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Abstract 
Författarens namn: Carina Boström 
 
Titel: Barns lek 
-En studie om hur barn i 1-2 årsåldern använder sin erfarenhet av styrd lek  i den fria 
leken. 
 
Engelsk titel: Children´s play 
-A study of how Children aged 1-2 years old use their experience in controlled play in 
the free play. 
                         
                                                                                                                       Antal sidor: 30 
 
 
                                                                              
Barns lek i styrd lek och fri lek är intressant för alla som arbetar med barn eller bara är 
intresserade av barns utveckling. Leken är de små barnens sätt att upptäcka och utforska sin 
värld. På förskolan får barn möjlighet till att utveckla alla sina sinnen och med hjälp av 
pedagoger som fyller på deras lekar får barnen en bra start i sin utveckling. Lek är viktigt. 
Syftet med undersökningen är att förstå hur barnen lär sig och hur de använder sina 
erfarenheter. Jag har använt mig av kvalitativ metod med observationer som redskap. 
Metoden bygger på teori och kunskap som kan utvecklas med hjälp av praktiska 
forskningsresultat. Med observationer har jag kunnat undersöka barnens utveckling och med 
kameraögat se deras utveckling som kanske annars aldrig blivit upptäckt. Urvalet var fyra 
barn i ett och tvåårsåldern. Resultatet visar hur viktig leken är för barnens utveckling och att 
pedagogernas roll på förskolan är en tillgång för barnens lek. I det insamlade materialet 
framgår det hur barnen utifrån en styrd lek av pedagogen kan ta leken vidare och undersöka, 
experimentera vidare för att få fler intryck och erfarenheter. Deras sociala samspel växer med 
leken om de får en bakgrund till den. I barnens värld pågår hela tiden ett lärande både i sitt 
eget utforskande men även i samspel med andra barn. Pedagogerna kan stötta och vara 
lyhörda och hjälpa dem i leken med hjälp av styrd lek och redskap som de själva sedan kan 
föra vidare i sitt lärande. 
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1.  Inledning 
 

Jag avser att undersöka vad barnen tar med sig från den styrda leken till sin fria lek, hur de 

gör det och varför. Mitt intresse för just detta ämne kom till när jag läste Pramlings artikel 

”lekens betydelse för lärandet” (förskoletidningen 3/2011). Där skriver författaren om lekens 

betydelse för de yngre barnen. Hur de yngre barnen kommunicerar och skapar ett socialt 

samspel med varandra. Detta gjorde att jag började observera de yngsta barnen mer för att se 

dessa fenomen. Det var en fantastisk upplevelse att se. De lekte med varandra utan att kunna 

prata. Istället använde de sin kropp och själ där de visade varandra till rätta med rörelse och 

mimik. Det gav mig en ide om att undersöka vad de egentligen tog med sig från leken som de 

lekte med en pedagog in i den fria leken. 

 

Leken är barns verktyg till att förstå saker som de har upplevt eller skaffat sig en erfarenhet 

av. När barn har en ledarstyrd aktivitet på förskolan kan man se att de efteråt funderar och 

tänker på vad det är de har gjort. Barn vill gärna prova själv i sin fria lek för att försöka förstå 

vad det är de har arbetet med och lära sig och få erfarenhet.  

 

I läroplanen för förskolan (Lpfö98/10) kan man läsa om hur viktigt det är för barnens 

utveckling och lärande att de i leken får ett medvetet tänkande. Att det lustfyllda lärandet ska 

stimuleras i olika former av fantasi, inlevelse, kommunikation och att barnen i den skapande 

och gestaltande leken ska få möjligheter att uttrycka sig, bearbeta upplevelser, känslor och 

erfarenheter. 

 

De små barnen vill gärna göra om och om igen, därför är det intressant att se hur de gör 

utifrån en styrd lek till att själva styra leken. Kan det vara så att de skapar en inre bild av 

aktiviteten som de sedan måste undersöka i sin fria lek? 

 

Piagets (2008) var av uppfattningen att barn följde en biologisk mognad i sin utveckling. 

Medan Vygotskijs (1995) uppfattning var att barn lär genom ett samspel. Nutids forskning av 

Lökken (2004) visar på att barn är en kompetent människa som tar del av sitt lärande på ett 

aktivt sätt. 

 

Barns lärande sker hela tiden, det har jag kunnat se och uppleva under många år när jag 
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arbetat på förskolan. Barn söker sin kunskap genom en aktiv och utforskande lek. Denna 

möjlighet får de i förskolan där det finns en tillåtande miljö för dem att studera och lära sig i. 

Jag tror att barnens fantasi och kreativitet väcks i en styrd lek och att de sen använder det i 

den fria leken där de kan styra över leken och dess utveckling på det sätt de vill. Viktigt är 

också att de får utmaningar och stimulans ifrån sina pedagoger så att leken och lärandet kan 

föras vidare. Pedagogen har en stor del i barnens utveckling och lärande. Ja, lek måste vara att 

lära för livet. Det finns många olika aspekter på leken, samspelet, miljön och pedagogernas 

betydelse för deras inlärning, men barnen väljer själv leken som en naturlig sysselsättning så 

fort de kan eller får.  

 

Enligt Fröbel (1995) som anses vara förskolans fader, är lek barns naturliga sätt att uttrycka 

sig. För i den fria leken menar han att barn kan utveckla alla sina sinnen. Lek är så mycket 

och svår att definiera men att beskriva den är desto lättare. De yngsta barnens lekar beskrivs 

ofta som spontanitet och glädje men egentligen innehåller den både experiment och 

upprepningar.  

 

Engdahl (Lek är lärande i Förskoletidningen 3/2011) skriver om att det är dags att vi sorterar 

bort våra föreställningar om bredvidlek och parallellek och att vi istället ser små barns 

förmågor och hur de tar efter de äldre barnen och försöker göra som dem. Den pedagogiska 

verksamheten har haft en stor betydelse för barnens lärande och utveckling. Pramling, 

Samuelsson, Johansson (2003) skriver om att det förr var vanligt att vi såg de små barnens 

lärande enbart som ett resultat av utveckling och mognad, men i nutid finns det många 

forskare som menar att kunskap är ett förhållande mellan barnet och dess värld och att de 

erfarenheter som barnet har i sammanhanget är grunden för lärandet. Pramling Samuelsson, 

Johansson (2003) påpekar att lek är svårt att definiera, men säger att det karakteriseras av 

både barns och vuxnas aktiva engagemang, att det är en process av kommunikation och 

metakommunikation. Det sker med ett pendlande mellan fantasi och verklighet, kreativitet 

och meningskapande. Det kan också kallas små barns lärande.  
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2. Syfte och problemställning 
 

Syftet med examensarbetet är att undersöka vad barn kan lära sig av en styrd lek. 

Ett annat syfte är att se vad barnen från den styrda leken gör med sina erfarenheter i den fria 

leken. 

 

Hur lär sig barnen i en styrd lek? 

Hur överför barnen sina erfarenheter från styrd lek till fri lek? 
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3. Teoretisk utgångspunkt 
 
Som art är människan läraktig säger Säljö (2000) och menar att hennes mest utmärkande drag 

är förmågan att ta till vara på erfarenheter och använda dessa i framtida sammanhang. Vidare 

säger han att lärandet inte är en homogen eller endimensionell företeelse eller process, utan att 

lärandet sker överallt hos individer, en grupp, ett företag eller till och med hela samhällen. 

Genom att det överförs information, kunskaper och färdigheter så utvecklas det sociala 

samspelet som formar oss som individer. Då uppstår sociokulturella perspektiv det vill säga 

att det är genom kommunikation som de sociokulturella resurserna skapas och används 

vidare. Vårt beteende, vårt sätt att tänka och kommunicera så att vi skaffar oss erfarenheter 

och färdigheter är det som skapar oss till en människa. 

 

3.1 Vygotskijs teori 

 

Lev S Vygotskij levde under åren 1896- 1934 och var en pedagogisk teoretiker från Ryssland. 

Vygotskijs (1995) teorier om den sociala utvecklingen hos barn låg på det sociokulturella 

perspektivet, det vill säga hur man lär sig. Han såg omgivningen som avgörande för 

individens utveckling och prestation. Enligt honom kom utvecklingen från en social 

interaktion. Med det menade han att när medvetandet och tänkandet socialiserades blev det ett 

socialt beteende som slutprodukt. Han ansåg att barns utveckling sker i samspel med deras 

omgivning i högre grad än att det är en individuell process. Särskilt intresserade han sig för 

skillnaden mellan vad barn kan lära sig på egen hand och vad som kräver en vuxens hjälp. 

Enligt Vygotskij ska en social interaktion skapa en stegvis förändring i ett barns tänkande och 

beteende men att det varierar beroende på vilken kultur de befinner sig i. Han menar också att 

beroende av vilka verktyg barnet får tillsammans med samspelet med andra människor 

utvecklas den form av socialt beteende som blir deras bild av verkligheten. 

