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Abstrakt

Författare: Sandra Larsson & Emma Rydhé

Titel: Kommunikation genom lek i förskolans utomhusmiljö

Engelsk titel: Communication through play in the preschool outdoor environment

Sidor: 29
Lek är en viktig del för barns utveckling. I leken lär sig barn att kommunicera. Därför är 

studien baserad på: Syftet är att undersöka om hur barn kommunicerar med varandra genom 

lek i  utomhusmiljön på förskolan.  Även hur pedagogerna gör för att  bli  delaktiga i  barns 

kommunikation  genom  leken  i  utomhusmiljön  på  förskolan.  Frågeställning  är:  Hur 

kommunicerar  barn  både  yngre  och  äldre  med  varandra  genom  lek  i  utomhusmiljön  på 

förskolan? Hur pedagoger bli delaktiga i barnens kommunikation i lek utomhus på förskolan? 

Intervjuer och observationer genomförs utifrån en kvalitativ ansats, där pedagogernas egna 

tolkningar och erfarenheter kom fram i studien. Intervjuerna görs på tre olika förskolor med 

fem pedagoger i två olika kommuner. Svaren vi fick i samtliga intervjuer var snarlika med 

varandra.  Pedagogerna har  ungefär  samma tänk och upplevelser  av hur de ser att  barnen 

kommunicerar med varandra i leken. I observationerna vi gör på barnen i deras lek ser vi att 

de  kommunicerar  med  varandra  genom att  använda  både  kroppsspråk  och  verbalt  språk. 

Eftersom observationerna görs i utomhusmiljön på förskolan, studeras barn i alla åldrar när de 

leker och kommunicerar med varandra. 

Nyckelord: Lek, Kommunikation, Utomhusmiljö, Förskola, Barn
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1. Bakgrund

Vi valde att undersöka hur barn kommunicerar med sitt kroppsspråk och det verbala språket, 

genom  lek  med  varandra  i  förskolans  utomhusmiljö.  Under  den  period  som  vi  har  fått 

möjlighet till att vara ute på förskolor genom vår utbildning har vi hört att barnen har svårt att 

leka tillsammans. Därför vill vi göra en undersökning hur leken kan vara ett verktyg i barns 

sätt att kommunicera med varandra i utemiljön. Vi vill även undersöka om pedagogerna är 

delaktiga i  barnens lek,  och hur de kan bli  delaktiga i  utomhusleken.  Detta  anser vi  vara 

relevant för oss, och att vi kan ha användning av det ute på förskolorna. I vårt uppdrag som 

förskollärare ligger läroplanen till grund för arbetet vi utför. 

I förskolans läroplan står det att:

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek 

och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan ska barnen 

möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med 

både det enskilda barnet och barngruppen.

Förmågan  att  kunna  kommunicera,  söka  ny  kunskap  och  kunna  samarbeta  är 

nödvändigt  i  ett  samhälle  präglat  av  ett  stort  informationsflöde  och  en  snabb 

förändringstakt. (Lpfö98, rev 2010:6)

Vi kan läsa vidare i Allmänna råd och kommentarer för förskolan att:

”Den  pedagogiska  verksamheten  ska  anpassas  till  alla  barn  i  förskolan  i  en  miljö  som 

samtidigt  utmanar  och  lockar  till  lek  och  lärande”  (Allmänna  råd  och  kommentarer  för 

kvalitet i förskolan, 2005:9)

Studie fokuserar på barn i åldrarna ett till  fem år och hur de kommunicerar med varandra 

genom sitt kroppsspråk och verbalt. Vi vill även undersöka hur en ettåring och en femåring 

kommunicerar med varandra, då ettåringen inte har ett lika stort verbalt uttrycksätt. Vi vill 

undersöka hur leken påverkas om ett barn går ifrån leken eller kommer in i en pågående lek, 

och hur barnen gör när de kommunicerar med varandra i sådan här situationer.
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2. Syfte och frågeställning

Syftet med denna studie är att undersöka hur barn kommunicerar med varandra genom lek i 

utomhusmiljön på förskolan. Vi vill även undersöka hur pedagogerna gör för att bli delaktiga 

i barns kommunikation genom leken i utomhusmiljön på förskolan.

Vår frågeställning är 

-  Hur  kommunicerar  barn  både  yngre  och  äldre  med  varandra  genom  lek  i 

utomhusmiljön på förskolan?

- Hur gör pedagoger för att bli delaktiga i barns kommunikation genom lek i förskolans 

utomhusmiljö? 
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3. Litteraturgenomgång och tidigare forskning

Här presenteras relevant litteratur för vår studie om barns lek i utomhusmiljö på förskolan. 

Lekens betydelse och hur barn kommunicerar med varandra på olika sätt. I texten presenteras 

också lekens betydelse för barnets utveckling. Genom att barn utforskar, studerar och tar in 

sin omvärld får det också en betydande del i hur de kommunicerar med varandra. Tidigare 

forskning i ämnet lek kunde vi finna mycket intressant för vår studie. Tyvärr finner vi inte lika 

mycket tidigare forskning i ämnet kommunikation för barn samt utomhusmiljö.

3.1 Lek

Barn omvandlar  sin  verksamhetslust,  sin  nyfikenhet  och sin strävan att  förstå  genom lek. 

Leken är barnens spontana verksamhet. Lek är bra för barnets utveckling. ”Sätter vi leken i 

fokus sätter vi barnet i fokus” (Öhman, 2007). Genom leken ökar barnen sin självkännedom 

och sin förmåga att ta ansvar. Förmågan att ta emot och tolka andra människors signaler sker 

genom lek.  I  leken kan barnen utforska och utrycka  olika känslor.  ”Barnen utforskar och 

prövar sin förmåga till  omsorg,  handling,  mod och inlevelse genom lek. I fantasileken får 

barnen  möjlighet  till  rolltagande,  de  kan  byta  perspektiv  och  inta  en  annan  position. 

Därigenom får barnen möjlighet att utveckla inlevelse och empati” (Öhman, 2007)

Alla  barn föds  med lek inom sig.  Leken är  en möjlighet  att  utvecklas.  Lekens  möjlighet 

utvecklas  genom  en  trygg  relation  och  genom  ett  ömsesidigt  samspel.  De  första 

lekförmedlarna är föräldrarna (Öhman, 2007).

”Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska 

inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och 

som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen”. (Lpfö 98, rev 2010:6).

Man får rika upplevelser av lust genom lek. Barn leker för det är roligt. ”I leken får barnet 

samspel med någon att utforska inneboende möjligheter och världen utanför” (Öhman, 2007). 

Genom lek lär sig barnen hur de kan leva, hur de kan söka och använda sin kunskap och 

utvidga sin kompetens på skilda områden (Öhman, 2007). 

I lek skapar barn en värld av mening med specifika förutsättningar och värden. I lek delar 

barn  livsvärldar  med  andra  barn.  Lek  och  lärande  är  olika  faktum,  men  det  finns  också 

likheter i vad som beskriver dem och vilka erfarenheter som de kan utmana i barns värld. Det 

som framgår mest är lust, kreativitet, valmöjligheter, meningsskapande och barns möjlighet 
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till kontroll och att sätta mål som är möjliga och viktiga dimensioner i både lek och lärande 

(Johansson, Pramling, 2009). 

Barn lär av varandra i många olika situationer. Under leken hjälper barn varandra och lär sig 

av varandra. I barns värld är det viktigt att de får vara tillsammans eftersom det barn anser är 

nödvändiga kunskaper är något som vi vuxna kanske inte alltid uppmärksammar (Williams, 

2066) . Små barn har förmåga att ta en annans perspektiv. Tillsammans med andra barn kan 

genom att prata och samspela med varandra planera och genomföra sådant som de vill göra 

(Williams, 2006).

