabiliteten menar Patel och 
Davidson (2003). Ytterligare en observatör hade dock kunnat öka tillförlitligheten 
och giltigheten i den gjorda undersökningen. Om man hade varit två observatörer 
hade möjligheten funnits att diskutera tolkningarna av de valda sekvenserna. Ett sätt 
kunde ha varit att engagera personalen på förskolan. En kameravinkel begränsar 
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alltid varför det är bra att ha en som antecknar samtidigt som den andre filmar. Men 
bedömningen är dock att tillförlitligheten och giltigheten för arbetet är tillräcklig. 
Med observation som kvalitativ undersökningsmetod kan forskaren få mycket 
information och därmed en djupare förståelse menar Patel och Davidsson (2003).  
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5 RESULTAT 
 
I resultatkapitlet redovisas fem situationer av barns lek utifrån videoobservation. De 
rubriker som redovisas är, barns lek med skriftspråket, barns rollek, barns 
restauranglek, barns lek med ett bygge samt barns lek med färg och fantasi. Under 
respektive rubrik följer en sammanfattning av situationen, samtalsutdrag och härefter 
en sammanfattande tolkning.  
 

5.1 Barn lär sig skriftspråket via lek 
 
Det sitter fem barn tillsammans runt bordet inne i ateljén. Olivia och Johanna ritar 
teckningar, dels ritar de först varsin teckning och dels hjälps de åt med att rita en 
gemensam teckning. Ganska snart blir det tydligt genom att lyssna på deras dialog, 
att de håller på att rita en teckning tillsammans till det ena barnets mamma, som snart 
fyller år. Emil och Stina pärlar tillsammans på en pärlplatta medan Anton pysslar på 
egen hand. Olivia som sitter och ritar ska nu hjälpa Johanna med att skriva någonting 
på hennes teckning. 
 

Olivia: Vad ska jag skriva? 
Johanna: Nu skriver du där att, nej du ska från Johanna och Olivia 
till mamma. 
Olivia: Ja jag ska skriva mamma. Äsch det blev lite fel vi skriver 
bara så här, okej? 
Johanna: Det där kan vara hennes telefonnummer nu skriver du, 
till mamma. 
Olivia: Vad kommer efter m i mamma? 
Observatören: a. 
Olivia: Och sen? 
Observatören: m m. 
Olivia: Och sen? 
Observatören: a. 
Olivia: Aaha,  mamma! 

 
De båda barnen börjar nu rita en teckning tillsammans, och samtidigt för de ett 
samtal kring teckningen. Det ena barnet tar fram ett papper, och när de vänder på 
pappret står det redan något skrivet på det, det ena barnets namn.  
 

Johanna: Jag vill också göra ett hjärta, ett godishjärta faktiskt, 
men det står ju mitt namn där! 
Olivia: Jaaa men då behöver vi inte skriva Johanna där, då kan vi 
bara ta den (säger hon och skrattar). Ska jag göra ett hus då? 
Johanna: Men nu får jag göra ett hus där. 
Anton: Vad står det där?(Han pekar på flickornas teckning) 
Johanna: Det står Johanna där. 
Anton: Har Olivia skrivit det? 
Johanna:  Neej. 
Olivia: Då kan du få göra många hjärtan. 
Johanna:  Och kanske något annat, ååhh vad liten prinsessa! 
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Olivia ritar vidare på teckningen medan Johanna tittar på. 
 

Johanna: Är det en balett? Var är händerna? Jag kan göra ögonen 
och munnen. 

 
Johanna försöker nu att ta tuschpennan från Olivia, men Olivia håller i pennan och 
fortsätter att rita. 
 

Olivia: Får jag göra öronen och armarna då. 
Johanna: Jaa och bena, är det där det finaste du kan? Måste göra 
det till mammas födelsedag då. Meen jag skulle ju göra bena… 
Olivia: Jag glömde, men du kan få göra armarna. 

 
Johanna har nu börjat rita på teckningen och Olivia tittar på istället. 
 

Johanna: Hon håller faktiskt i sin anka, det är hennes anka. 
Olivia: Vi tar ut den där så tar vi hjärtat här och gör en flicka uppe 
i luften istället, en ängel. 
Johanna: Neje! 
Olivia: Jag får göra en annan teckning till dig då. 
Johanna: Jaa till mamma. 

 
Barnen kommer inte riktigt överens längre om vad de ska rita. Det resulterar i att 
Oliva hämtar ett nytt papper och börjar rita på det endast en kort stund. Hon verkar 
nu ha tröttnat lite, och går ut från ateljén men kommer snart tillbaka. Olivia undviker 
medvetet en konflikt med Johanna genom att gå ut från rummet. 
 