 

Vygotskij anser att det finns tre olika sätt att överföra ett kulturellt verktyg från en individ till 

en annan. Det är imitationsinlärning, instruktionsinlärning och samarbete. Med dessa sätt och 

verktyg menar han att barnen kommer att lära sig tänka och bete sig så som den kultur de 

lever i. De kommer att använda sig av föräldrar, pedagoger och andra vuxna men även av 

kompisar, eller till och med en dator.  
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I Vygotskijs sociokulturella teorier har han också fyra principer. Den första är att barn 

konstruerar kunskap. Den andra är att utveckling inte kan separeras från social kontext. Den 

tredje är att språket spelar en stor roll i den mentala utvecklingen och den fjärde är att 

inlärning kommer före utveckling. Med det menade han att varje funktion i barnets kulturella 

utveckling sker först på samhällsnivå och sen individnivå alltså först mellan människor och 

sen inom barnet själv. Vygotskij säger vidare att inlärning sker då ett barn har förmågan att 

utföra en uppgift med vuxen vägledning och sen kan utföra det på egen hand. När barnet 

klarar av detta så blir det mer socialiserat i sin kultur och det leder till den kognitiva 

utvecklingen.  

 

Vygotskij(1995) menar att utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan barnen använda sig av 
redskap eller verktyg. Med det menar han att de har resurser. Det är språkliga och fysiska 
tillgångar som barnen kan använda för att förstå sin omvärld och agera i den. Dessa två 
tillgångar har barnet. Den ena tillgången är den biologiska utvecklingen. Vilket innebär ett 
steg mot medvetenhet och samspel med sin omvärld. Den andra tillgången är barnets sociala 
utveckling. Det är när barnet blir kommunikativ och samspelar med andra personer som finns 
i deras närhet. Under barnens utveckling blir den kommunikativa världen större och större. 
Barnet får en medvetenhet om att det finns fler personer som de kan skapa relationer med, till 
exempel pedagogerna på förskolan. De kan hjälpa barnet att tolka hur omvärlden fungerar 
genom lek och samspel.  

 
 

3.2 Piagets teori 

 

Jean Piaget levde under 1896-1980 och var teoretiker inom pedagogik och kunskapsteori. Det 

var hans teori om barns utvecklingsfaser som låg till grund för skolsystemet runt om i världen. 
Piagets (2008) teori om barns lek och utveckling grundar sig på två processer som är 

beroende av varandra. Det är assimilationsprocessen som handlar om hur barn tolkar nya 

situationer och händelser efter de erfarenheter och kunskaper de har för tillfället. Den andra är 

ackommodationprocessen som är när ett barn tolkar en uppgift eller händelse efter sina nya 

kunskaper och erfarenheter de skaffat sig. När dessa två processer möts så bildas det en enhet 

som kallas för adaption det vill säga anpassning. Piaget menade att det är på så sätt som barn 

utvecklas och får nya kunskaper och erfarenheter. Däremot menar han att det är 

assimilationsprocessen som dominerar i leken. Barnet försöker anpassa verkligheten till sitt 
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inre. Det övar sig med hjälp av imitationer, till exempel i den fria leken, och då behövs inte 

pedagogen. Enligt Lillemyr (2002) ska då leken stödjas med hjälp av rekvisita men 

pedagogen ska inte vara med i själva leken.  

 

Piagets (2008) teori om barns kognitiva utveckling blev på hans tid hårt kritiserat då det 

ansågs att barns naturliga nyfikenhet om viss kunskap sågs som allt för komplicerat för dem.  

Han menade att barnen har tre olika stadier som de går igenom och som hör ihop med den 

kognitiva utvecklingen. Det är övningslek där barn ägnar sig åt att träna sin motoriska 

förmåga och varseblivning och att den leken ligger helt utanför det sociala samspelet och 

barnens tänkande. Den andra lekformen kallar han symbollek och menar att här har barnet 

skaffat sig tänket men det är helt individuellt och egocentriskt. Barnet leker ensamlek och 

försöker genom dessa lekar bringa lösningar på konflikter och händelser det har varit med om. 

Den tredje lekformen enligt Piaget är regellek. När barnet kan leka i denna form har det blivit 

en social varelse och kan förstå regellekar som är mer verklighetsanpassade. 

 

Piagets (2008) synsätt var att barn inte kan tillgodose sig kunskaper som är för avancerad för 
dess biologiska utveckling. Piagets sätt att se på barns utveckling är ett sätt att begränsa barns 
naturliga nyfikenhet om viss logisk kunskap och är motsatsen till vad Vygotskij säger.  
 

För att förstå hur barnen tänker och använder sig av sina erfarenheter och kunskaper utifrån 

styrd lek och samspel använder jag mig därför av det sociokulturella perspektivet som 

utgångspunkt för min studie. Mitt syfte är att få ett ökat medvetande på hur barn gör och 

varför. Därför är det sociokulturella perspektivet min teoretiska utgångspunkt. 
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4. Litteraturgenomgång och tidigare forskning 
 
I litteraturgenomgången vill jag fånga hur barnen använder sin lek och definierar hur lärandet 

går till. Hur de små barnen tar till sig kunskapen och använder den vidare i sin utveckling. Jag 

kommer att redovisa vad jag anser är relevant till den litteratur jag tagit del av. Jag anser det 

är viktigt att beskriva hur små barns lek beskrivs och vad nutida forskare säger om lekens 

betydelse för barnens utveckling och lärande. Jag vill även belysa lärandet som förändrar de 

små barnens omvärld och lekens betydelse för lärandet. Slutligen vill jag även belysa 

pedagogens deltagande i barnens lek. 

 

4.1 Vad är det lustfyllda lärandet? 

 

Lek är barns liv. Den är viktig för barns utveckling och lärande. I deras lek ska det lustfyllda 

lärandets olika former stimuleras. Det är dessa former som fantasi, inlevelse och 

kommunikation som förskolans läroplan (Lpfö98/10) strävar efter. Den pekar också på hur 

viktig leken är för barnens lärande och det psykodynamiska perspektivet som bearbetar 

upplevelser.   

 

Johansson och Pramling (2007) säger att alla barn kan leka men inte alltid vet på vilket sätt. 

Det är då pedagoger på förskolan som med mycket planering och engagemang kan göra ett 

tema roligt och fånga deras intresse. Ger vi barnen utrymme och möjligheter så kan de knyta 

sina erfarenheter till verkligheten menar Johansson och Pramling. Vidare anser de att det 

viktigaste i förskolan är att vi ser leken och lärandet som två dimensioner för då blir det en bra 

förskolepedagogik. Ingen av de två dimensionerna kan förminskas för om inte barnen möter 

fantasi och verklighet så utmanas inte deras växande till individer och kamrater.  

 

Knutsdotter, Olofsson (2003) säger att leken är ett förhållningssätt. Barnen ska kunna 

förvandla verkligheten till en lek. Det är här deras inre föreställningar bearbetas och sätter 

igång deras fantasi. När de leker med dockorna, bilarna eller musik och instrument så lär sig 

barnen att förstå olika leksignaler som visas med hjälp av rörelser, ansiktsmimik och ändrade 

röster. Det är här samspel med andra barn lärs ut.  

 

Enligt Sterns teori (Stern 1991b) så handlar små barns lek till stor del av att hitta sin identitet. 

Genom leken utvecklas barnet. Leken är också experimenterande och upprepande. Det vill 
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säga att barnet har en inre kontroll men som de kan tappa när de går in i leken fullt ut. Ett 

tillstånd där barnet bara är här och nu.  

 

Lökken (2004) har gjort en avhandling om de små barnens sociala samspel. Hon fann då att 

barnens lek var synlig främst i de kroppsliga lekarna. Som lek där man gungade, kröp, 

dansade och rullade. Hon såg också samspelet där den lekande kroppen och olika redskap 

utvecklades. Bäst var när det fanns en pedagog med, men som inte blandade sig. Lökken 

observerade också att barnen upprepade sina lekar och visade glädje och förnöjsamhet. Det 

förekom också ett intersubjektivt samspel som fokuserade på uppmärksamheten, 

gemensamma intentioner och känslolägen. 

 

Även Pramling, Samuelsson & Asplund, Carlsson (1993) utgår från att leken hos de mindre 

barnen handlar om socialt samspel och menar att leken ställer krav på det sociala och 

vänskapen. Lindqvist (1996) har också gjort en undersökning på de små barnens lek men av 

ett kulturellt perspektiv för att se hur de skapar mening med leken. Där kom hon fram till att 

barnen skapar en förståelse för sin omvärld genom kreativitet och fantasi. Hon säger vidare att 

den kreativa förmågan som enligt Vygotskij (1995) kallas fantasi är medvetandeform som hör 

ihop med verkligheten på olika sätt. Det vill säga att ju rikare verklighet barnen har desto 

större möjligheter har de till sin fantasi och tvärtom. När barnen leker bearbetar de sina 

erfarenheter och känslor genom sin fantasi. Det får tanke och känsla att höra ihop menar 

Lindqvist (1996). 