”Det är inte livsnödvändigt för människor att leka, men för att kunna utvecklas till harmoniska 

människor är det en oerhörd hjälp som inte värderas tillräckligt” (Huitfeldt, 1998). I leken är 

leken ett mål i sig. I leken är det processen som är det viktiga och inte produkten. I leken 

tränar  man  fysiska  egenskaper  och  begrepp.  Leken  bearbetar  och  sorterar  intryck  från 

omgivningen, man tränar sinnen och får individen att snabbt reagerar på impulser. Man tränar 

också den sociala förmågan vid interaktion med andra. Leken tränar kreativitet och fantasi. 

Alla dessa funktioner finns inte med i en och samma lek, utan det är viktigt att barnen får leka 

många olika lekar (Huitfeldt, 1998) 

Lek pågår i olika former under dagen. Lek är intimt förknippat med meningsskapande. Till 

skillnad  från  att  endast  se  lek  betraktas  som  en  kunskapsutveckling  eller  en 

utvecklingsprocess i stadier har även den kreativa leken uppfattats som människans högsta 

form av  aktivitet.  Lekar  där  kroppen kommer  till  uttryck  uppfattas  oftast  som vilda  och 

kaotiska.  Kanske för  att  det  har  en  tendens  att  smitta  av  sig  och  på  så  sätt  blir  svår  att 

kontrollera. Etiken uttrycks inte enbart genom talet. De allra yngsta barnen som precis börjat 

sin  resa  med  det  talade  språket  kommunicerar  hela  tiden  med  sitt  kroppsspråk.  Även de 

sexåriga barnen använder sig av kroppsspråket när de kommunicerar. Vi ska synliggöra barns 

etiska  erfarenheter  som  formuleras  i  tal,  men  också  genom  gester,  kroppshållning, 

ansiktsuttryck, tec. (Halvars- Franzén, 2010) 

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

utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former 

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

och lösa problem. Barnet  kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att  uttrycka och bearbeta 

upplevelser, känslor och erfarenheter” (Lpfö 98, rev 2010:6).
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För att barn ska kunna leka med andra måste barnen kunna urskilja och förstå leksignalen. De 

måste  även förstå när leken avslutas och verkligheten börjar.  För att  leken ska bli  lyckad 

behövs samförstånd, ömsesidighet och turtagande. Barnen måste vara eniga om att de leker. 

De vuxna introducerar leken redan på skötbordet, då lägger de vuxna grunden till  reglerna 

genom sitt sätt att lyhört nappa på barnets lekinitiativ men även själva tar initiativet till lek så 

att ömsesidigheten och turtagandet uppstår. Om inte barnen får lära sig det, så får de svårt att 

leka när de blir äldre (Knutsdotter Olofsson, 1999).

Liv Vedeler citerar i Birgitta Knutsdotter Olofsson att barns lek är det lika viktigt att vuxna 

deltar i leken och samtalar med barnen utan att vuxna dominerar för mycket, som att barnen 

får leka själva när leken går bra. Att den vuxna deltar i dialog är viktigast när barnen är yngre. 

Ju äldre barnen blir ju mer ska de kunna leka utan en vuxen. Den vuxnes roll är att dominera 

med direktiv (Knutsdotter Olofsson, 1999). 

Lekformerna som oftast blir störda är låtsaslek eller rollekar. För att inte spåra ur behöver 

leken en viss ro och ostördhet. Barnen behöver koncentration för att hålla sig kvar i leken. 

Därför behöver den vuxna finnas tillhands. När den vuxne sitter bredvid och exempelvis sitter 

med papper,  är den vuxna en trygghet.  Den vuxne kan då ge lösningar, skydda barn från 

intrång av andra barn och när som helst vara beredd att för en stund lägga sitt eget arbete åt 

sidan för att hjälpa barnen. Då skapas en trygghet i leken. En vuxen ska delta, ingripa eller 

stödja när det behövs (Knutsdotter Olofsson, 1999) 

I  leken  kan  de  vuxna  införa  kunskap.  I  leken  blir  kunskapen  och  inlärning  insatt  i  sitt 

sammanhang och kunskapen omsätts omedelbart i handling. Genom att utnyttja leken för att 

införa kunskapen gör så att barnen och de vuxna vistas tillsammans. När de vuxna låtsas och 

spelar upp en scen så lyssnar barnen. Man kan använda sig av handdockor, låtsasmöss mm. 

(Knutsdotter Olofsson, 1999) 

Lek och lärande är två begrepp som är relaterade till  varandra. Relationen mellan lek och 

lärande  kan  man  beskriva  att  yngre  barn  lär  i  lek-  och  samspelssituationer  i  förskola. 

Johansson och Pramling (2006) citerar  att  lek och lärande i barns värld är  oskiljbara,  och 

borde därför också vara det i pedagogik för tidigare åldrar. Barn är lekande lärande individer 

som är riktade mot  sin omvärld  för att  försöka få en förståelse  och ett  kunnande (2006). 

https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/19098)
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Den tyske pedagogen Friedrich Fröbel förknippas med begreppet den fria leken. Lek är en av 

kärnpunkterna och det naturliga sättet för barn att uttrycka sig enligt Fröbels pedagogik. I 

leken  utvecklar  barnen  fysiskt,  andligt  och  moraliskt.  Leken  ger  också  glädje,  frihet, 

tillfredsställelse.  Brubacher  citerar  att  leken blomstrar  om barnets  självständiga  aktivitet  i 

leken har sin självskrivna plats i förskolan och leken inte hindras av vuxna (Lindqvist, 1996). 

Enligt den psykoanalytiska lekteorin är leken barnets viktigaste sätt att bearbeta omedvetna 

känslor  av  underlägsenhet  och  rädsla  inför  hot  som  skrämmer.  Barnet  kan  pröva 

möjligheterna i leken, både skräcken och att besegra det onda. Leken är ett sätt att hävda sig 

mot vuxenvärlden, därför måste den vara fri från vuxnas inblandning. Det bör finnas ett rikt 

lekmaterial. Den vuxne kan observera barnens lek, vilket blir ett hjälpmedel i pedagogiken 

(Lindqvist, 1996). 

3.2 Barns kommunikation

Barn utvecklar sin kommunikativa kompetens i samlek. I leken används ord för att beskriva 

de transformationer barnen gör av ting eller händelser. . Även kommunicerar barnen i lek för 

att vara överens om att det är lek. I barnens lek kan olika föremål få olika innebörd. Barn 

utvecklar kommunikativ kompetens i samlek. I barnens lekar lär de sig att sätta ord på sina 

upplevelser, känslor och åsikter. (Öhman, 2007) 

”Barn får en ny källa till kontakt med omgivningen när de lär sig sina första ord. I början är de 

första  orden  ”bara”  ett  tillägg  till  andra  icke-språkliga  sätt  att  kommunicera”(Hagtvet, 

2004:50) De följer ansiktsuttryck, gester och ljud som de använt för att kommunicera under 

sitt  ettåriga  liv.  Ord  är  ett  av  flera  medel  i  kommunikationens  tjänst.  Ord  öppnar  mot 

avancerat abstrakt tänkande och djup social kontakt.  Det ger också möjlighet till kontakt och 

närhet. För att människor ska nå varandra och för att formulera det som sker i världen är ord 

det viktigaste medlet (Hagtvet, 2004) 

Barn blir alltmer uppmärksamma på och medvetna om det språk de använder och hör, det är 

en viktig sida för språkutvecklingen. Språket för ett- tvååringar är ett sätt att kommunicera på, 

tre- femåringar blir bättre på att betrakta språket som ett objekt. De kan efter hand prata om 

språk, t ex vad ord betyder (Hagtvet, 2004) 
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Språket är ett av flera sätt att kommunicera. Med språk använder man vanligen sig av tal- eller 

skriftspråk. Begreppet språk innefattar även teckenspråk, piktogram samt kroppsspråk. Språk 

är en viktig faktor för den kognitiva förmågan, eftersom det påverkar vårt tänkande. Språket 

ger oss möjlighet att koda föremål och företeelser, det underlättar för oss att minnas och att 

uppmärksamma omgivningen. Genom språk kan vi lösa problem, vi kan diskutera med andra, 

och  med  oss  själva  och  göra  analyser.  Språket  fungerar  också  som  en  del  av 

identitetsutvecklingen (Svensson, 2009)

”Förmåga att kunna kommunicera,  söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändig i ett 

samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Förskolan ska lägga 

grunden  till  att  barnen  på  sikt  kan  tillägna  sig  de  kunskaper  som utgör  den  gemensamma 

referensram som alla i samhället behöver”(Lpfö 98, rev 2010:6).