Olivia: Johanna jag ska bara gå och dansa lite jag kommer 
alldeles strax. 
Johanna: Om en minut!! (säger hon och håller upp sitt finger i 
luften).  

 
Här verkar finnas ett intresse för skriftspråket. Jag tolkar situationen som att det ena 
barnet har kommit lite längre i sin skriftspråksutveckling, och kan därför hjälpa det 
andra barnet med att skriva på teckningen. Å ena sidan är de i början av sin 
skriftspråksutveckling eftersom de frågar hur man stavar till mamma, men å andra 
sidan har Olivia klart för sig om bokstäverna och dess betydelse. Något som blir 
synligt i denna sekvens är tidsbegreppet, när Olivia säger att hon kommer strax och 
Johanna säger, om en minut. Det är också tydligt att barnen lär sig att bryta leken 
innan det blir en konflikt mellan dem. Det sker genom att Olivia bryter deras 
aktivitet genom att gå iväg och göra något annat.  Hon säger att hon ska gå och dansa 
eftersom hon hör musik från dansrummet.  
  

5.2 Barn lär sig lösa konflikter  
 
Det börjar med att två barn är i ”prickiga rummet” som det kallas, det är ett populärt 
lekrum på avdelningen. Miljön i rummet inbjuder till restauranglek eftersom det just 
nu är inrett för denna slags lek, men leken tar många gånger andra former efter en 
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stund. Olivia håller på att göra en pastasallad, Lisa som också är där står och tittar på. 
Det kommer in två barn till, de sätter sig vid det lilla bordet där det står en dator, det 
finns även en kassa med pengar i.  
 

Olivia: Har Kerstin beställt något?(Kerstin sitter vid datorbordet) 
Lisa: Neej, hon vill bara sitta här med mig, hon får dela ut 
pengarna. 
Olivia: Vill du vara lillan Kerstin? 
Kerstin: Nickar bara, att ja det vill hon, men hon är tyst. 
Olivia: Det får du. 

 
Johanna som kommer in i rummet frågar Oliva om hon får vara med, och javisst det 
får hon. Johanna springer iväg för att lämna tillbaka en bok, men kommer strax 
tillbaka. Medan hon är borta pratar de andra barnen sinsemellan.  
 

Lisa: Jag vet att Johanna vill vara bebis med det kan hon ju inte. 
Olivia: Neej, för vi har ju en bebis redan. 
Lisa: Jaa, så Johanna kan ju inte vara det. 
Olivia: Kerstin var en duktig bebis som hjälpte oss i kassan.  
Lisa: Johanna (som nu kommit tillbaka) vill du vara bebis? 
Johanna: Jag vet inte. (hon sätter en apa, som är ett gossedjur, på 
Olivias axel samtidigt som hon pratar med Olivia.) 
Lisa: Fast vi har redan en bebis så vi vill inte ha en till. 
Johanna: Jag vill ändå inte. 
Lisa: Jag har ingen blöja och ingen tutte. 

 
Olivia och Johanna tar med apan till andra änden av rummet för att ge den något att 
äta. Sedan går Olivia tillbaka och ger bebisen, som heter Lillan, lite mat och säger att 
hon kan leka med sin docka. Johanna hämtar under tiden en banan till apan. 
 

Lisa: Då måste du betala den.  
Johanna: Den här apan behöver inte betala. 
Lisa: Joho, det måste alla bebisar och alla vuxna. 
Johanna: Nej, apor behöver inte betala, de har inga pengar. 
Lisa: Johanna får komma och köpa i så fall får hon göra Johanna. 
Johanna:  Nej! 
Lisa: Joo, för annars får du inte vara med. (Lisa vänder nu bort 
huvudet och visar att hon är arg). 

 
Barnen går utanför lekramen, tillbaka till ”verkligheten”. Johanna och Lisa som varit 
lite aviga mot varandra börjar nu istället bli arga. De bygger upp en konflikt som 
leder till att de börjar gräla. Lisa tittar åt andra hållet medan hon pratar och Johanna 
tittar samtidigt neråt. De visar med kroppsspråket att de är arga och inte vill titta på 
varandra. 
 

Johanna: Annars tänker jag inte fråga om du får leka med mig 
någon mer gång. 
Lisa: Jag vill ändå inte det. 
Olivia: Varför kan du leka med mig och alla andra men inte 
Johanna. 
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Lisa: Ja, men i så fall vill jag inte leka med henne det är därför. 
Johanna: Då vill jag inte leka med dig någon gång, då säger jag 
till pappa och mamma i så fall. 
Lisa: Gör du det! 
Olivia: Om man inte vill leka så behöver man inte.  
Johanna: Fast du har lovat att göra det. 
Lisa: Jag vill inte. 