 

4.2 Lek och fantasi 

 

Lek är en skapande aktiv handling. Den bygger nästan alltid på improvisation och att 

tillsammans med andra barn utveckla ett lekförlopp. I en improvation används kropp och 

fantasi, hjärna och handling tillsammans anser Sawyer (1993). Enligt, Pramling, Samuelsson 

& Asplund, Carlsson (2003) så är det lekande lärande barnet en kreativ, aktiv individ som 

försöker skapa en ordning i sin omvärld och utveckla sitt kunnande. Med hjälp av en kreativ 

inspirerande pedagog som vill skapa meningsfulla förutsättningar för barnen kan deras lek bli 

arenor för deras lärande. Deras sociala kompetens utvecklas när de i leken tränar på att vänta 

på sin tur, samtalar och försöker göra sin röst hörd och även deras självförtroende kan växa. 

För i leken menar Lillemyr (2002) att barnen lär sig att uttrycka sig och förstå sig på olika 

sorters känslor både hos sig själv och hos andra. Pramling, Samuelsson & Asplund, Carlsson 
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(2003) säger att barnen i sin lek kan öva på olika saker om och om igen tills de känner att de 

behärskar det och detta ger en känsla av makt.  

 

Michélsen (2004) skriver om små barns kultur. Att deras lekar utan vuxenstöd handlar om hur 

de ska utforma dem och sitt samspel. Detta upprepas dagligen med ordlöst samförstånd, 

påhittigheter, kroppslig kommunikation och glada bus. Författaren menar vidare att 

småbarnens intresse för varandra och glädje i att leka tillsammans är deras sätt att uttrycka sin 

egen glädje. Han menar vidare att miljön i sig förstås behöver vara inbjudande och 

utforskande för att skapa aktiva barn.  

 

4.3 Vad innebär lek 

 

Leken är det centrala begreppet för barns utveckling. Leken är ett ställe där barnet kan möta 

sitt inre, det vill säga känslor och tankar. I leken sker ett möte mellan regler som barnen har 

bestämt utifrån beteende och betydelse i lekens handling. I leken tolkar sen barnen sina 

upplevelser och ger dem liv genom sina egna rörelser och tankar. Det blir en egen historia där 

de kan finna ett möte med sitt eget inre och yttre. Leken och berättelsen blir ett ihop. Detta 

skriver Lindqvist (1996) och anser vidare att det som klistrar ihop leken och berättelsen är 

fantasin. Författaren menar att lekens förlopp har en estetisk form som innehåller förvandling, 

dramatisering och barnens önskningar som de använder för att utveckla sina känslor och 

tankar. Vidare anser Lindqvist att i barnens lek finns det estetiska mönster. Det kan handla om 

musik, poesi eller rörelse, när barnet i sin lek tar hjälp av sina rörelser, olika föremål och sitt 

språk. I leken finns redan vissa grundläggande element som ljud, rytm och rörelse. Dessa 

estetiska mönster har vi med oss genom livet menar hon. De finns alltid i leken.  Leken är 

alltså väldigt viktig. Barnen utmanas i leken och kan använda sin kreativitet och också 

använda den till att lösa problem eller konflikter.  

 

4.4 Lek i förskolans värld 

 

I förskolans värld har leken alltid fått ta stor plats. Ända sedan det första nationella 

styrdokumentet på 1970- talet kom till har det varit leken som är ursprunget till all utveckling. 

Leken är allmänt accepterad. Ingen skulle förneka att barn lär sig i leken. Det är också 

konstaterat att lek är relaterat till barn och beskrivs som något positivt i små barns liv menar 

Johansson och Pramling - Samuelsson (2007). 
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För barns lärande har leken betydelse. I sin lek kan barnen växla mellan fantasi och verklighet 

menar Vygotskij (1995) men i sitt agerande skiljer inte små barn mellan lek och lärande. 

Barnen bry sig inte om vuxna kallar det lek eller lärande Pramling Samuelsson & Asplund 

Carlsson (2003). Alla barn kan leka men ibland kan det vara svårt. Då behövs pedagogerna 

som kan utmana deras lekar och fantasi. Enligt Lillmyr (2002) behöver förskolepedagoger ha 

en stor kunskap om sin egen betydelse för att styra leken.  Hon menar att det finns tre olika 

sätt. Det första är att göra ingripande i leken och det andra är att ordna för leken i tid, rum, 

miljö och material. Det tredje sättet är att man som pedagog deltar i leken. Att styra en lek på 

lämpligt sätt krävs stor kunskap hos pedagogerna om barns lärande, lekens förutsättningar och 

vilken utveckling man vill uppnå. Om barnen har ett tema där pedagogen har planerat stunden 

är barnen med i den leken. Men enligt Öhman (1996) så behöver barnen sedan leka leken i sin 

egen lekvärld för att den ska få en positiv mening i deras utveckling. Där prövar de olika 

beteende och utforskar begrepp som makt, genus och tillhörighet. Öhman (1996) anser att allt 

lärande sker i ett relationellt sammanhang.   

 

4.5 Studie av småbarns lek 

 

Lökken (2008) lyfter fram synen på barn i åldrarna 1-2 år i sin studie av Merleau-Pontys 

fenomenologi (1997) som kompetenta och intentionella aktörer genom att beskriva deras 

kroppsliga lek, som hon ser som en tidig form av mänsklig samvaro med jämnåriga. Lökken 

beskriver denna process som en kultivering och menar med det att de små barnen aktivt 

konstruerar sina relationer och gemenskap genom att härma och upprepa vad kamraten gör. 

Denna process kallar hon för Toddlarlek. 

 

Enligt studier som gjorts tidigare hävdade man att de små barnen inte kunde förstå ett annat 

barn eller samspela med det. Williams (2006) anser att små barn har en förmåga att samspela. 

Redan vid första mötet där barn möter barn börjar samspelet, men hur det utvecklas beror på 

miljön som barnen vistas i och den kultur de skapar tillsammans. Även pedagogernas 

agerande i samspelet spelar en stor roll. 

 

Forskning som har gjorts kring de yngsta barnen, det vill säga ett till tre år, är inte stor och de 

teorier som finns har visat sig vara felaktig. Flera forskningstudier som gjorts i nutid visar 

tvärtom att små barn mycket väl kan förstå andra barns perspektiv och ta lärdom av det. 

Pedagoger och andra vuxnas förhållningssätt kan få barnen att få förståelse och respekt för de 
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rättigheter och skyldigheter som läroplanen (Lpfö98/10) strävar efter. Läroplanen säger att 

genom konkreta upplevelser kan barnen ta till sig de etiska värdena och på så sätt känna 

empati och omtanke för varandra. William (2006) menar också att förskolan är en bra arena 

för barn i olika åldrar. Där kan de träffas och få möjligheter att agera i olika situationer som 

uppstår. Genom att de har olika erfarenheter och förutsättningar så kan de både lära andra 

barn och samtidigt få ny erfarenhet. På så sätt får barnen en uppfattning om att tillsammans 

kan de lära av varandra. I dessa möten är det viktigt att pedagogerna är närvarande och visar 

olika lösningar för barnen. Lärandet baseras på samspel mellan barnen och pedagogen.  

 

 

I en färsk avhandling, ”Toddler interaction during play in the Swedish preschool” som 

Engdahl (2006) gjort på en småbarnsavdelning visas ett resultat som stödjer de små barnens 

kompetens och agerande. Genom att använda sig av observation har hon åskådliggjort de små 

barnens initiativ både vid start av en lek, uppehålla leken och att avsluta den. Det är ofta en 

ganska ordlös kommunikation men den avspeglas i ansiktsmimik, gester, rörelser och enstaka 

ljud. Genom sin forskning har hon visat att små barn är sociala, empatiska och kan förstå 

andra barns perspektiv. Författaren menar också att de förstärkte sina känsloyttringar på så 

sätt att de log eller skrattade. 

 

4.6 Sammanfattning av litteraturgenomgången 

 

Mitt syfte med studien är att undersöka vad barnen lär i den styrda leken och tar med sig ut i 

den fria leken. I litteraturgenomgången redovisas olika lekteorier och vad lek är och lekens 

betydelse. Även delar av läroplanen för förskolan (Lpfö98/10) redogörs. Forskning har visat 

hur viktig leken är för barns utveckling och även hur barnen utvecklat sin lärdom. Att barn 

behöver mycket plats i den fria leken för att bearbeta sina kunskaper. Forskning har visat på 

hur pedagogens lek kan vidareutveckla barnens tankar och känslor, och att barn behöver 

mycket tid i den fria leken, för att bearbeta sina erfarenheter.  
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5. Metod 

 
I detta kapitel beskriver jag mitt tillvägagångssätt vid insamling och bearbetning av material 

och på vilken grund jag valt min metod. 
 