Nilsson & Waldemarsson (1990) skriver att kommunikation är ett sätt för oss att meddela och 

dela  med oss av något.  Språk och kommunikation  gör det möjligt  för oss att  möta andra 

människor,  men  också  oss  själva.  Genom att  vi  kan  mötas  och  skapa  något  gemensamt 

innebär att vi har kompetens till att hantera språket både psykologiskt och socialt. Under ordet 

kommunikation  ingår  information,  påverkan,  tanke,  känsla  och  bekräftelse.  Genom  vår 

kommunikation kan vi visa hur vi upplever och reagerar på den person vi pratar med (Nilsson 

& Waldermarsson, 1990).

Samspelet  sker  via  genom  olika  saker.  I  samspelet  ingår:  språk  och  tal,  mimik  och 

ögonkontakt, gester och kroppsrörelser, avstånd och lukter. Det är det samlade resultatet som 

är det viktiga. (Nilsson & Waldermarsson, 1990).  

Nilsson  &  Waldemarsson  (1990)  skriver  att  en  annan  viktig  del  av  människans 

kommunikation  är  den  icke-verbala.  Tankar,  känslor  och  upplevelser  avspeglas  i  de 

kroppsliga uttryck som förmedlas tillsammans med talat språk. 

”Kroppshållning kroppsställning rörelser gester och mimik är visserligen grundläggande former 

av  icke-verbala  uttryck,  men  det  handlar  inte  bara  om  kropp  och  rörelser.  Icke-  verbal 

kommunikation innebär också det mänskliga talet med dess andningsrytm, pauser, betoning och 

tonlägen.” (Nilsson, Waldemarsson 1990) .

Lewis (1980) skriver att i samspelet med andra barn kan barnen ofta använda ord tillsammans 

med sina gester för att göra innebörden i det de vill tydligare för sin motpart.  När barnen 

kommunicerar  med  en  vuxen kan  de  mycket  väl  använda  sig  av  både  verbala  och  icke- 
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verbala uttryck. Författaren menar att det kan bero på att de att barnets tysta signaler ofta kan 

svaras med ignorans eller missförstås. (David Lewis 1980). 

Efter fem års ålder behärskar de flesta barn sitt modersmål och finner det vara det enklaste 

sättet  att  göra  sig  förstådd  på.  Vid  femårsåldern  och  uppåt  får  kroppsspråket  sin  vuxna 

utformning och används ofta i samband med att uttrycka känslor eller för att förstärka vissa 

ord (David Lewis, 1980).

En leksam samvaro mellan vuxen och barn är speciellt under första och andra året, det skapar 

en  grund  av  ömsesidighet,  som  gör  samarbetsaktiviteter  möjliga.  Det  ömsesidiga 

ansvarstagandet, samtycket och turtagandet bildar villkoren för genuint samarbete även barn 

emellan.  Det är viktigt  att  tillåta barnet att  dela rollen av initiativtagare är därför speciellt 

viktigt (Knutsdotter Olofsson, 1999).

”Lärandet  ska  baseras  såväl  på  samspelet  mellan  vuxna och  barn  som på att  barnen  lär  av 

varandra. Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande. Förskolan 

ska ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande 

individer. De ska få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga att tänka själva, handla, röra sig 

och lära sig dvs. bilda sig utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, 

sinnliga och estetiska” (Lpfö 98, rev 2010:7).

När barn  leker  är  de  sällan  tysta.  Språket  hjälper  barnen att  berika  och  förtydliga  leken. 

Språkleken börjar när man är i spädbarnsålder. I den tidiga kommunikationen härmar vuxna 

spädbarnets ljud. Barnet svarar genom att härma tillbaka. Språklek börjar tillsammans med de 

vuxna, som sedan blir ett föremål för lek kamrater de emellan. Språklek börjar med ljud och 

tonfall  det  fortsätter  sedan  med  ord  och  meningar  i  ett  alltmer  avancerat  lekande  och 

ordvrängande.  Barn leker  med  ord  som de  leker  med  saker.  De byter  bokstäver  i  orden, 

använder ord de inte förstår. Barn trallar oftast medan de sysslar med andra saker, de trallar 

oftast rytmiskt (Knutsdotter Olofsson, 1999). 

Björklund lyfter en teori från Vygotskij  som betonar att språket har många funktioner, det 

centrala är funktionen att vara kommunikativ. (Björklund, 2008).

Renberg citerat i Björklund skriver att kroppsspråket med mimik och gester kan betraktas som 

ett språk där vi synliggör våra vardagssysselsättningar (2008). 

Språket har en central roll i rolleken. För att en gemensam rollek ska komma till stånd måste 

föreställningarna  verbaliseras.  Minimal  språklig  kompetens  behövs  när  man  leker  med 
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klossar, färg, lera m.m. I rolleken utvecklar barnen alla former av kommunikationsfärdigheter. 

De lär sig att lyssna, ta en annans perspektiv, göra överenskommelser och anpassa sig efter de 

andras föreställningar och förslag samt ge uttryck för egna infall och idéer. Det är väsentliga 

ingredienser  i  en  god kommunikation.  I  leken  ökar  barnen  den  språkliga  medvetenheten. 

Barnen behöver variera sitt  uttryckssätt,  förklara sammanhanget för att  deras kamrater ska 

förstå. I leken får barnen lära sig att tala som en mamma, ett barn, en lärare osv. Att uttrycka 

sig i sin rollek och förstå den andra övas både talspråket och kroppsspråket. De använder sig 

av ansiktsuttryck, rörelser och hållning (Knutsdotter Olofsson, 1999).

”Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan 

ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara 

barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen” (Lpfö 98, rev 2010:7).

3.3 Förskolans utomhusmiljö

Utelek grundlägger en sund själ i en sund kropp. Barnen tränar motoriken i utemiljön, där 

tränas det att utföra och kontrollera sin kropps olika rörelser. Utomhus går, springer, hoppar 

och backar barnen. De får även motoriskövning genom att kasta, fånga, cykla, bära och dra. 

Den motoriska övningen utomhus får barnen när de leker. Utemiljön måste svara mot barnens 

behov av allsidig motoriskövning. Den ska locka till utforskande lek och träning. Miljön ska 

planeras med tanke på ostördhet och säkerhet,  utifrån möjligheter  till  olika aktiviteter  och 

gruppsammansättningar. I utemiljön ska det finnas plats till springlek, cykling, samtidigt som 

de  allra  minsta  riskfritt  ska  kunna tulta  omkring.  Barnen ska  kunna ha  plats  för  att  leka 

tillsammans men även kunna dra sig undan och leka själva. Terrängen bör vara varierad med 

lutande plan, ojämnheter, trappor, undanskymda vrår, öppna platser och plana ytor (Granberg, 

2000).

I utemiljön måste det finnas material som lockar barnen till att utforska omgivningen och att 

experimentera med elementen. Lekmaterialen ska inspirera dem att använda sin egen kropp 

och till att ösa, hälla, gräva, forma, bygga och konstruera (Granberg, 2000). 

”Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge utrymme 

för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. 

Utomhusvistelsen bör ge möjlighet  till  lek och andra aktiviteter både i  planerad miljö och i 

naturmiljö” (Lpfö 98, rev 2010:7).
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Verksamheter som förekommer inomhus kan flyttas ut på förskolans gård, tomt, skogsglänta 

eller trädgård.  Utemiljön lämpar sig utmärkt för rörelselek med rytmikövningar under alla 

årstider. Även sagostunder vid ett mysigt ställe och vilostunderna går bra att ha i utemiljön. 