 
Olivia tar nu apan som är deras husdjur och frågar Johanna om den kan pipa. Den 
kan pipa menar Johanna, om du trycker den på magen. Då blir det genast lite bättre 
stämning och de skrattar åt apan. Nu träder de in i leken igen och fortsätter som 
förut. 
 

Johanna: Ingen fick låna det där husdjuret Olivia. 
Olivia: Kan de inte ens få klappa det? 
Johanna: Bara om de frågar mig. Vill du hålla i den Lisa? 
Lisa: Ja, och pipa får jag det? 
Johanna: Okej då, om du kan det så. 
Olivia: Lisa då får du lova och vara snäll. 
Lisa: Den kan sutta på tummen, vilken söt apa. 

 
Lisa reser sig upp för att gå ut och fråga fröken om någonting, deras lek slutar där. 
Kerstin går också ut rummet men Olivia och Johanna fortsätter att leka en annan lek 
med sin apa. 
 
Den här leken utformas lite annorlunda från de andra situationerna. Det är inte alls 
samma harmoniska lek, det är många viljor som styr. Kerstin sitter tyst på samma 
ställe under hela leken, hon är ju bebis och ska inte säga något. Kerstin är mycket 
medveten om sin roll som bebis. Hon observerar vad som händer och vad alla säger 
men deltar under tystnad. Min tolkning av hela sekvensen är att Lisa och Johanna 
inte kommer så bra överens vilket återspeglas i leken. De roller de delar ut är bebis 
och kassörska. Jag upplever att det sker ett lärande i deras sätt att diskutera och lösa 
konflikten, vilket kan vara nog så viktigt i barns lek där det sker ett givande och ett 
tagande. Barnen synliggör att de går utanför lekramen genom sin dialog, ganska snart 
går de tillbaka in i leken. Det märks ingen utpräglad styrning från ett speciellt barn 
utan de styr lite alla tre.  Å ena sidan fungerar inte samarbetet inte så bra, men å 
andra sidan får de igång en lek där de emellanåt verkar ha roligt. Barnen lär sig att 
lösa konflikter på egen hand och att samarbeta. 
 

5.3 Barn lär om matlagning och restaurang  
 
Två barn leker i”prickiga rummet”. Inne i rummet finns det bland annat mat, bord 
med duk, spis, servis och bestick. Gustav ställer sig vid spisen och tar fram en 
kastrull. Han börjar laga mat. Samtidigt pratar han högt. 
 

Gustav: Kolla jag kokar lite så det blir varmare, hmm få se nu, lite 
grädde, lite choklad och ost. 

 
Gustav tappar chokladen på golvet. 
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Gustav: Smiter chokladen, såå nu kan jag blanda 
Meen du har ju tagit min mat nu!. 
Emil: Kan du inte laga lite mat till mig då kocken? 
Gustav: Jaa kan jag väl, grädde vill du väl ha i? 
Emil: Ååhh jag gillar inte grädde. 
Gustav:  Bara lite. 
Emil: Så här lite då (visar med fingrarna). 
Gustav: Ja blandar till. 
Emil: När är min mat färdig dåå? 
 

Både Gustav och Emil ställer sig vid spisen och börjar tillsammans laga mat. De 
lägger i ingredienser i grytan, samtidigt som Emil rör i grytan med en träslev. 
 

Gustav: En macka till, till och med två mackor behöver man, åh 
lite gurka, åh lite mera kött, lite tomat och ägg det blandar man 
till, grädde väldigt trög. 
Emil: Riktigt god grädde, jag är i botten nu, kolla! 
Gustav: Men ännu bättre blanda med slev. 
Emil: Får jag smaka? 
Gustav: Nej den är för varm! 
Emil: Maten har snart svalnat. 

  
Nu sätter de sig vid det dukade bordet för att äta sin nylagade mat som nu har 
svalnat. De börjar nu busa lite med varandra samtidigt som de dricker cocacola ur 
varsitt glas, de låtsas att de häller ut läsken över varandra samtidigt som de skrattar 
och har väldigt roligt. Emil har nu ätit klart och går bort till ett annat bord där det 
finns en dator.  
 