5.1 Den teoretiska forskningsmetoden  

 

Säljö (2000) skriver om två dominerande traditioner som har rötterna i vår intellektuella och 

filosofiska historia och som oftast förs fram när vi talar om människor. Den ena är Vygotskijs 

(1995) sociokulturella perspektiv som bygger på hur barn leker och samspelar med sin 

omgivning. Att det är genom att kommunicera och interagera som barnet blir delaktigt i hur 

människor uppfattar sin omgivning och förklara sina företeelser. Den andra är det kognitiva 

perspektivet som är en beteendevetenskap som betonar teorin om utveckling och inlärning. 

Piaget (2008) var grundaren till denna pedagogiska teori som handlar om att barnet bara kan 

handla utifrån sig själv, de utvecklar utifrån sig själv en förståelse om sin omgivning. Jag har 

gjort min studie utifrån det sociokulturella perspektivet och med lite inslag från det kognitiva 

perspektivet. Det kognitiva perspektivet blir en förlängning på det sociokulturella perspektivet 

efterhand. Det vill säga att jag har utgått från ett sociokulturellt perspektiv men samtidigt tagit 

hänsyn till det kognitiva perspektivet.  

 

5.2 Kvalitativ metod 

 

I förskolans värld är observationer det främsta medlet att skaffa kunskap om barnens värld.  

Pedagoger gör det varje dag mer eller mindre utan att tänka på det. De egna erfarenheterna, 

behoven och förväntningarna spelar förstås in i sammanhanget. Enligt Patel & Davidson 

(2003) kan observationer vara planerade och får då en mer vetenskaplig innebörd. Men vi kan 

även använda observationer till att samla in information om hur barn lär sig och hur det sker. 

Patel & Davidson skriver om hur observationsmetoden kan användas till olika syften. Den 

främsta användningen är i explorativa undersökningar. Det är den observationen som lägger 

grunden för vidare studier och tekniker. I de olika observationsmetoderna kan vi studera 

barnens beteende och skeende i sitt naturliga sammanhang. Det vill säga i samma stund som 

det inträffar till skillnad från intervjuer. Observationer kan genomföras på olika sätt vi kan 

förutbestämma vilket beteende och skeende vi vill observera och därför ha ett schema på 
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vilket vi vill upptäcka. Men det kan också ha ett utforskande syfte där man istället vill få 

möjligheter att erhålla så mycket kunskaper som möjligt. Då är inte ett observationsschema att 

föredra. Författarna kallar dessa typer för strukturerad och ostrukturerad observation Jag 

använde mig av ostrukturerad observation det vill säga att hämta in så mycket information 

som möjligt under mina observationer. Det som var förutbestämt var vilka barn som skulle 

observeras och den styrda leken. På grund av hur observatörens förhållningssätt till 

situationen är så ville jag vara den som leder den styrda leken för att förmedla de instruktioner 

som jag ville observera. Vid dessa tidpunkter bad jag en utomstående pedagog att filma, men 

vid den fria leken där jag inte deltog filmade jag själv leken.  

 

De två olika strategierna kvalitativa och kvantitativa som används som metoder har kritiserats 

av Bryman (2011) Han anser att den kvantitativa metoden är för objektiv och inte tar hänsyn 

till det faktum att människan tolkar sin omvärld. Han menar också att den kvalitativa metoden 

är allt för subjektiv det vill säga inte ger resultat som är generaliserbara till en situation och 

svår att replikera. Han anser vidare att de två metoderna inte går att kombinera eftersom de 

representerar två skilda synsätt. Om metoden ska få ett bra resultat så använd inte bägge 

strategierna tillsammans. Däremot säger författaren att en observation måste vila på teoretiska 

byggstenar som till exempel begrepp. Med det menar han att varje begrepp vi använder oss av 

representerar en etikett som vi sätter på den sociala verkligheten. Bryman antyder att 

kvalitativ forskning skiljer sig väsentligt från den kvantitativa eftersom kvalitativ forskning 

bygger på ord och inte siffror. Bryman skriver om tre olika skillnader på dessa. Det rör sig om 

den induktiva synen som bygger på teori och praktik, där teorin utvecklas med hjälp av 

praktiska forskningsresultat. Sen är det kunskapsteorin vilket betyder att tyngden ligger på 

förståelse av den sociala verkligheten, det vill säga hur deltagarna i en viss miljö tolkar 

verkligheten. Den tredje är den ontologiska ståndpunkten, vilket innebär att sociala 

egenskaper är resultatet av ett samspel. Bryman skriver att kvalitativ forskning inte alltid är 

enkel att förklara. Det beror på att den kan inrymma ett flertal olika metoder. De fem 

viktigaste stegen i denna metod är steg ett, forskningsfrågor, som handlar om vilka 

frågeställningar det finns. Steg två är undersökningspersoner, vilka deltagare som är med i 

forskningen och är de relevanta för metoden. Tredje steget är insamling av data, vilket 

tillvägagångssätt som användes under datainsamlingen och vad som var relevant till 

forskningen. Fjärde steget är tolkning av data, vilka resultat fick man av materialet som 

samlade in. Femte steget är det begreppsliga och teoretiskt arbete. Detta steg gör att man med 
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hjälp av resultatet ska kunna formulera sambandet med sin frågeställning och sitt teoretiska 

arbete.  

 

5.3 Urval 

 

Jag tog kontakt med en förskola som finns i en skånsk kommun. Förskolan finns i en mindre 

villaort utanför en storstad. Övervägande delen av föräldrarna tillhör medelklassen. Förskolan 

har sex avdelningar en treårsavdelning, fyraårsavdelning och en femårsavdelning. Där fanns 

tre småbarns avdelningar där de har barn från ett till tre år. Förskolan ligger i utkanten av 

orten och är därför lite isolerad från skolorna inne i byn. Förskolan är en av tio förskolor som 

är inspirerad av Reggio Emilia pedagogisk filosofi, men alla har egna profiler. Pedagogerna 

som arbetar på förskolan är både kvinnliga och manliga. Tillfälliga vikarier är både män och 

kvinnor. Jag kontaktade pedagogerna på en av avdelningarna för de minsta barnen och 

frågade om jag kunde få göra mina observationer hos dem. De barn som var med i 

undersökningen tog själv initiativ till att få vara med i min musiklek. Därför bestämde jag mig 

för att fråga deras föräldrar om jag fick lov att observera deras barn till mitt examensarbete. 

Sex tvååringars och tre ettåringars föräldrar frågade jag om tillstånd. I min observation har jag 

dock bara observerat fyra barn. Två tvååringar och två ettåringar. 

 

5.4 Genomförande 

 

Jag observerade barnen under en två veckors period. Innan jag starta min studie gick jag ut 

och frågade föräldrarna muntligt om det gick bra att jag observerade deras barn till mitt 

examensarbete. Alla föräldrarna var samarbetsvilliga och jag gjorde även ett skriftligt tillstånd 

där föräldrarna fick skriva på att jag fick filma deras barn under en styrd lek och efteråt i den 

fria leken. (Se bilaga 1). Jag har med hjälp av filmade observationer studerat barnens lek. 

Både i den styrda leken och i den fria leken. Jag fick hjälp av en pedagog med att filma den 

styrda leken eftersom jag själv ledde leken jag ville undersöka. Den fria leken filmade jag 

själv. Jag hade inga problem med att filma barnen. De har inte haft något emot att bli filmade, 

men vill gärna titta på det efteråt och det har vi gjort tillsammans.  Varken barnen eller deras 

föräldrar har haft något emot det utan har bara tyckt det var bra att jag kunde ha deras barn 

som hjälp till mitt examensarbete. Genom att jag använt mig av att filma vid mina 

observationer så fick jag en bra utgångspunkt för att få svar på mina syften. Jag kunde gå 
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tillbaka och titta igen om jag missat något. Samtidigt har barnen blivit stärkta i sina roller och 

tagit för sig på nya sätt och fått en mer medvetenhet om sig själva.  

  

 Jag valde dessa fyra barn för att kunna följa samma barn under deras utveckling. Jag ville 

detta för att upptäcka och om de gjorde nya saker som främjade min undersökning. Mitt fokus 

låg på hur de agerade om de gjorde samma som jag hade lärt ut i den styrda leken eller om de 

gjorde något helt annat. Med undersökningen ville jag se hur barn använder sin lärdom och 

vidareutvecklar den i samspel med andra barn. I genomförandet av observationerna var jag 

ledare i en styrd lek och betraktare i den fria leken. Utifrån min teoriram i denna studie så 

valde jag att filma barnen i en lek som jag styrde med fokus på hur de agerade. För att sen 

även filma barnen i den fria leken där de fick tillgång till samma musik och material de 

använt i den styrda leken. Genom undersökningen ville jag se vad barnen gjorde med sin lek 

efteråt i den fria leken. Jag ville fånga hur barnen rör sig, låter och ser ut under sin lek och 

med kamera har man möjligheter till att komma väldigt nära barnen under deras lek. Deras 

kommunikation mellan varandra framträdde också på ett sätt som jag kanske aldrig hade lagt 

märke till annars. Deras verbala språk är för litet för att de ska göra sig förstådda lika bra som 

videokameran. Även kroppsspråk och ansiktsmimik kunde studeras bättre, då det blev lättare 

att registrera kroppsspråk och ögonkontakt mellan barnen på detta sätt. Nackdelar med 

filmning är att det kan kännas obehagligt att bli filmad. Jag upplever det som att det efter en 

stund glöms bort och därför blir filmningen ett bra hjälpmedel till observationen. Jag 

informerade också föräldrarna om att jag bara kommer att använda min observation till 

arbetet och sedan radera den.  