Genom att ha sång och musik i utemiljön gör så att naturen kan bidra med instrument. Man 

kan få taktfast ljud genom att slå och dra stenar, kottar, pinnar och benbitar mot varandra. 

Barnen kan måla utomhus genom att använda stafflier, eller vid vintertid kan man färga snö 

och is. Aktiviteter som sker utomhus är tredimensionellt skapande och konstruktionslek som 

går hand i hand. Barnen skapar eller dekorerar med naturmaterial (Granberg, 2000). 

Redan i tidig barndom utvecklar barn grundläggande kommunikativa färdigheter och sinne för 

medverkan och delaktighet genom att finnas med i interaktiva sammanhang varje dag med 

sina föräldrar. Corsaro (1997) citerar att barn tar en alltmer aktiv roll och initiativ i interaktiva 

processer  med  vuxna.  Under  den  perioden  börjar  barn  utveckla  förklarande,  tolkande 

färdigheter och de skaffar sig centrala kategorier, vilket betyder att barnen kommer se sig som 

”barn” som därmed är olika i förhållande till ”vuxna”. Med det börjar barnen notera skillnad 

mellan vuxnas och barns världar, de börjar även etablera relationer med kamrater. När barnen 

får  vara  delaktiga  i  förskolans  organiserade  lekgrupper  och  informella  aktiviteter  med 

lekkamrater  och  jämnåriga  leder  det  till  barns  gemensamma  skapande  av  en  påbörjad 

kamratkultur (Corsaro, 1997). Vänskap och kamratskap är inflytande på barns sociala värld. 

Kamratskap innebär att skapa meningsfullhet tillsammans med sina kamrater, och att försvara 

sin lek från andra inkräktare. Detta sker eftersom barn kreativt tar till sig och utvidgar sin 

sociala  kunskap  i  interaktion  med  andra  barn. 

(http://swepub.kb.se/bib/swepub:oai:DIVA.org:oru-1174).

 

3.4 Sammanfattning 

Det  vi  har  tagit  upp  i  litteraturgenomgången  är  hur  barn  som leker  kommunicerar  med 

varandra och varför leken är viktig. Leken är det första barnen gör för att få kontakt med 

andra, därefter kommer ord som sedan blir till meningar. Med detta kan barnen kommunicera 

med andra och blir förstådda.  När barnen leker använder de sig oftast av språk på mer än ett 

sätt.

Barn behöver vuxna när de är små och leker, då får barnen en trygghet till de vuxna. När 

barnen  blir  äldre  blir  de  mer  självständiga  och  då  utvecklas  deras  lek  till  något  mer 
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självständigt för barnet. Vi har även behandlat hur språket är ett sätt att kommunicera med 

andra i sin omvärld. Det kan man göra med tal- skriftspråket, teckenspråk, piktogram och 

kroppsspråk. I utomhusmiljö övar barnen sin grovmotoriska förmåga. De tränar sig att utföra 

och kontrollera sin kropp.  Utomhusmiljön i förskolan bör motsvara barnens behov, det ska 

även locka till lek. I utomhusmiljön bör det finnas material som barnen kan använda för att 

stimulera sin kropp och motorik. 
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4. Teoriavsnitt

Vi lägger i detta avsnitt stor vikt på Lev Vygotskijs teori om hur han presenterar lek. Detta 

anser vi vara relevant för vår studie då vi samtycker med de metoder och föreskrifter han 

skriver om människans beteende när vi kommunicerar med andra. Vi ser en tydlig koppling 

mellan de Vygotskij talar om när han skriver om kreativiteten hos barnet och det vi ser ute på 

förskolan. 

I  människans  beteende  och  handlingar  kan  man  urskilja  två  grundläggande  typer  av 

handlingar. Den ena kan man kalla återskapande eller reproduktiv. Den brukar man vanligtvis 

förknippa med vårt minne. Den känns igen genom att människan reproducerar eller upprepar 

den tidigare skapande och uttryck. ”Här återskapar man endast det man ser framför sig, eller 

något man redan bearbetat. Här bygger man inte upp något nytt utan det är en upprepning på 

det man redan har gjort” (Vygotskij). Den andra kallas det kreativa eller kombinatoiska. 

Hjärnan bevarar inte bara våra tidigare handlingar utan den är också ett organ som kombinerar 

och skapar nya situationer. De kreativa processerna yttrar sig redan i den tidiga barndomen. En 

viktig  fråga  inom  pedagogiken  är  barnets  skapande,  utveckling  av  detta  skapande  och  det 

kreativa arbetets betydelse för barnets allmänna utveckling och mognad. I tidig ålder ser man 

kreativiteten, den ser man bäst när man iakttar leken. När barn använder fantasi i leken kallas det 

för autentiska och äkta kreativitet. Det blir även härmning i leken. Leken blir oftast ett eko av 

vad de hört innan. De bearbetar upplevda intryck i sina lekar, vilket motsvarar barnens egna 

behov och intressen (Vygotskij, 1995).  

Leken har en kraftfull betydelse där det sker ett möte mellan regler. Dessa regler bestäms av 

olika situationer och barnets önskningar. Lekens form gestaltas inom olika ramar, en timme 

kan förkortas och blir på så sätt en hel dag. Barnets önskningar blir till handling och tolkas 

genom fantasi, tolkningar och vilja, det är inre processer i yttre handling (Lindqvist 1996). 

Vygotskij skriver att leken är en skapandeverksamhet och att alla människor är kreativa, även 

det lilla  barnet.  Den kreativa förmågan kallar  han för fantasi  och att  det  inte finns någon 

motsättning mellan fantasi och verklighet. Vygotskij skriver också att fantasi är medvetande 

form- en kombinationsförmåga som tillhör verkligheten. (Lindqvist 1996) 

Piaget  har  tre  lekstadier  som har  gett  det  viktigaste  bidraget  till  den  kognitiva  lekteorin. 

Övningsleken hör ihop med barnets sensomotoriska lust. I övningsleken utvecklas förmågan 
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att  tänka  i  symboler,  symbollek  och  senare  rollek.  Det  är  genom  imitation  som  leken 

utvecklas. Den vuxne behöver inte lära barn att leka. I leken använder barnen de redan inlärda 

strukturerna. 

I studien har vi tänkt arbeta utifrån Vygotskijs teori vilket stämmer överens med den barnsyn 

vi tydligt kan se finns på förskolorna. Vi vill se barnens kreativa utveckling genom leken. 

Även mognaden i leken, hur barnen kommunicerar med varandra. Då vi valt att observera hur 

barnen kommunicerar i leken är för att vi tycker leken är viktigt för barnen, som Vygotskij 

menar är det i leken som barnen utvecklas, tolkar och bearbetar sina intryck. Det är i leken 

som barnen testar sig fram och lär sig att kommunicera med andra.

Då leken är en så viktig del av barnen att kunna få uttrycka sig på och få träna på olika saker, 

vill vi även få pedagogerna att tänka mer på leken.
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5. Metod

5.1 Metodval

Vi valde att arbeta utifrån kvalitativ forskning, genom att vi använder oss av intervjuer med 

utvalda pedagoger där individen utgår från sina egna tolkningar och erfarenheter. Hartman 

hävdar  att  kvalitativ  metod  behövs  när  man  använder  sig  av  en  hermeneutisk  studie.  Då 

hermeneutiken är för omfattande för att vara vägledande i det praktiska arbetet är det inte så 

användbar när man ska göra en undersökning. Det finns mer klara regler i en kvalitativ metod 

för hur en kvalitativ undersökning ska gå till, de regler som är tänkta i undersökningen är 

garanterade  att  de  krav  på  vetenskaplighet  som hermeneutiken  ställer  upp  blir  uppfyllda 

(Hartman,  2004).  Hermeneutiken  är  en form av  en  tolkning  så  man  får  en  förståelse  för 

innebörden och värderingar i texten.