Emil: Då går jag hit och sitter, när du har ätit färdigt kan du 
betala här då? 
Gustav:  Jaa min mat. 
Emil: Ska skriva ditt namn. 
Gustav: p a k 
Emil: Nu har du betalat din mat 

 
Pojkarna har både lagat och ätit mat, och till och med betalat för den. Det kan tolkas 
som att de har använt sin förkunskap om matlagning och hur man ska bete sig på en 
restaurang. Barnen visste att när man har ätit färdigt så måste man betala för maten. 
Det som barnen lär genom leken på förskolan tar de med sig till verkligheten och 
tvärtom. I leken med restaurangen var det en del begrepp med anknytning till 
naturvetenskap, som till exempel varmt, svalt. Enligt min uppfattning är detta en 
rolig och lärande lek. Den som styr i leken är Gustav men Emil försöker att säga 
emot samtidigt som han busar ibland. Men då blir Gustav arg och säger ifrån, det ska 
vara ordning och reda. 
 

5.4 Barns lek med matematiska begrepp  
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I denna aktivitet som utspelar sig i rummet där det sker mest matlagning är det två 
barn som börjar sin lek med att plocka fram en servis i porslin, koppar och fat, te och 
kaffekanna, mjölkkanna och sockerskål. Barnen som heter Erik och Gustav provar 
vilka lock som passar till de olika kannorna. En del lock var mindre och en del var 
större.  
 

 
Erik: Så nu nu plockar vi undan de här. 
Gustav: Ja, och ställer dem uppe på mathyllan och tar fram dem 
här istället. 
Erik: Ja, dem är mycket bättre.  
Gustav: Nää den passar inte, neej den var alldeles för stor, nä nä 
jag tror den här passar till den, jaaa! Det gjorde den. 
Erik: Titta! Den passar till den. 
Gustav: Ja och då måste den passa till den. 

 
Gustav och Erik har en häst som är ett mjukisdjur, den får också vara med i leken. På 
golvet vid hästen ligger det kaplastavar, dessa kommer de på att man kan bygga med. 
De börjar med att bygga en hög port, och försätter med att lägga ut stavarna runt 
omkring som börjar föreställa ett garage.  
 

Gustav: Såå kunde vi bygga. 
Erik: Ja och så. 
Gustav: Neeje sen så. 
Erik: Och sen så. 
Gustav:  Näää!  det är ju inte samma storlek.  
Erik: Är den högre? 
Gustav: Jaa, den ska va här. 
Erik: Så kunde vi bygga, en stad som bilarna kan köra igenom. 
Gustav: Ja men kolla då måste vi ha billeksaker, bilarna som är 
tvillingar de kunde stå här uppe (på porten). 
Erik: Den bilen får stå här nere, så det kunde vara parkeringsplats 
här. 
Gustav: Ja men ska vi inte sätta stängsel här och där, ja och där 
var ju grinden där bilarna kunde köra ut. 
Erik: Det här kan vara en mammabil, det här kan vara en pappabil 
och de två ungarna. 
Gustav: Åhåh bara prydnad som de satt upp för nu var det ju jul, ja 
och två tvillingar för de är likadana. Hämta mer bilar för här ska 
vi också bygga ett garage. 
Erik: Jaa vi ska bygga ett stort stort garage. 

 
Erik går iväg till rummet bredvid där alla byggsaker finns och hämtar en stor 
brandbil. De går sedan fram och tillbaka flera gånger för att hämta bilar i olika 
storlekar. Det var Gustav som styrde leken, men de samarbetade ändå mycket bra.  
 

Erik: Vi ska göra ett bautastort bygge, här är en minibil. 
Gustav: Nää men nu står den i samma garage, inte stå i samma 
garage. 
Erik: Den här är lite över den där, lite högre än traktorn. 
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Det kommer nu in andra barn som talar om för Erik och Gustav som håller på med 
sitt bygge, att ”här inne får man inte bygga, neej det får man inte”! Barnens lustfyllda 
lek med att bygga ett garage får nu ett abrupt slut i och med att de andra barnen 
kommer in. Eftersom de blir arga och menar att man får ju inte bygga i det här 
rummet, och att dem faktiskt vill vara där inne och leka, så det så! 
 
Gustav och Erik har i och med sin bygglek fått in olika matematiska begrepp, som 
till exempel högre, lägre, mindre och större. Det skulle kunna betraktas som en grund 
i matematiskt tänkande. De provar bilarna i olika garage för att se vilken bil som 
passar var. De har ett bra samarbete och diskussion. Det finns en tendens av styrning 
från Gustavs sida, men Erik håller med och kommer istället med andra förslag på hur 
de kan bygga. Upplevelsen är en mycket aktiv, fantasifull och lärorik lek. Barnens 
samspel och kommunikation är mycket intressant och intensivt. 
 