 

5.5 Bearbetning och analys .  

 

Min insamling av material tog totalt tio timmar fördelat på två veckors tid. Det blev fem 

förmiddagar där jag hade en styrd musiklek med olika material och en annan pedagog som 

filmade till mig. På eftermiddagarna filmade jag barnen i den fria leken där jag använde 

samma musik och material men barnen fick använda det som de ville. Jag tittade på filmen 

senare på eftermiddagen och antecknade de fyra barnens utveckling från gång till gång, vad 

jag såg dem göra och hur jag upplevde detta. 

 

Jag filmade barnen på förmiddagarna i de styrda lekarna och på eftermiddagarna i den fria 

leken. Jag tittade på varje barn som jag observerat flera gånger för att upptäcka deras rörelser, 
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språk, kommunikation och hur de samspelade. Tack vare filmningen kunde jag bearbeta mitt 

material åtskilliga gånger. Barnen ville också titta på filmen och det gav dem möjligheter till 

att se hur de använder de olika föremålen och sitt språk vilket utmanade dem och deras 

kreativitet. Observationer som görs med hjälp av filmning kan ibland upplevas som 

närgånget. Jag tycker dock att detta sätt är en mycket bra metod, eftersom det ger mycket 

stora möjligheter att se hur barnen på olika sätt tar till sig rörelser och musik i en styrd lek.  

De som varit med vid filmningen har kunnat se sig själv med andra ögon efteråt. Min 

uppfattning är att barnen gillade att se sig själv på film och får genom det ett sorts bevis på att 

de finns. Deras erfarenheter av att se detta blev även värdefull för deras egen utveckling. 

 

5.6 Etiska kriterier 

 

Det finns ett individskydd som kan specificeras i fyra allmänna huvudkrav på forskning. 

Vetenskapsrådet (2002) skriver om informationskravet och att forskaren har skyldighet att 

informera respondenten om undersöknings syftet samt om genomförandet i stora drag. 

Forskaren ska också informera om att medverkan är frivillig och att de har rätt att avbryta sin 

medverkan när som helst. Responderna ska även bli informerade om att det insamlade 

materialet endast kommer att användas till forskningens ändamål. Respondenternas 

föräldrar/målsmän blev personligt kontaktade av mig. Jag informerade muntligt om 

undersökningens genomförande i enlighet med de forskningsetiska övervägandena. Det andra 

kravet är samtyckekravet som handlar om att respondenten ska ge sitt samtycke. Det tredje 

kravet är konfidentialitetskravet vilket innebär att respondenternas identitet måste behandlas 

konfidentiellt. Det ska inte på något sätt för utomstående finnas någon möjlighet att röja 

respondentens identitet. Det fjärde kravet är nyttjandekravet som innebär att all information 

om respondenterna samt all insamlad material i forskningsändamål kommer att förstöras. I 

enlighet med nyttjandekravet har jag valt att fingera namnen på respondenterna i min studie 

samt att inte nämna förskolan som jag varit verksam på vid namn. 

 

5.7 Reliabiliteten och validitet 

 

Enligt Patel & Davidson (2003) handlar reliabiliteten, det vill säga tillförlitligheten, om hur 

sanna observationerna är. När man ska kontrollera reliabiliteten vid observationer använder 

man sig av två observatörer eller som jag har gjort, lagrar verkligheten på film och gör sen 

registreringarna i efterhand. Bryman (2011) finner också att reliabiliteten handlar om 
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pålitlighet och hur det överstämmer med underlaget. I den kvalitativa metoden är strävan efter 

att upptäcka, att tolka och att förstå vad som är meningen med studien. Validiteten i den 

kvalitativa studien ska redovisas i litteraturgenomgången men ska även genomsyra hela 

arbetet menar Patel & Davidson (2003). Med mitt arbete strävar jag som forskare efter att mitt 

underlag för arbetet ska vara trovärdigt. Bryman (2011) tycker att validitet i den kvalitativa 

metoden rör sig om hur vi definierar och observerar. Med bakgrund av detta anser jag att 

mina observationer inte kan vara påverkbara utan är tillförlitliga. Och tillsammans med 

validiteten blir det möjligt för forskaren att säkerställa sina observationer. 

 

5.8 Metodkritik 

 

När jag har gjort min forskning har jag utgått från observationer. I vårt vardagsliv använder vi 

oss av observationer där vi skaffar oss information om vår omvärld. På detta sätt och när vi 

gör det utgår vi slumpmässigt från våra erfarenheter, behov och förväntningar skriver Patel & 

Davidson (2003). Bryman (2011) beskriver också observationer som ett sätt att observera 

människors beteende direkt utan att behöva ge sig på metodiska verktyg som enkäter. 

Observationer användas även till vetenskaplig information. Bryman menar att man kan 

observera både i korta och långa tidsperioder för att registrera olika beteende. I min forskning 

har jag samlat in information under en viss tid och i både lika och olika situationer inom det 

jag var intresserad av att veta, det vill säga leken. I dessa observationer har jag kunnat samla 

in och studera olika beteende och skeende. Det vill säga vid varje filminspelning har jag först 

filmat, efteråt ägnat tid till att titta på filmen för att observera barnens beteende. Därefter har 

jag lagt tid på att anteckna de olika beteenden och skeenden. Patel & Davidson (2003) menar 

att denna observationsmetod brukar tas upp som en nackdel eftersom den är dyr och 

tidsödande. Andra nackdelar kan vara observationsmetodens teknik som till exempel när man 

studerar beteende och skeende. Då kanske det som inträffar inte är till fördel utan man måste 

räkna med att det kan inträffa oförutseende händelser menar författarna. Bryman (2011) 

menar att ett observations schema skulle göra observationerna lättare. Att schemat skulle vara 

en god hjälp till att få ett bra resultat. När jag arbetade med observationerna var en nackdel, 

att jag inte kunde filma samtidigt som jag var ledare i aktiviteten och därför behövde hjälp av 

en annan pedagog. Men samtidigt fick jag mer inblick i hur jag själv agerade i samband med 

barnen, vilket därför blev en givande observation. I och med observationerna fick jag 

möjligheter till att se alla fenomen som annars kanske hade missats i lekstunden. Jag upplevde 

att observation med hjälp av filmning var en stor tillgång. I barngruppen var det många barn 
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som skulle observeras samtidigt. Eftersom mitt fokus låg på barnen kunde jag titta på dem 

flera gånger och få fler ingångsvinklar till deras beteende. De saker som man skulle gått miste 

om utan filmkamera, kan vara just de små saker som gör att barnet utvecklade sin förmåga för 

en sak just då. 
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6. Resultat och analys 
 

I mitt empiriska material framkommer det tydligt att barnen vill samspela med varandra och 

genom att upprepa och härma sina kompisar lär de sig och vidareutvecklar sitt lärande. Jag 

har sett hur barnen utvecklar sitt lärande genom samspel. Under den styrda leken visar barnen 

stort intresse för mig som pedagog och vad jag ville att leken skulle innehålla. Men de 

kommunicerar även med varandra genom blickar, leende och lite tal/språk med sina kompisar. 

Under tidens gång fick barnen en förståelse för leken och visste i förväg vad som skulle hända 

i de olika musikstyckena. Detta gjorde att de vågade hämta materialet själv och känna sig fria 

och modiga. De ville gärna utmana min auktoritet som ledare när de kände sig säkra på vad 

som skulle hända här näst. De lärde sig känna igen musiken och visste vilka rörelser som 

skulle användas till vilket musikstycke.  

 

Här beskriver jag den av mig styrda lek(leksituation 1) och den fria leken(leksituation2) med 

efterföljande analys av de båda. 

 

I detta kapitel beskrivs hur jag gick tillväga och resultatet av lekarna. Jag planerade en styrd 

musiklek för barnen som var ett och två år. Det var denna lek som jag sen även observerade 

när de lekt fritt. Jag förlade mitt analysarbete i samband med leksituationerna. 

 

6.1 Styrd lek (leksituation 1) 

 

Jag vill här redovisa fyra barns utveckling genom mina observationer. Det är Kalle två år, 

Pelle två år, Stina ett år och Lisa ett år.  