Kvalitativ forskning uppfattas som en forskningsstrategi som lägger vikten vid ord och inte 

kvantifiering  under  insamling  och  analysen  av  data  och  att  den  i  huvudsak  betonar  ett 

induktivt synsätt relationen mellan teori och forskning, där läggs tyngden på generering av 

teorier. Kvalitativ forskning tar avstånd från den naturvetenskapliga modellens normer och 

tillvägagångssätt och istället lägger vikten vid hur individerna uppfattar och tolkar sin sociala 

verklighet,  det  är  deltagaren  i  en viss  miljö  som tolkar  verkligheten.  Kvalitativ  forskning 

rymmer en bild av den sociala verkligheten som en ständigt förändrad egenskap som hör till 

individernas  skapande  och  konstruerande  förmåga.  Kvalitativ  forskning  använder  sig  av 

fallstudier och djupintervjuer. Kvalitativ metod handlar om att studera en händelse djupare 

(Bryman, 2001).

5.2 Urval

Vi valde i vår studie att göra intervjuer (se bilaga B) på förskolor samma geografiska område, 

eftersom det föll sig naturligt att söka upp förskolorna med ett personligt besök. Då vi valde 

att göra studien i samma geografiska område, tar vi inte det för givet att det ser likadant ut på 

andra förskolor, som i vår studie. Vi intervjuade pedagoger på tre olika förskolor i två olika 

kommuner. Detta gjorde vi genom att fördela de olika förskolorna och intervjuerna mellan 
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oss.  Vi  valde  att  intervjua  tre  förskollärare  och  två  barnskötare  då  de  arbetar  i  samma 

verksamhet. Alla var kvinnor mellan 25-50år.

 Vi  gjorde  enligt  Bryman  (2001)  en  samhällsvetenskaplig  intervju  eftersom  målet  med 

intervjun är att få fram information om exempelvis hur respondenten själv och andra personer 

beter sig och vilka attityder, normer, värderingar de har (2001). 

5.3 Genomförande

Vårt tillvägagångssätt var att vi började med att ringa till förskolorna och fråga om de ville 

ställa upp på en intervju för vårt  examensarbete.  Vi meddelade då att  vi kunde skicka ut 

frågorna på mail så de var förberedda för vårt kommande besök. På våra besök skrev vi ner 

svaren  och  lät  personen  läsa  igenom  det.  Vid  intervjutillfällena  intervjuades  endast  en 

intervjuare respondenten (Bryman, 2001). Syftet var att besöka personerna vi intervjuade då 

det inte fanns någon möjlighet till personligt besök vid ett tillfälle fick personen istället svara 

på intervjun via mail. Vi intervjuade respondenterna var och en så individens tolkning och 

tankesätt  blev  personligt  och  efter  egna  upplevda  erfarenheter.  Vi  intervjuade 

nyutexaminerade förskollärare, förskollärare som arbetat en längre tid och barnskötare. 

I studien observerades hur barn kommunicerar med varandra i lek genom kroppsspråket och 

verbalt, även hur pedagogerna gör för att bli delaktiga i barnens kommunikation. Vi valde att 

observera i utomhusmiljön då vi ville se om de yngre barnen leker med de äldre barnen och 

hur de kommunicerar med varandra när inte alla har ett verbalt språk. 

Observationerna  gjordes  i  utomhusmiljön  då  förskolorna  har  åldersgrupperingar  inne  på 

avdelningarna. Vi observerade vid sex tillfällen och 30 minuter per gång. Våra observationer 

gjorde vi var för sig vid olika tillfällen.

I observationerna studerades en händelse i 30 minuter, exempelvis i sandlådan. Vi undersökte 

hur leken gick till, även fast barnen har gått ur leken eller att det kommer in nya barn, vi har 

under tiden skrivit ner det som sker i barnens lekar. Observationerna har gjorts på barn i olika 

situationer. För att få en sammanhängande studie följde vi barnen under en del av dagen. 
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5.4 Bearbetning och analys

Våra intervjuer genomfördes i avskilda rum tillsammans med intervjupersonerna. Vi skrev ner 

allt  som sades med papper och penna. När vi samlat in tillräckligt material sammanställde 

samt kategoriserades likheten och olikheterna. Några intervjuer gjordes via mailkontakt. De 

pedagoger som inte kunde medverka vid ett  personligt  besök fick ett  mail  som de senare 

svarade på det med att skicka mail tillbaka till oss. Bryman (2001) skriver att en observation 

ger  mer  tillförlitlig  information  än  intervjuer  och  enkäter.  Vi  valde  att  göra  något  fler 

observationer än vad vi gjort intervjuer. I en kvalitativ undersökning finns två grundläggande 

kriterier,  detta  kallar  Bryman  (2001)  för  trovärdighet och  äkthet.  Vi  anser  att  vår  studie 

tillfaller det Bryman (2001) kallar för trovärdighet eftersom att vi sammanställt vårt material 

som observerats visade vi det för pedagogerna på förskolorna. Vårdnadshavarna till barnen på 

förskolan gav sitt medgivande till att deras barns skulle få vara med i det vi observerade (Se 

bilaga B). Detta är en av de delkriterier för det som Bryman kallar för tillförlitlighet (2001). 

Vår studie har genomförts i utemiljön på tre olika förskolor. När vi observerat barnen har det 

varit i deras lek tillsammans med andra barn. Under en viss tid har vi observerat barnen i 

deras miljö samtidigt som vi studerat barn som kommer in och ur leken under en halvtimmes 

tid. Allt som händer har skrivits ner på papper för att sedan överförts och sammansällt till ett 

material.  Bryman  (2001)  kallar  detta  för  överförbarhet, när  man  med  hjälp  av  en  tät 

redogörelse kan bedöma hur pass överförbara resultaten är till en viss miljö.

Vi har sammanställt allt vårt material och delgett det till våra inblandade intervjupersoner så 

att de kan granska och bedöma kvaliteten. Bryman (2001) skriver att en sådan här bedömning 

ingår i det som han också kallar för pålitlighet. Intervjupersonerna har rätt till att säga vad de 

tycker och anser om våra tillvägagångssätt för att sammanställa vår studie. På så sätt har de 

också möjlighet att styrka och konfirmera det vi har skrivit. Samt att de fått se att vi inte har 

lagt in personliga värderingar i det vi har skrivit.
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5.5 Etiska kriterier

Etiska  kriterier  handlar  om frågor  som hur  man  ska  behandla  de  individer  som studeras 

(Bryman,  2001).  Grundläggande  etiska  frågor  rör  fyra  huvudkategorier  så  som 

informationskravet,  samtyckeskravet,  konfidentialitetskravet  och  nyttjandekravet. 

Informationskravet  menas  med  att  forskaren  ska  informera  om  undersökningens  aktuella 

syfte. Vilket innebär att alla inblandade deltar frivilligt och att de har rätt att avbryta om de så 

önskar  (Bryman,  2001).  Respondenterna  intervjuade  blev  informerade  och  tog  del  av 

informationskravet.  Samtyckeskravet  menas  med  att  varje  deltagare  som  ingår  i 

undersökningen  har  rätt  att  själva  bestämma  över  sin  medverkan.  För  personer  som  är 

minderåriga  kan  vårdnadshavarna  eller  föräldrarnas  godkännande  krävas  (Bryman,  2001). 

Intervjupersonerna godkände att medverka, medan våra observationer vi gjort på barnen har 

vi  frågat  vårdnadshavarna  om deras  godkännande.  Konfidentialitetskravet  menas  med  att 

uppgifter som berör personer i undersökningen ska behandlas och förvaras så att obehöriga 

inte  kan  få  tag  i  dem  (Bryman,  2001).  De  underlag  som  har  gjorts  för  intervju  och 

observationer  har  förvarats  så  att  obehöriga  inte  kunnat  identifiera  inblandade  personer. 