5.5 Barns lek med färg genom fantasi 
 
Två barn befinner sig i atlején. Barnen har tagit på sig målarförkläden och håller på 
att tejpa upp papper på målarstaffliet. Ytterliggare ett barn sitter på en bänk jämte 
och tittar på. Barnen har tagit fram vatten, penslar samt olika färger.  
 

Olivia: Så nu har jag gjort rosa, man tar bara penseln och sen 
doppar man den i vattnet, åh vilken fin färg. 
Lisa: Titta blev lila, vilken häftig lila!  
Olivia: Om man blandar orange..  
Lisa: Om man blandar turkosfärgen och den gröna så blir det 
mörkgrönt. 
 

Olivia och Lisa är mycket koncentrerade i sin skapande aktivitet, de använder sig av 
alla färgerna som finns samtidigt som de blandar dem kors och tvärs. De arbetar mest 
under tystnad, men emellanåt studerar de varandras konstverk. De lär sig färgernas 
egenskaper genom att blanda dem, de använder även olika tekniker. Förefaller 
lustfylld, fantasifull och inspirerande i barns skapande under den fria leken.  
 

Olivia: Nu är jag färdig jag ska inte måla mer. 
Lisa: Inte jag heller. 

 
När Olivia inte ska måla längre säger Lisa, att det ska hon inte heller. Även om Lisa 
inte var färdig med sin teckning slutar hon genast att måla. Det skulle kunna tolkas 
som att Olivia har en makt över Lisa, eftersom hon omedelbart gör likadant. Barnen 
experimenterar med färgerna och upptäcker nya nyanser i sin skapande aktivitet. De 
använder sin fantasi och kreativitet när de målar. Det märks att de är koncentrerade 
och har tålamod när de målar. Dels turas de om att doppa penseln i burken med 
vatten, och dels turas de om att ta från färgpaletten. 
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5.6 Sammanfattning av resultat 
 
I resultatet visas att det sker både ett lärande, och en styrning i barns lek. I de olika 
lärsituationerna kan man tydligt se begreppen fantasi, kreativitet, samspel, 
kommunikation. Det sker genom att barnen använder språket och fantasin för att 
leken ska fortsätta och de kommer på nya vinklar med hjälp av sitt samspel. Här 
redogörs för några av de videofilmade lekaktiviteterna samt några utvalda dialoger 
från barnen. De fem situationer som finns med i resultatet har både likheter och 
olikheter. I vissa situationer är samspelet bra, det vill säga barnen kommer bra 
överens och har en god kommunikation, men det förekommer ibland konflikter 
mellan barnen. Likheten är att det finns ett lärande och en styrning i alla episoderna. 
Mitt resultat visar att barnen, enligt min uppfattning, upplever leken som en positiv 
aktivitet. De samspelar, fantiserar, styr, kommunicerar tillsammans med andra barn 
där de lär av och med varandra. De ger sig hän i den kravlösa lekvärlden som 
inspirerar till olika aktiviteter men som även innefattar konflikter, vilka de försöker 
reda ut, för annars tar leken för det mesta slut när man inte kommer överens. 
Leksignalen blir synlig genom barnens fråga om de ska leka, de visar bland annat 
genom ögonkontakt och kroppsspråk att nu är det på lek. 
 
Något som var förvånansvärt var när barnen använde sig av naturvetenskapliga 
begrepp i sin lek med matlagning och restaurang. Ord som varm och sval användes 
om maten som de lagat på en låtsasspis, de visade på stor fantasi och kreativitet för 
något som inte var verkligt. Något som också förvånade mig var att det alltid var 
något barn som styrde leken och bestämde över de andra. Visserligen är det bland 
annat styrning som för leken framåt, men att det förekom i så stor omfattning blev 
tydligt på videofilmerna. Leksignaler synliggjordes bland annat genom ögonkontakt, 
kroppsspråk där leende eller skratt förstärkte att det var på lek. 
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6 DISKUSSION 
 
I följande avsnitt förs en diskussion om lek och lärande med utgångspunkt från 
studiens resultat. I inspirerande lek där lärande sker problematiseras barns intresse 
för skriftspråket kopplat till källor i bakgrunden. I samspel i barns rollek och lek som 
inbjuder till fantasi och matematiska begrepp diskuteras samspelet som synliggörs 
mellan barnen i leken, även begreppen fantasi och kommunikation finns med som en 
viktig ingrediens i barns lek. Det sker även ett resonemang kring den styrning som 
blir synlig i situationerna. Diskussionen avslutas sedan med en slutsats som 
innehåller pedagogiska implikationer samt förslag till fortsatt forskning.  
 