 

Leken börjar med att vi är fiskar som simmar i havet (rörelse och sång till). I denna situation 

är tre av barnen med. De går efter mig i en ring och gör rörelser med armarna. Pelle ställer sig 

utanför och tittar på. De andra barnen bry sig inte om att Pelle står still. De är koncentrerade 

på sin kropp och att lyssna på musik och sång. Jag låter honom stå still och titta på. Ny musik, 

då visar jag hur hajarna kommer genom att slå ihop mina armar som ett hajgap och simmar 

samtidigt runt i rummet. Kalle blir glad och börjar skratta. Ettåringarna tittar på Kalle och 

skrattar med. Pelle gör ingenting. 
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Ny musik gör att vi hamnar i en båt och måste ro till land, då visar jag hur man ror. Lisa och 

Stina är med direkt och sätter sig bredvid mig och försöker ro. Kalle springer fortfarande ihop 

med några andra barn. Pelle tittar på. 

 

En ny sång börjar och jag säger till barnen att det dansar små älvor här med sina sjalar. Vi går 

upp på land och jag delar ut sjalar och börjar dansa och barnen får dansa med. Kalle blir 

intresserad och kommer och hämtar en sjal tittar på mig och försöker härma. Pelle tar emot en 

sjal som jag ger honom men gör ingenting. Lisa och Stina är intresserade och går runt med 

sjalen i handen.  

 

Snart är det ett nytt musikstycke och då säger jag att det börjar regna och vi måste hitta skydd 

för regnet. Här använder jag stopp i musiken när man ska stå stilla och vänta och springa när 

den startar. Lisa och Stina blir glada och kämpar med att lyssna och kunna stanna vid rätt 

tillfälle. Kalle blir uppspelt men gör samma som jag. Pelle sätter sig intill väggen och tittar på. 

Jag frågar honom om han vill vara med. Men han skakar på huvudet. Denna musiklek som jag 

styr är likadan alla gånger vi träffas. Vi lekte denna lek fem gånger. Jag ser att de har roligt 

och de har förstått och njuter av det. De blir exalterade och svårhanterade för de tycker det är 

roligt och nu vet de vad som ska hända under lekens gång.  

 

I analysen av leken ser jag hur barnen lär sig reglerna utifrån ett bestämt beteende och får en 

förståelse för lekens handling. Lindqvist (1996) skriver om lekens betydelse och hur barnen 

finner sina estetiska former i förvandling och dramatisering tillsammans med musik och 

rörelse. För dem är det ett ställe att möta sitt inre och få en förståelse för sina känslor och 

tankar. De använder sin kreativitet vidare i den fria leken och har fått nya verktyg till att lösa 

problem eller konflikter. Vidare har jag med mina observationer även sett vad Öhman (1996) 

skriver om barns lärande. Hon menar att en styrd lek är bra och barnen är med i den men 

sedan behöver de leka leken i sin egen lekvärld för att den ska få en mening för dem. De 

provar olika beteenden och utforskar begrepp som makt, genus och tillhörighet. Enligt 

författaren sker lärandet i relationer till andra. Detta visar min studie också, för när barnen 

började förstå hur leken fungerade blev de modigare och vågade på ett annat sätt som till 

exempel när Pelle känner sig redo så ger han sig in i leken. Enligt Sterns teori (Stern 1991b) 

så handlar små barns lek till stor del om att hitta sin identitet. Genom leken utvecklas barnet. 

Leken blir på så sätt experimenterande och även upprepande. Barnen kan känna tillit till sin 

kropp och sina tankar. Det vill säga att när de kan tänka och förstå hur det ska gå till, får de 



21 

mer självförtroende och kan på så sätt känna sig modiga och säkra i sin roll. Genom att de får 

denna självinsikt kan de även hjälpa varandra med rörelserna, för att på så sätt få med sig de 

andra in i leken. 

 

6.2 Fri lek (leksituation2) 

 

På eftermiddagarna fick barnen möjligheter till att leka denna musiklek i en fri lek. De fick 

använda musiken och materialet som de själva ville och kunde. Jag gick in i musikrummet 

och tog fram materialet och musiken därefter ställde jag mig i ett hörn och filmade. När 

musiken började kände barnen genast igen musiken och kom springande. Kalle två år började 

med att säga: Vi ska vara fiskar, han visar de andra barnen hur. Han håller ihop handflatorna 

och gör simrörelser med händerna. De andra barnen härmar och följer efter honom. Efter att 

ha varit med i leken fem gånger så är barnen ganska säkra på sina roller i leken. Det är Kalle 

som tar på sig ledarrollen till att börja med. Sedan kommer hajarna (Musikstycke) Kalle 

brister ut i sång: det är hajarna, hajarna, hajarna! och börjar göra rörelserna. Han gör stora 

gap med armarna och smäller ihop dem. Pelle två år gör inget, han bara tittar på Kalle men 

står kvar. Lisa ett år börjar härma Kalle. Stina går runt och klappar med händerna i sin egen 

lek. Kalle är nöjd och skrattar och visar ännu tydligare hur det ska vara när Lisa följer efter. 

Han tittar ofta på Pelle och man ser på hans ansiktsmimik att han ser frågande ut. Precis som 

han undrar varför Pelle aldrig är med. Lisa forsätter att följa efter honom och gör samma 

rörelser. Nu skrattar de högt och ettåriga Stina blir inspirerad och börjar springa runt som haj 

hon med. De tre första gångerna när jag efteråt studerar mitt material ser jag att Pelle 

fortfarande bara tittar på. Fjärde gången i den fria leken säger han plötsligt -fel, -så och visar 

hur man ska göra hajarna (så som jag har visat på den styrda leken.) Dessa rörelser visar en 

pappahaj (stort gap med armarna), mammahaj (lite mindre gap med armarna), mormorhaj 

(lägger in fingrarna i handen som då symboliserar inga tänder) och babyhaj (sätter ihop 

pekfingrarna istället). Alla tittar på Pelle och ser lite frågande ut. Med sina rörelser och 

ansiktsmimik ser de först frågande ut. Precis som att de inte fattar att han vet hur man gör. De 

tittar på honom men efter en stund springer alla omkring igen och är glada. Nu är Pelle med. 

De börjar jaga varandra istället och de vet inte riktigt hur de ska förhålla sig längre. Men efter 

en stund så är leken som den var innan men nu är Pelle också med. I denna lek ser jag tydligt 

vad Lökken (2008) beskriver i sin studie om hur kompetenta och intentionella barn är och hur 

de i sin kroppsliga lek får en mänsklig samvaro med sina kamrater. Med sin lek konstruerar 

de relationer och gemenskap med varandra genom att härma och upprepa vad kompisen gör 
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och även att de bara har roligt och ingen mening med sitt görande. För visst leker barnen 

nonsens lek också och de visar det med sin jaga lek att det ibland bara är roligt. I tidigare 

studier har de hävdats att de små barnen inte har förmågan att samspela. Men utifrån mina 

observationer stämmer inte det. Barnen visar hela tiden att de vill ha ett samspel med varandra 

och gör det spännande så att fler ska delta. Det finns numera nyare forskning som visar att 

barn kan förstå andra barn och lära sig utifrån varandra. I min observation ser jag hela tiden 

att de yngre barnen vill härma och göra efter de äldre barnen. Att de vill skapa kontakter 

mellan varandra och inbjuder varandra till lek. Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 

(1993) skriver att de yngre barnens lek handlar om socialt samspel och menar att leken hjälper 

dem att orienterar sig med sociala och vänskapen. Lindqvists (1996) undersökning på de små 

barnens lek ur ett kulturellt perspektiv, visar även här hur de skapar mening med leken. 

Genom undersökningen kom hon fram till att barnen skapar en förståelse för sin omvärld 

genom sin kreativitet och fantasi. Hon säger också att fantasi och kreativitetsförmågan är en 

medvetandeform som hör ihop med verkligheten på olika sätt. Jag menar att barn vill leka och 

förstå sig på vad det är de har upplevt. I denna undersökning har jag flera gånger upplevt att 

de undersöker och experimenterar med sina tankar, rörelser och känslor. 

 

När musikleken kommer till att man ska ro sin båt så springer Kalle och Pelle fortfarande runt 

med några andra barn, däremot ser jag att Lisa sätter sig ner och gör försök till att ro och får 

med sig Stina. Båda visar att de vill ro, men blir hela tiden avbrutna av att någon springer på 

dem. Lisa reser sig upp och gör simrörelser istället och Stina gör samma sak. I denna 

observation ser man att de tyr sig till kamrater i sin egen ålder. Tvååringarna har så kul i sitt 

spring att de glömmer bort musiken, medan ettåringarna är koncentrerade och visar att de vet 

vad man ska göra nu. När jag studerade mitt material första gången lade jag först inte märke 

till denna situation med ettåringarna. Tvååringarna tog så mycket plats. Det var vid ett senare 

tillfälle jag såg att de ändrade sin taktik, eftersom det inte gick att ro när pojkarna sprang 

omkring. Då började de simma med armarna och gå omkring istället. När jag såg detta 

fenomen så förstod jag att ettåringarna hade fått en uppfattning om vad det är för miljö leken 

förhåller sig till. Det fick mig att inse hur kompetenta de små barnen är som kan ändra sin lek 

men ändå förhålla sig till samma miljö och till utrymme i rummet. Knutsdotter, Olofsson 

(2003) skriver om pedagogens sätt att hjälpa barnen i leken och att leken ska vara lustfylld 

och frivillig. När barnen har fått erfarenheter av sin lek kan de använda sig av spontana lekar. 