Nyttjandekravet  menas  med  att  de  uppgifter  som  samlas  in  endast  används  för 

forskningsändamålet  (Bryman,  2001).  Personerna  som  har  medverkat  i  intervjuerna  och 

observationerna, har fått informationen av oss att undersökningen förvaras hos oss och inte 

lämnas ut för något annat ändamål.

5.6 Metodkritik

Då vi anser att leken är en viktig del i barns utveckling och har sett att många förskolor ser 

endast leken som ett sätt för barnen att fördriva tiden ville vi också intervjua pedagogerna på 

förskolorna om deras syn på barns kommunikation i leken. För att gå djupare in i studien 

skulle vi gjort observationer på pedagogerna i leken samt att vi gjort intervjuer med barnen. 

Detta för att få barnens ord på sitt eget sätt att kommunicera med sina kamrater. 

Önskvärt var att alla intervjuer blev på samma sätt där vi gjorde ett personligt besök ute på 

förskolorna. Eftersom att några intervjuer inte blev personliga utan endast via mail fick vi inte 

heller tid för att ställa följdfrågor. Personerna som observerats har varit de samma som vi har 

gjort intervjuer med. Alla pedagoger förutom två har vi kunnat observera då de endast svarade 

via mail. Våra observationer har gjorts i första hand på barnen, samtidigt har vi observerat hur 

pedagogerna förhåller sig till kommunikationen i leken. Fokus är hur barnen kommunicerar i 

leken.
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6. Resultat

I resultatet kommer vi att presentera det resultat vi fått genom att intervjua och observera 

barns  sätt  att  kommunicera  med  varandra  genom  lek  i  förskolans  utomhusmiljö.  I  de 

intervjuer vi genomfört med pedagogerna på förskolorna har vi fått likande svar om hur de 

arbetar för att kommunicera med barnen i deras lek. Hur miljön ser ut på de olika förskolorna 

i  de  två  kommunerna  vi  undersökt,  samt  på  vilket  sätt  pedagogerna  ser  att  barnen 

kommunicerar med varandra. 

6.1 Intervju

I samtliga intervjuer har det framkommit att pedagogerna tydligt ser att barnen använder sig 

av kroppsspråk och det  verbala  språket.  Både stora och små har  kommunicerat  med sina 

kamrater med att använda sig av knuffar. I en av intervjuerna har det kommit fram att barnen 

använder sig av papper och penna för att kommunicera med andra, på så sätt visar barnen att 

de kommunicerar  med andra  genom att  rita  och  vid några enstaka  tillfällen  använder  sig 

barnen också av skriftspråket, då de kan skriva ner enstaka ord. Pedagogerna uppmärksammar 

att de yngre barnen allra flest gånger använder sitt kroppsspråk.

Samtliga förskolors utemiljö har material som: spadar, hinkar, cyklar, köksredskap, bildäck, 

skogsmiljö  och gungor.  På en  av  förskolorna  har  barnen tillgång  till  en  snickarstuga  där 

barnen får möjlighet till att spika, såga och göra olika typer av byggen. 

För att pedagogerna ska blir delaktiga i barnens kommunikation och lek har vi fått svar från 

samtliga pedagoger att de observerar barnen. I en intervjufick vi svaret att:

”Jag är med barnen och ser hur de leker. Ofta kommer barnen med saker till mig och då 

brukar jag fråga: ”Vad ska du göra med den?” Bara en sådan fråga kan göra att barnens 

fantasi går igång och plötsligt var mitt lilla bidrag med en sådan fråga en början till en 

lek eller bygge”

Pedagogerna svarar också att  de är med i  barnens lek om det skulle hända att  leken inte 

kommer igång eller att leken ”spårar ur”. Gemensamt svar på denna fråga är att pedagogerna 

finns  i  närheten  av  barnens  lek.  Pedagogerna  har  ibland  aktiviteter  och samlingar  ute  på 

förskolorna, i vår studie har vi valt att undersöka barnens fria lek utomhus. 
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Samtliga pedagoger på alla förskolorna ser att det finns barn som leker med andra barn i alla 

åldrar. En pedagog svarar att: 

”Barnen lär sig mycket av det sociala och emotionella av att leka med barn som dels är 

äldre och barn som är yngre. De äldre barnen får känna sig "duktiga" när de hjälper 

eller visar de yngre. De yngre barnen ser hur de äldre barnen gör och det triggar dem att 

försöka själv och kunna saker själv”.

Pedagogerna tror att leken i utomhusmiljön fungerar på ett bra sätt eftersom att många av 

barnen har syskon på andra eller samma avdelning, vilket leder till att syskonen leker med 

varandra över åldersgränserna.

6.2 Observation

Under de observationerna ser vi att barnen leker tillsammans trots åldersskillnad. På några 

förskolor är det syskongrupper, vilket har stor betydelse för att leken fungerar på ett bra sätt. 

Detta kan också vara en nackdel då de yngre barnen ofta vill vara med sina äldre syskon ute 

på  gården.  I  något  fall  har  det  uppmärksammats  att  det  äldre  barnet  har  varit  så 

omhändertagande att han/hon lämnar sina egna kompisar i sin egen ålder för att endast hjälpa 

sin lillebror/lillasyster.  Vi valde att  själva observera ute på förskolorna för att  få en egen 

helhetssyn på hur barnen kommunicerar med varandra i leken.

Vid  ett  tillfälle  såg  vi  att  barnen  tar  kontakt  med  en  pedagog  för  att  få  hjälp  i  sin  lek. 

Pedagogen svara med ”Ni kan väl turas om, det finns fler i lådan” samtidigt som pedagogen 

går och hämtar en spade åt barnet. 

Vi har sett att många pedagoger ute på gården ofta väntar på att något ska hända. De finns ofta 

tillhands för att lösa konflikter eller  för att hjälpa ett barn om de behöver hjälp, samtidigt 

upplever vi att barnen leker mer självständigt ute på gården men också att pedagogerna inte 

blir lika mycket medbjudna in i leken när andra barn i fler åldrar är inblandade i deras lekar.

I  samtliga  observationer  som gjordes  avslutades  leken  ofta  med  att  barnen  lämnade  och 

hittade något annat att leka med. I några fall var det pedagogerna som avbröt för att det var 

lunch eller någon annan aktivitet.
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7. Analys

 I detta kapitel tar vi upp skillnader och likheter mellan vårt teoriavsnitt och våra intervjuer 

och observationer.

I  vår  frågeställning  ville  vi  undersöka hur barn i  alla  åldrar  kommunicerar  med varandra 

genom lek i förskolans utemiljö. Vi ville också se hur pedagogerna gjorde för att bli delaktiga 

i barnens lek.  

Det  vi  har  uppmärksammat  i  vår  resultatdel  är  att  pedagogerna  har  haft  liknande syn  på 

barnens  kommunikation  genom  lek  i  utomhusmiljön.  Vi  har  även  uppmärksammat  hur 

pedagogerna  anser  sig  vara  delaktiga  i  barns  lek  och  kommunikation,  under  våra 

observationer  framgår  det  att  så  är  inte  fallet  alla  gånger.   Barn  omvandlar  sin 

verksamhetslust,  sin  nyfikenhet  och  sin  strävan  att  förstå  genom  lek.  Leken  är  barnens 

spontana verksamhet.  Lek är bra för barnets  utveckling.  ”Sätter  vi  leken i  fokus sätter  vi 

barnet i fokus” (Öhman, 2007). Därför anser vi att det är av stor vikt att vi låter barnen få leka 

och få uttrycka sig i leken, även att pedagogerna deltar i barnens lekar.

Pedagogerna anser också att de olika åldrarna leker med varandra, detta håller vi med om till 

viss del. Under våra observationer har vi sett att några yngre barn inte vågar leka med de äldre 

barnen, detta tror vi kan bero på att de inte känner de äldre barnen och de inte kan göra sig 

förstådda  genom  det  verbala  språket.  Då  vi  valt  att  observera  i  utomhusmiljön  ger  det 

möjlighet för barnen att leka med alla åldrar.