6.1 Inspirerande lek där lärande sker  
 
I enlighet med data tolkade jag att det alltid sker ett lärande och en styrning inom 
barns fria lek. Under analysen har jag förstått hur betydelsefull leken är för barns 
lärande och utveckling i interaktion med andra.  Magnusson (2004) framhåller 
genom en studie om barns tidiga skriv- och läslärande leken som betydelsefull bland 
annat i barns möte med skriftspråket. Barn leker med bokstäver och ord genom ett 
lustfyllt och nyfiket intresse för skriftspråket. De utforskade och prövade att utföra 
skriftspråkliga aktiviteter genom lek. Det som upplevdes vid observationen var att 
barn skrev på teckningar, låtsasskrev på datorn, de frågade hur vissa ord stavades och 
visade på ett stort intresse inför skriftspråksvärlden.  Enligt Vygotskij (1995) är 
ritandet de tidiga barnaårens, och särskilt förskoleålderns, speciella form av 
skapande. Just att rita noterade jag var barnen mycket intresserade av där de fritt 
skapade olika bilder och mönster. Knutsdotter Olofsson (2003) menar att precis som 
lekspråket utvecklas tidigare än talspråket, så lär många barn sig att skriva innan de 
behärskar konsten att läsa. Vilket stämde väl överens med mina reflektioner om att 
barnen visade intresse och gärna prövade att skriva, men för läsningen visade de 
dock inget större intresse. Vygotskij menar att det råder en komplex relation mellan 
lärande och utveckling, där den ena faktorn skapar förutsättningar för den andra. 
Lärande möjliggör utveckling och utveckling möjliggör nytt lärande. 
 
Mellan barnen fanns det alltid någon styrning i varje leksituation Det som jag 
uppmärksammade var att oftast styrde något av barnen mer än de andra.  Vissa barn 
har en tendens till att styra mer än andra vilket kan hänga samman med deras 
personlighet. Löfdahl (2002) skriver att Carsaros (1985) åsikt om när barn hjälper till 
och styr varandras rollbeteenden bidrar till att leken varar längre stunder. Det håller 
jag med om eftersom barnens lek tog nya spår allt eftersom styrningen från det ena 
barnet blev mer påtaglig. I och med att en kommer med nya direktiv, idéer och 
fantasier fortgår leken och utvecklas. Detta kan jämföras med Knutsdotter Olofsson 
(2003) som menar att när barn leker med andra barn måste viljor och idéer 
samordnas vilket inte alltid är lätt. Men ibland hittar man en syskonsjäl och då flyter 
leken utan avbrott.  
 
”Barnet är i leken medan lärandet är i barnet”  
 (Johnson, 2005) 
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6.2 Samspel och kommunikation i barns rollek  
 
Samspelet mellan barnen i rollek och låtsaslek sker både verbalt och fysiskt. Rollek 
som enligt Knutsdotter Olofsson (2003) bygger på identifikation, den som leker är 
någon annan. Barnet går in i en roll och beter sig och talar som rollen kräver. Det var 
något jag såg i min observation när ett barn skulle vara bebis var det tyst, pratar eller 
skriker som en riktig bebis, de beter sig språkligt som rollen kräver. Barn söker och 
erövrar kunskap genom lek i socialt samspel, utforskande och skapande men också 
genom att iaktta, samtala och reflektera. Mitt resultat pekar på att det finns en stor 
variation i samspelet mellan barnen. Det varierade mellan de olika leksituationerna 
vad gällde samspelet. De flesta barnen visade på ett bra samarbete, turtagning och 
kommunikation som fick leken att kännas harmonis, medan det ibland blev 
konflikter mellan barnen. De lär sig konfliktlösning i samspelet med andra. Oftast 
löste de konflikten på egen hand vilket som observatör var intressant att ta del av, 
men ibland fortsatte konflikten som resulterade i att något barn ”sa till fröken”.  
Enligt min tolkning hade barnen lättare för att samarbeta när de endast var två, än när 
det var flera barn med i samma aktivitet. Det blir fler viljor att rätta sig efter, vilket 
visade sig i mitt resultat där lek med flera barn utvecklade en konflikt som bidrog till 
att de gick utanför lekramen. Det är i likhet med vad Löfdahl (2002) skriver att barn 
leker inom samma lekvärld men har inte alltid samma uppfattning om lekens innehåll 
och riktning.  
 