Med detta menas att de har en inre bild av hur de vill ha det och påverkas inte av miljö eller 

vuxna. I min observation ser jag att ettåringarna väljer att använda andra metoder från sina 
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erfarenheter för att kunna fortsätta sin lek. Vad alla forskare tycks vara överens om är att 

processen i leken är viktigare än produkten och där måste jag hålla med, för i mina 

observationer ser jag att barnen är mer fokuserade på att leka och använda sina erfarenheter 

än att leken ska bli det som vi gjort tillsammans i den styrda leken. Vygotskij (1995) skriver 

att leken har sitt eget mål och barnens fantasi är en av de viktigaste ingredienserna.   

 

När musiken ändras till älvmusiken, stannar Kalle upp i sitt springande och tittar sig omkring. 

Han letar efter något med blicken. Han ser sjalarna som jag ställt fram. Han skriker –där och 

börjar dela ut sjalar till de andra barnen. När jag studerat mitt material har jag förstått att detta 

var en av Kalles favoritlekar. De börjar dansa som de lärt sig i den styrda leken. Men så får 

Kalle syn på sig själv i spegeln och börjar prova nya saker med sjalen. Han lägger sjalen på 

ansiktet och börjar blåsa på den. Han smakar på sjalen med tungan. Han skrattar och gör om 

det. Han släpper inte blicken från spegeln. Han är helt fokuserad på sig själv och sina rörelser 

och sinnen. Detta får mig igen att tänka på det kompetenta barnet. Han visar upp sina 

kunskaper från den styrda leken men fortsätter sen att utveckla en egen lek. Enligt Läroplanen 

för förskolan (Lpfö98/10) så ska barnen få en möjlighet att konstruera olika lekar i sina 

lektillfällen och även möjligheter till att utforska sin miljö och de olika material som finns 

där. De ska få uppleva dessa möjligheter i ett lustfyllt och meningsfullt lärande. I denna 

situation ser jag att det är detta som Kalle upplever med sin lek med sjalen. Han känner 

välbehag och lycka och det ger honom samtidigt en fin erfarenhet utifrån denna stund.   

 

Musiken som symboliserar regnet börjar. Barnen börjar skrika och skratta. De börjar springa 

runt och man ser att de lyssnar intensivt på musiken för när det blir tyst ska de gömma sig för 

regnet. Detta är en lek som både ett och tvååringarna verkligen har anammat. När musiken 

tystnar skriker de –stopp!  och står alldeles stilla intill väggen tills musiken börjar igen. Detta 

tycker de är roligt. De skrattar och skriker högt, samtidigt som alla koncentrerar sig på att 

stanna och springa. Detta tolkar jag som en början till det sociala samspelet. Genom denna lek 

lär de varandra olika beteende genom att studera kompisar och att agera själva. Vygotskij 

(1995) ansåg att barn har olika resurser och kan därför använda både sina språkliga och 

kroppsliga tillgångar för att förstå sin omvärld. Med denna lek har barnen fått möjligheter att 

använda sina erfarenheter om regn. De har vidare satt ihop det med vad vi gjorde i den styrda 

leken. Det ger dem en möjlighet att leva sig in i leken med fantasi, lust och glädje. De får 

också en förståelse för andra och samspelet mellan varandra och kan därför utveckla sina 

känslor.  
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Med undersökningen har jag visat att leken har en stor och central plats för de yngre barnen. 

Jag har också fått en uppfattning om hur viktig roll förskolan och pedagogerna har för att 

barnen ska få en bra och stimulerande miljö att vara i och utforska. En uppfinningsrik arena 

för deras lek och lärande.  

Mitt syfte i denna undersökning var att ta reda på hur barn använder sina kunskaper från en 

styrd lek i den fria leken. Resultatet visar hur mycket all lek betyder för de små barnen i deras 

lärande. Begreppet lek från styrd lek och fri lek ses båda som nödvändiga för barnens lärande. 

När barnen upplever det lustfyllda lärandet har de roligt och känner samhörighet och glädje. 

Den fria leken måste få ta ett stort utrymme i förskolan.  Pedagogerna i förskolan ska erbjuda 

barnen olika sorters leksituationer där de kan lära sig uttrycka både sina känslor och tankar. 

De måste också visa vägen för barnen till hur man leker och lär tillsammans. När de sen är i 

den fria leken måste de få mycket utrymme för att bearbeta sina upplevelser från den styrda 

leken. Om barnen får tillräckligt med tid och rum så hjälper vi dem att lära känna sig själva 

och forma sin egen identitet. 

 

I all lek sker ett lärande. Genom undersökningen har jag uppfattat att barn lär sig hela tiden. 

De har en förmåga att gå från en lek in i en annan. De vill upptäcka och utforska alla 

möjligheter. Vissa barn behöver få studera de andra barnen innan de ger sig in i leken. Men 

det har mer med personlighet att göra än kompetens. Barnen är ganska egocentriska i ett och 

två års ålder och kan därför ge sig in i leken utan att känna sig som inkräktare . De blir inte 

bekymrade om de får leka bredvid för i deras värld är de med i leken helt och hållet. I 

analysen finns det sociokulturella perspektivet som bakgrund. Barnen är aktiva och deltar i 

leken. De lär av varandra och i sin lek tillåts de att skapa en egen identitet och en förståelse 

för sin omvärld. Patel & Davidson (2002) menar att om resultatet varit relativt omfattande, 

kan man ge en kortfattad sammanfattning om slutsatserna. 

 

Lökken (2008) och Engdahl (2008) använder också videokamera som ett hjälpmedel. De 

menar att man med ett inspelat material kan studera flera barn samtidigt och man kan se 

samma händelseförlopp om igen och därmed få möjlighet att se fenomen som annars kanske 

skulle gå obemärkt förbi. De forskningsresultat som både Lökken (2008) och Engdahl (2008) 

har gjort, har jag genom mina observationer sett barnen göra eller använda sig av. Lökken 

(2008) beskriver till exempel hur de yngre barnen skapar samspel med varandra genom att 

leka med sin kropp. 
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I min studie har jag även upplevt att när man filmar barnen så får man en större möjlighet att 

förstå vad det är barnen gör. Jag har själv tittat på mina observationer flera gånger och då 

upptäckt saker som jag inte såg från början. Därför vill jag med dessa slutsatser visa vad min 

forskning har fått för svar. Det jag kom fram till med min forskning var att barnen använde 

sig av härmning och upprepningar i sina lekar. Men även att de vågade experimentera och 

utforska andra möjligheter. Lindqvist (1996) beskriver leken som ett ställe där barnen kan 

möta sitt inre det vill säga känslor och tankar. Precis som författaren skriver så får barnens lek 

med hjälp av rörelser, musik och föremål en blandning av fantasi och erfarenheter som 

klistras ihop. Under tiden som jag studerade barnen kunde jag se deras olika agerande som 

framträdde i deras lek. Bland annat så provade de olika strategier i sin lek med föremål. Jag 

hade också möjligheten att se förändringar hos barnen med hjälp av filmningen. På tredje 

filmtillfället ser jag med hjälp av min observation, precis som Lökken (2008) beskriver det 

”kompetenta barnet”. Dessa små barn som jag filmar, härmar och upprepar vad jag som 

pedagog har gjort i den styrda leken och utvecklar den sen tillsammans med sina kamrater i 

den fria leken. Lökken (2004) skriver också om att det har hävdats att små barn inte förstår ett 

annat barn eller samspelet, men efter att ha sett hur de agerar så tror jag inte på det. Min 

uppfattning är att de är kompetenta och agerande.  

 

Detta har varit en intressant resa, då jag fått se och uppleva hur barnen genom lek utvecklar 

både sitt sociala samspel och sin egen utveckling. Jag har också genom mitt empiriska 

material och mitt arbete med de yngre barnen haft en föreställning om hur det skulle bli. 

Barnen har visat att de är lärande varelser redan från tidig ålder. Jag förstår Piagets 

utvecklingslära och kan hålla med honom till en viss del men enligt min uppfattning anser jag 

att Vygotskij har fångat barnens utveckling på ett bättre sätt. Jag som pedagog har större 

möjlighet att låta barnen utvecklas om jag ser på dem med Vygotskijs ögon. Det har varit en 

mycket givande resa som jag har gjort. Genom kamerans ögon har jag verkligen kunnat se 

alla fenomen som man ofta missar i ögonblicket. Barn är fantastiska och otroligt lärorika. De 

är hela tiden på gång och tar reda på hur olika saker fungerar. Det är upp till pedagogen att 

fånga ögonblicket eller tanken för att hjälpa barnen att gå vidare i sin utforskning. I musiklek, 

som jag använde mig av i min undersökning ser man också hur barnen använder musik och 

rörelse för sin utveckling. Detta är bland annat några av deras verktyg till att upptäcka sin 

omvärld. 
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7. Diskussion   
 

I detta kapitel kommer jag att diskutera min studies resultat i relation till forskning som jag 

stött på under mitt arbete. 