I leken skapar barn en värld av mening med specifika förutsättningar och värden. I lek delar 

barn livsvärldar med andra barn (Johansson, Pramling 2009). Genom att barn leker med andra 

barn i olika åldrar får de olika sorters livsvärldar, en femåring har mer livserfarenhet än en 

ettåring vilket kan bidra med att ettåringen får en större erfarenhet av en annan sorts lek än 

han/hon tidigare har erfarenhet av.

Genom våra observerationer har vi sett att barnens lekar är tagna från verkligheten. Vygotskij 

menar  att  leken är  ett  eko från det  vi  hört  innan,  genom lek  bearbetas  upplevda  intryck. 

Vygotskij talar om återskapande och om reproduktiv. Det förknippar man med vårt minne, 

man upprepar tidigare skapande och uttryck (1995). Vi har observerat att barnen upprepar det 

som har hänt, vi har även hört att barnen upprepar det de vuxna har sagt.
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Vygotskij  anser  också  att  barnen  skapar  (1995).  Vi  har  sett  när  vi  varit  i  förskolor  och 

observerat att barnen är duktiga på att skapa. De skapar exempelvis när barnen ritar på papper. 

Ett annat sätt barnen skapar är genom deras lekar. I deras lekar skapar de hela tiden.

Vygotskij  anser även att barnen använder sin fantasi och kreativitet i leken (1995). När vi 

observerat leken ser vi att barnen använder sin fantasi och blir kreativa i den. Barnen kan ofta 

fantisera att exempelvis de har en pinne och låtsas att det är en pistol. Barn lär av varandra i 

många olika situationer. Under leken hjälper barn varandra och lär av andra barn. ”Att barn 

får  vara  tillsammans  är  viktigt  i  barns  värld  eftersom mycket  av  det  som barn  anser  är 

väsentliga kunskaper är något som vi vuxna kanske inte uppmärksammar” (Williams, 2006). 

Genom  våra  observationer  har  vi  sett  att  barnen  lär  av  varandra,  det  handlar  ofta  om 

turtagning som vid gungorna eller i sandlådan vid rutchkanan. 

I leken är leken ett mål i sig. I leken är det processen som är det viktiga och inte produkten. I 

leken tränar man fysiska egenskaper och begrepp. Leken bearbetar och sorterar intryck från 

omgivningen, man tränar sinnen och får individen att snabbt reagerar på impulser. Man tränar 

också den sociala förmågan vid interaktion med andra. Leken tränar kreativitet och fantasi. 

Alla dessa funktioner finns inte med i en och samma lek, utan det är viktigt att barnen får leka 

många olika lekar (Huitfeldt, 1998). I förskolans utomhusmiljö har vi observerat att det finns 

mycket olika sorters material som gynnar till många olika typer av lek för alla barn. 

I leken används ord för att beskriva de transformationer barnen gör av ting eller händelser. 

”Barnen kommunicerar även för att komma överens om att det är lek. Barnen skiftar tempus 

efter  i  vilken fas de befinner  sig i,  de talar  om den eller  i  den.  I  samleken och dialogen 

utvecklar  barnen  kommunikativa  kompetensen.  Barnen  lär  sig  att  sätta  ord  på  sina 

upplevelser,  känslor  och  åsikter,  liksom att  lyssna  till  andras”  (Öhman,  2007).  Under  de 

observationer  vi  har gjort  har vi uppmärksammat  att  barnen kommunicerar med varandra. 

Barnen förklarar  för varandra vad de olika sakerna ska föreställa  eller  vara i  en lek.  Här 

lyssnar barnen på varandra. 

Språket är ett av flera sätt att kommunicera. Med språk använder man vanligen sig av tal- eller 

skriftspråk (Svensson 2009). På förskolorna använder barnen sig av det verbala språket eller 

kroppsspråket. Under intervjuerna fick vi även några av att barnen använde sig av papper och 

penna för att kommunicera, genom att rita eller att skriva enstaka ord.
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I en leksam samvaro mellan vuxen och barn är det speciellt under första och andra året som 

det skapas en grund av ömsesidighet,  vilket  gör samarbetsaktiviteter  möjliga (Knutsdotter, 

Olofsson, 1999). Vi anser därför att det  är viktigt  att  pedagogerna är med i barnens lekar 

genom att prata och kommunicera med varandra. När barnen leker är det viktigt att tänka på 

att barnen får leka själva så de lär dig att kommunicera, turtagande, lyssna på andra och lösa 

konflikter. Även att de vuxna är med i leken ibland så barnen får känna trygghet och att de 

vuxna kan hjälpa till med att fantisera och laborera med nya sätt att utveckla nya lekar.

Granberg  (2000)  menar  att  det  måste  finnas  material  som lockar  barnen  till  att  utforska 

omgivningen samt att experimentera med de olika elementen. Lekmaterialet ska också vara 

utformat så att det inspirerar barnen att använda sin egen kropp. Detta har vi sett att barnen 

gör i leken i sandlådan. Där får barnen hälla, gräva, ösa, forma, bygga samt hitta på olika 

saker med naturens material och på så sätt skapa efter sin egen fantasi.

Barnen tränar motoriken i utemiljön, där tränar de att utföra och kontrollera sin kropps olika 

rörelser.  Motoriken  tränas  när  barnen  går,  springer,  hoppar  och  backar.  De  får  även 

motoriskövning genom att kasta, fånga, cykla, bära och dra. Den motoriska övningen utomhus 

får barnen när de leker (Granberg, 2000). På förskolorna har vi observerat att det finns mycket 

material  för att  barnen ska få träna sin mortik.  Genom att  gunga,  hoppa hopp rep,  cykla, 

klättra i träd så ser vi att barnen på förskolorna i vår studie får tillfälla att öva sin motorik på 

många olika sätt. När att vi gjort vår studie har vi fått svar på våra forskningsfrågor genom att 

vi använt litteratur, intervjuer och observationer.
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8. Diskussion

I denna del diskuterar vi den metod vi valt och hur vi genomfört den. Vi lyfter även vad som 

kan vara intressant för vidare forskning i ämnet.

8.1 Metoddiskussion

 Vi valde att arbeta utifrån kvalitativ metod eftersom kvalitativ forskning lägger stor vikt på 

hur individen uppfattar och tolkar verkligheten. Intervjuerna gjordes så att individen själv fick 

utgå från sina egna tolkningar och erfarenheter av verkligheten på deras förskola. Vi valde att 

observera med våra egna ögon för att får ett helhetsintryck och en egen bild av hur barnen 

valde  att  kommunicera  med  sina  kamrater  i  leken.  Observationer  och  Intervjuer  har 

genomförts i ett geografiskt närområde.

I  människans  beteende  och  handlingar  kan  man  urskilja  två  grundläggande  typer  av 

handlingar. Den ena kan man kalla återskapande eller reproduktiv. Den brukar man vanligtvis 

förknippa med vårt minne. Den känns igen genom att människan reproducerar eller upprepar 

den tidigare skapande och uttryck. ”Här återskapar man endast det man ser framför sig, eller 

något man redan bearbetat. Här bygger man inte upp något nytt utan det är en upprepning på 

det man redan har gjort” (Vygotskij, 1995).

 I observationerna kunde vi se tydliga kopplingar till Vygotskijs teori om återskapande. När 

barnen lekte så uppmärksammades det att barnen ofta upprepade en händelse av den tidigare 

veckan eller något av det pedagogerna hade pratat om på förskolan. Många barn lekte lekar 

som speglade deras vardag hemma eller på förskolan, andra lekte lekar från sin egen fantasi.