Vidare menar Pramling Samuelsson och Mårdsjö (2006) att leken är inkörsporten till 
barns lärande varpå de erfar sin omvärld, som kan betecknas som barnets lekande 
förberedelse för framtiden. Lärandet var något jag verkligen noterade att barnen 
fångade i samspelet med andra barn. Det är i sampelet som barn lär menar Vygotskij, 
ofta ser man leken som barnens aktivitet, att barnen lär i socialt samspel genom att få 
vara aktiva själva i leken. Min uppfattning är att leken är ett viktigt redskap för barns 
utveckling och lärande, både individuellt och i interaktion med andra barn. Även 
barnets tidigare erfarenheter kan återspeglas i deras lek. Enligt Jensen (2007) sker 
lärande som bäst genom kommunikation med övriga i en lärande grupp, ju mer de 
kommunicerar desto mer har de möjlighet att lära. Vygotskij (1934) ser lärande som 
en social process där språket är vårt viktigaste redskap för att lära skriver Bredmar 
(2003). Det kan handla såväl om imitation, observation som om verbal 
kommunikation. Genomgående i videoobservationerna fanns fokus på barnens språk. 
Kommunikationen dem emellan var det som förde leken framåt och bidrog till att 
den inte stannade av. Den som har ett utvecklat språk har också en högre ”status” i 
leken. I mina videofilmer blev det synligt att det barn som var längre fram i 
utvecklingen språkligt var också den som styrde leken. Inom ett sociokulturellt 
perspektiv betonas relationen mellan individ och omgivning enligt Löfdahl (2004). 
Det intressanta är kommunikationen i leken i relation till det kulturella innehållet 
 
 

6.3 Lek som inbjuder till fantasi och matematiska begrepp   
 
Barns användning av fantasi fanns med i alla leksituationer. Det blev tydligt i 
kommunikationen hur barnen med fantasins hjälp tog leken framåt och hur den fick 
nya vinklar. Likaså hur barnen använde lek som redskap i sin tidiga matematiska 
utveckling, där barn bland annat tränar sin koncentration, logiska tänkande och 
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skapar en förståelse för ett matematiskt och naturvetenskapligt lärande. Mitt resultat 
visar att barn genom att använda olika material bygger och konstruerar i sin lek. De 
använder enligt min tolkning matematiska begrepp såsom bland annat högre, lägre, 
större, mindre. Enligt Ahlberg (2004) är de små barnens lärande till stor del 
framsprunget i leken, detta gäller även deras matematiska kunskaper. Matematik 
möter barnen när de konstruerar med hjälp av olika material och de utvecklar på så 
vis förståelse för en rad olika begrepp. Genom att barn på ett lekfullt sätt uppfattar 
och uttrycker begrepp som antal, sortera och jämföra efter storlek, vikt och längd 
upptäcker barn matematiken. ” Näää!  Det är ju inte samma storlek.” sa Gustav. ”Är 
den högre?” frågade Erik. Barnen i mina observationer visar även exempel på 
användande av naturvetenskapliga begrepp, bland annat när de lekte restaurang och 
lagade mat. ”Får jag smaka?” frågade Emil. ”Nej den är för varm!” sa Gustav. 
”Maten har snart svalnat.” konstaterade Emil. 
 
Norén Björn (1985) menar att vuxenvärlden är fantasilekens stora inspirationskälla. 
Många gånger observerar barnet det som sker i hemmet. Där man lagar mat, städar, 
skriver, läser, sitter vid datorn och så vidare. I den här miljön imiterar barnet det som 
de ser de vuxna göra. När de sedan kommer till förskolan kan de genom leken 
relatera till och pröva sina observationer. Där ger de med glädje sig hän i fantasin 
som det inte finns några gränser för. Genom mina observationer upplevde jag att 
barnens lek med fantasins hjälp tog olika vägar som bidrog till att upprätthålla leken. 
Det stämmer väl överens med vad Löfdahl (2004) skriver att den bild av barns lek, 
som många forskare menar, är beroende av gemenskap och meningsfulla 
sammanhang för att kunna utvecklas och bli varaktig. Även Vygotskij (1995) lyfter 
fram vikten av kreativitet och fantasi, den kreativa förmågan innehåller ett skapande 
som bygger på vår förmåga att fantisera. Alla människor har naturligt en kreativ 
förmåga men i olika grad, speciellt tydlig är denna förmåga hos barnet och i barnets 
lekar.  
 