 

7.1Från styrd lek till fri lek 

 

Efter min undersökning så har jag knutit ihop mina observationer med flera teorier av olika 

forskare som jag skrivit om i min litteraturgenomgång. Resultat av min undersökning med 

hjälp av observationer visar inte något som jag inte kunnat läsa mig till. Men den bekräftar de 

tidigare studier som jag har tagit del av och även sett förverkligas genom kameraögat. Jag har 

också på grund av min undersökning blivit mer medveten och observant på vad som händer i 

de små barnens lek, samspel, experimenterande och deras utforskning vilket jag är otroligt 

glad för. Som pedagog har jag fått ”glasögon” som ser barnens läroprocesser på nya sätt.  Jag 

har fått insikt i hur viktigt det är att vi pedagoger värderar vår kunskapssyn och förstår hur 

stor del vi har i barnens lärande. Lek är lusten till allt lärande. 

 

7.2 Hur barn använder leken som verktyg. 

 

Knutsson, Olofsson (2003) beskriver hur en pedagog kan hjälpa barnen att få igång sin lek. 

Det får mig att tänka på att som aktiv pedagog använda den styrda leken tillsammans med 

barnen, man visar hur det ska gå till att leka, för ibland behöver barn verktyg för att starta sin 

tankeverksamhet. När barnen leker i den fria leken, ska man som pedagog istället vara en 

betraktare och inte träda in i leken. Jag har märkt att om jag går in och säger eller gör något i 

den fria leken, så ändras karaktären på barnens lek. När pedagogen går in och ”stör” i leken så 

blir det mer ett lärande som kommer i fokus. Men jag anser att som pedagog kan det ibland 

vara viktigt att ge sig in i leken. Barnen kan köra fast och då behöver de fler verktyg. Det är 

viktigt att fånga barnen där de är i sin lek och hjälpa dem vidare. Då fångar man deras intresse 

istället för att ta över leken. 
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7.3 Vad leken innebär för barn 

 

I läroplanen för förskolan (Lpfö98/10) ska pedagogerna sträva efter att ett lärande ska ske. Vi 

ska konstruera olika lekar där barnen vid olika lektillfälle får möjligheter till att utforska sin 

miljö och de olika materialen på förskolan. Då kan barnen få en möjlighet att lära i ett lustfyllt 

och meningsfullt lärande. Små barn har i den fria leken oändliga möjligheter till att ta till sig 

ett lärande. Med sin egen drivkraft leder de sig själva till den aktivitet de behöver utveckla sin 

färdighet och förmåga i. Här i den fria leken får barnen tillfälle att bearbeta sina erfarenheter, 

och om vi som pedagoger är uppmärksamma på barnens intentioner kan vi ge dem 

förutsättningar att utvecklas. Pedagoger behövs för att utmana och stötta barnen i deras lekar. 

Men även den styrda leken måste finnas, där får barnen en sammanhängande lek utan avbrott. 

Det är viktigt för deras lärande i den fria leken.  

 

Mitt resultat visar på hur barnen övar och lär sig vidare i den fria leken utifrån den styrda. De 

har i undersökningen använt kroppsspråk, ansiktsmimik, gester och rörelser som har utvecklat 

deras sociala kompetens men även iakttagit och imiterat varandra. Detta visar på att de har 

samspelat och som en vidareutveckling på sina kunskaper fortsätter att utforska nya sätt att 

använda sin kropp och tanke på.  

 

Jag skulle också vilja knyta ihop min undersökning med Piagets (2008) och Vygotskijs (1995) 

teorier. Piaget var av uppfattningen att barnen följer sin biologiska mognad men Vygotski var 

av uppfattningen att barn lär av samspel. Jag tycker att Vygotski teori passar ihop med 

förskolan då många barn utvecklar sina kunskaper i den miljön.  De börjar i förskola när de är 

ett år och är då kompetenta och tar vara på sitt lärande på ett aktivt sätt. Innan förskoletiden 

börjar har de inte samma förutsättningar. De har i sin värld tillgång till föräldrar, syskon och 

kanske släktingar men följer sin biologiska utveckling precis som Piaget menade. Det vill 

säga kunna sitta, stå, gå och så vidare.  

 

Barn älskar barn och lär av varandra. På förskolan får de alla dessa möjligheter som de inte 

har i en isolerad miljö. Jag menar inte att barnen inte ska vara med sina föräldrar utan vill bara 

påpeka att de har en större möjlighet i förskolan till att studera och lära sig nya saker. 

Förskolan har också en miljö som är anpassad för barnens lärande. Pedagogerna har styrda 

lekar. Det är för att barnen först ska få en uppfattning om saker och ting. De får sen 
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möjligheter att använda det i den fria leken, där kan de bearbeta det tillsammans med andra 

barn. 

 

Med resultatet har jag även kommit fram till att barnen har, genom miljön och pedagogerna 

på förskolan, en plattform till sitt lärande i lekens värld. Enligt Johansson & Pramling 

Samuelsson (2002) finns det inget annat som är viktigare än när barn leker och det 

genomsyrar deras vardag på förskolan. Att barnen får mycket lektid och att leken får hög 

prioritet kan man likna vid vardagliga måsten. När man tänker på detta sätt som pedagog är 

det Vygotskis tankar man praktiserar, för han menar att ju rikare en människas värld är, desto 

mer fantasi har hon. Barnens fantasi är mer begränsad så länge vi pedagoger inte ger dem fler 

erfarenheter att bearbeta. Därför är det viktigt att ge barnen mycket erfarenheter så deras 

lekmöjligheter vidgas. När de får dessa möjligheter blir det lättare för deras medvetenhet att 

utvecklas i sin omgivning och återuppleva sina upplevelser menar Vygotskij (1995). 

 

7.4 Hur leker barn 

 

När jag observerade barnen i den fria leken kände jag att det var viktigt att förstå deras 

intentioner. Ibland kan vi pedagoger eller vuxna vara på helt fel spår. När man låter de själv få 

ändra den lek som är förbestämd, kan det ge dem en härlig känsla och vilja att fördjupa sig i 

leken. Då måste pedagogerna ha en stor kännedom om barns perspektiv så det kan gynna 

deras lustfyllda lärande. Johansson, Pramling Samuelsson (2002) anser att verksamheten ska 

vara rolig och meningsfull för då flyter lek och lärande samman. Då blir leken en källa till 

lärandet. Barnen lär sig bäst av något som fångar deras engagemang. Engdahl (2006) kom 

fram till att det är en lek som är rik på variationer, kroppskontakt och samspel. Vidare 

poängterar hon hur barnen skapar relationer och gemenskap, och hur en lek där barnen härmar 

och upprepar sina lekar blir rutiner. Hon menar att leken hos barnen bygger på förmågan att 

dela känslor och förstå intentioner hos varandra. I undersökningen har jag upplevt allt detta 

som Engdahl skriver om och kan bara hålla med författaren om att det är på detta sätt barn lär 

sig. Det är så de använder sina erfarenheter från en styrd aktivitet ute i den fria leken. 

 

Under resans gång har jag upptäckt hur stor del musik och rörelse har i de yngre barnens lek, 

därför skulle en fortsatt forskning med målet att utveckla och få förståelse för hur deras musik 

och rörelse lekar gynnar deras utveckling vara intressant. Hur påverkas samspelet av musiken 
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och hur hjälper det deras motorik. Kan barnen genom att lyssna på och röra sig till musiken få 

bättre koncentration?  
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Bilaga 

 

Till vårdnadshavare med barn på…                      förskola avdelning……….   

 

Jag heter Carina Boström och studerar till lärare vid Linné universitetet i Växjö. Under 

veckorna 22 och 23 kommer jag att observera ert barn i två olika situationer. Den första är att 

filma barnen när de är i en styrd lek alltså en pedagog som leder leken. Den andra situationen 

är att de utifrån den styrda lekens musik och material får leka fritt. Mitt material ska användas 

till att skriva ett examensarbete.  

Observationen kommer att genomföras med hjälp av filminspelning. All material kommer att 

raderas bort när examensarbetet är klart. Jag kommer att använda figurerade namn och det 

kommer inte att kunna urskilja något barn. 

Efter godkänd examinering kommer arbetet att finnas på DIVA (en webbsite för 

examensarbete). 

 

För att använda insamlat material till mitt examensarbete behöver jag ert samtycke. 

  

Om du/ni har frågor kontakta gärna mig. 

 

Hälsningar Carina Boström. 

 

 

 

Samtycke för  _____________________________ 

 

Jag/Vi samtycker till att material där mitt/vårt barn finns med får användas enligt ovan. 

 

Ja (     )          Nej  (      ) 

 

Datum 

 

Vårdnadshavarens namnteckning. 



 

 

 

           