I några av våra intervjuer uppfattade vi att pedagogerna svarade på våra intervjufrågor med de 

normer och värderingar som de förväntade att vi önskade av dem. Detta uppmärksammades 

tydligt under några av de observationer vi gjorde, framförallt i pedagogernas förhållningssätt 

till barnens lek och sätt att kommunicera med barnen i deras lek. 

Då vi fört två intervjuer via mail har vi vid ett tillfälle sett att pedagogerna svarar på ett sätt 

där det skulle gynna studien. Pedagogerna är på några förskolor med i barnens lek men detta 

är inte något som vi ser uppfylls på alla de förskolorna vi undersökt. Pedagogerna finns i 

närheten när barnen leker men ”rycker” endast in när det behövs, pedagogerna är inte med i 

barnens lek.
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Vi sammanställde  likheter  och  skillnader  mellan  våra  observationer  och  intervjuer,  vilket 

uppmärksammade  att  det  var  framförallt  likheter  och att  det  inte  var  mycket  som skiljde 

förskolorna åt. 

Som  Bryman  (2001)  skriver  har  vi  använt  oss  av  de  etiska  kriterierna.  Vi  har  lämnat 

blanketter till vårdnadshavarna (se bilaga A) vad som gäller när vi observerar deras barn. Vi 

har förklarat för intervju personerna vad vi ska använda intervjuerna till. Även efter intervjun 

har intervjupersonerna fått se det vi skrivit ner så det stämmer överrens med det de har sagt.

8.2 Resultatdiskussion

Syftet  med denna studie har varit  att  se hur pedagogerna gör för att  bli  delaktiga i  barns 

kommunikation  i  leken  på  förskolan.  Vi  har  även  undersökt  barnens  agerande  i 

kommunikationen  mellan  de  olika  åldrarna  på  förskolan.  Vi  har  därför  observerat  och 

intervjuat pedagogerna på förskolan. Barnens kommunikation i leken har vi endast observerat. 

Vi har valt att undersöka mer än en förskola i samma geografiska område då vi vill få större 

möjlighet  till  att  undersöka  hur  de  olika  förskolorna  gör  för  att  ta  del  av  barnens 

kommunikation i leken. På förskolorna valde vi att studera utemiljön eftersom att vi ser en 

större möjlighet till att barnen blandas och går över åldersgränserna där. 

Under våra intervjuer sa pedagogerna att de var med i leken. När vi sedan observerade såg vi 

att så var inte fallet. Pedagogerna var involverade i barnens lek om det blev någon konflikt 

eller att något barn behövde hjälp. Vi funderar varför det är så. Vi tror att pedagogerna inte är 

med i barnens lek för de har många barn att hålla reda på ute på gården, så ingen blir skadad 

eller rymmer. Vi upplever också att tiden inte riktigt räcker till för pedagogerna att vara med i 

leken ute på gården. När pedagogerna är med i en lek och något händer måste de avbryta 

leken. Vi har även funderat varför pedagogerna tycker de är med i leken fast de inte är det. 

Detta tror vi beror på att pedagogerna blir delaktiga i leken när de frågar vad barnen leker 

eller om de ser några barn som inte leker så försöker pedagogerna få in dem i lek. Vi anser det 

är viktigt att pedagogerna är med i barnens lekar, men även att barnen får leka själva så de kan 

använda sin fantasi, lära sig turtagande, visa varandra hänsyn m.m. 

Leken är ett verktyg för barnen att kommunicera. Detta har vi sett genom att barn uttycker sig 

både verbalt och med sitt kroppsspråk i sina lekar. Barnen vill bli förstådda så att leken kan 

fortsätta. Vi ser även att materialet som finns i utomhusmiljön är bra verktyg för barnen att få 
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igång sina lekar och sin kommunikation. Här pratar barnen om de olika materialen vad det ska 

föreställa  i  sin  lek.  Barnen  tränar  motoriken  i  utemiljön,  där  tränar  de  att  utföra  och 

kontrollera sin kropps olika rörelser. Motoriken tränas när barnen går, springer, hoppar och 

backar.  De  får  även  motoriskövning  genom  att  kasta,  fånga,  cykla,  bära  och  dra.  Den 

motoriska övningen utomhus får barnen när de leker (Granberg, 2000). På förskolorna finns 

gungor,  naturmiljö,  sandlådor,  gräsmattor  m.m I  denna  miljö  får  barnen möjlighet  till  att 

tillammans med andra leka och prova sina motoriska färdigheter.

Barnen  på  förskolorna  kommunicerar  med  kroppsspråket  och  verbalt.  Kroppsspråket 

använder barnen genom att kramas, knuffas och hjälpa varandra med att visa med sina händer 

när det behövs.  Vi upplever i samband med våra observationer att vid vissa tillfällen väntar 

pedagogerna på att barnens lekar ska utvecklas enbart med deras eget sätt att leka i den fria 

leken. Vi anser att pedagogerna bör vara med tillsammans med barnen för att utveckla leken.

I våra observationer såg vi även att lekarna oftast avbröts när pedagogerna sa att de skulle 

städa för att det var mat.  Här märkte vi inte att barnen kände sig störda av detta, utan de 

plockade undan och följde pedagogerna. Pedagogerna sa till i god tid så barnen fick möjlighet 

till att göra ett avslut på leken. Vilket vi anser är bra då barnen får ett bra avslut på leken och 

förstår att leken är slut.

8.3 Fortsatt forskning

Det har varit intressant att ta del av hur olika förskolor ser på hur barns kommunikation kan 

vara till  hjälp i deras arbete. Genom att se barnets olika sätt att kommunicera i leken kan 

pedagogerna på ett lättare sätt ta del av barnets intressen för att kunna arbeta vidare ut ifrån 

det. Eftersom att tiden för vår studie endast har varit en halv termin så anser vi att materialet 

inte visar en fullt så rättvis bild av verkligheten som vi hade önskat.

Vår fortsatta forskningsfråga är: Hur får vi pedagogerna ute på förskolorna mer involverade i 

barns kommunikation i leken?
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Bilagor Bilaga A

Hej

Vi heter Sandra Larsson och Emma Rydhé. Vi studerar till förskollärare vid Linnéuniversitet. 
Under hösten 2012 skriver vi ett examensarbete och önskar att få möjlighet att observera ert 
barn. 

Vårt examensarbete handlar om hur barn kommunicerar med varandra genom lek. Detta vill 
vi observera i utomhusmiljön för att få möjlighet att ser hur barnen kommunicerar med alla 
åldrar.

Studien kommer att redovisas muntligt för en grupp studenter och lärare. Studien kommer 
även  att  lämnas  in  skriftligt,  för  att  sedan  publiceras  nationellt  tillsammans  med  andra 
examensarbeten.   Vi  tar  hänsyn  till  de  forskningsetiska  principerna  som Vetenskapsrådet 
beskriver. Data som samlas in berörs av tystnadsplikt. Data som samlas in kommer inte lånas 
ut för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. Efter studien genomförande 
kommer det finnas möjlighet för samtliga deltagare att ta del av den färdiga studien. Vi undrar 
om ni går med på ovanstående skrivet, att ert barn deltar i observation som vi kan använda till 
vårt examensarbete? 

Om Du/Ni har några frågor kontakta gärna X på tel. X.

Hälsningar

H

Sandra Larsson och Emma Rydhé

S

__________________________________________________________________

Samtycke för _______________________________________________________ 

(Barnets namn)

Jag/Vi samtycker till att ni får samla in och använda material där mitt/vårt barn finns med och 
användas enligt ovan.

JA ( ) NEJ ( )

J

Datum:

D

 

________________________________/______________________________________ 

Vårdnadshavares namnteckning Vårdnadshavares namnteckning 



Intervjufrågor Bilaga B

Hur kommunicerar barnen med varandra?

Vad har ni för material till utomhusmiljön som stödjer barnen i leken?

Hur gör du för att bli delaktig i barnens kommunikation?

På vilket sätt gör du för att bli delaktiga i leken?

På vilket sätt ser ni att barnen leker med barn som är både yngre och äldre?