”Det här kan vara en mammabil, det här kan vara en pappabil och de två ungarna” 
(Erik 4 år) 
 

6.4 Metoddiskussion 
 
Jag inser att med fler observationstillfällen samt intervjuer med barnen skulle kunna 
bidra ytterliggare till ett bredare analysunderlag med ännu större tillförlitlighet. Där 
man skulle kunna ha tagit med fler begrepp än lärande och styrning, studerat leken 
ännu mer i sin helhet med alla dess begrepp. Jag anser överlag att ett positivt resultat 
har framkommit för lärande genom lek. Där barnens aktiviteter visar på många 
lärande fördelar som att samspela, kommunicera, fantisera i interaktion med andra 
barn. Mitt val av undersökningsinstrument bidrog till att genom dokumentationen av 
barnen med hjälp av videokamera hade möjligheten att fånga så mycket mer än med 
hjälp av endast anteckningar. Man kan dessutom observera videofilmerna många 
gånger och upptäcka ännu mer vad som sker i samspelet mellan barnen. Det har 
upplevts både mer spännande, roligt och lärorikt för varje gång som 
videosekvenserna har studerades. De moderna teoretiska perspektiv som används 
idag grundar sig på empiriska studier av barns lekar menar Löfdahl (2002). 
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6.5 Slutsats 
 
I leken är allt möjligt och allt tillåtet. I leken prövar barnet olika roller, bearbetar 
erfarenheter och lär sig vad det är att vara människa. Ingen aktivitet är så viktig för 
förskolebarnets utveckling som den fria leken menar lekforskaren Knutsdotter 
Olofsson. Det jag tydligt kunde se i leksekvenserna var, att det alltid var något barn 
som styrde över det andra. Likaså kom jag fram till vid min analys utifrån 
situationerna att det alltid förekom lärande av något slag.  Forskarna belyser området 
på lite olika sätt, men gemensamt har de liknande uppfattningar när man jämför 
synen och betydelsen på lek, lärande, styrning och utveckling. Däremot skiljer det 
sig utifrån vilket perspektiv och teoretiska utgångspunkter de använder sig av i sina 
studier. Tullgren (2004) menar att lek idag dominerar och speglas i läroplanen för 
förskolan. Barnet ses som aktivt i sina egna kunskapsprocesser och leken verkar som 
en hävstång att nå dithän.. Utifrån de olika teorierna kring barns lärande genom lek 
kan Vygotskijs (1981) sociokulturella teori betonas vilken innefattar en lekteori. Där 
leken betraktas enligt Tullgren (2004) som barnets viktigaste aktivitet för att utveckla 
medvetande om världen. Det finns en hel del forskning gjord på barns lek. Man kan 
säga att de allra flesta är överens om att leken är betydelsefull för barn, inte minst när 
det gäller deras utveckling och lärande 
 
Pedagogiska implikationer 
 
Studiens resultat synliggör ett lärande och en styrning i barns fria lek. Nyttan av att 
förstå barns lek för en pedagog är därför mycket betydelsefull. Att pedagogerna 
genom att skapa lekmiljöer och framför allt ger tid till lek är viktigt, med tanke på 
det lärande och utveckling som sker genom barns lek. Min uppfattning är att det är 
gynnsamt om leken synliggörs mer i den pedagogiska verksamheten och jag anser att 
lärande och utveckling går hand i hand.  
 
Förslag till fortsatt forskning 
 
Fortsatt forskning inom ämnet lek skulle kunna vara att jämföra barns fria lek 
inomhus med barns fria lek utomhus för att där studera likheter och skillnader. Det 
vore också intressant att involvera pedagogerna och deras syn på barns fria lek. Hur 
deras perspektiv på lärande och styrning ser ut när det gäller barns lek inomhus och 
utomhus. En fråga som väckts under studien är styrning i barns lek, vilket är vanligt 
förekommande. Ett förslag är att gå in djupare och undersöka styrningens fördelar 
och nackdelar. Lek är ett stort område att forska på, vilket även innebär många olika 
perspektiv att välja på. Förhoppningsvis skulle fler för- och nackdelar med leken 
kunna lyftas fram och en ökad insikt i lekens möjligheter men även påvisa 
begränsningar att ta i beaktning och att forskningens resultat blir allmängiltiga så att 
fler börjar arbeta mer med lekens betydelse även för större barn och inom skolans 
värld. Där leken tyvärr oftast lyser med sin frånvaro utom möjligtvis på rasterna. 
 
 
”We don’t stop playing because we grow old, we grow old because we stop playing” 
(George Bernard Shaw) 
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         BILAGA 1 
 
 

Observationsschema 
 
 

 
Aktör 

 
Utsagor 

 
Kommentar 

Alla som är med i 
filmsekvensen skrivs här. 
 
 

Situationen som filmas, vad 
är det som händer? 

Här antecknas egna 
kommentarer till händelsen. 

 


