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ABSTRAKT 
Syftet med denna studie är att undersöka hur barnen leker med fokus på hur de 

kommunicerar med varandra och hur samspelet ser ut mellan barnen samt vilka regler de 

ger uttryck för. Frågeställningarna som formulerades är: ”Hur kommunicerar barn i 

leken?”, ”Hur samspelar barn i leken?” samt ”Vilka regler ger barnen uttryck för i 

leken?”. Metoden för insamling av material att studera var observation av barn i 3-5-

årsåldern på två olika förskolor i två kommuner. Resultatet beskriver barnens 

interaktioner med varandra och hur de använder både verbal och icke-verbal 

kommunikation för att förmedla budskap. Resultatet visar även på hur barnen samarbetar 

med varandra, dels för att lösa problem men även för att skapa fungerande lekar. Även 

de regler barnen använde beskrivs och varför barnen använder sig av dessa regler tolkas. 

Regler visade sig vara viktigt i barnens lekar och de arbetade för att upprätthålla dem 

och se till att de följs. Slutligen består resultatet av beskrivningar av olika strategier 

barnen använde sig av för att förebygga eller lösa konflikter. Utifrån studerade material 

har slutsatsen dragits att barnen använder såväl verbal som icke-verbal kommunikation 

och att de strävar efter att förstå varandra samt kunna samspela i leken. Vidare slutsatser 

är även att barnen samarbetade i leken för att lösa problem, för att utforma leken samt 

för att förebygga konflikter. Barnen i observationerna interagerade med varandra genom 

att kommunicera, samspela och använda sig av regler för att skapa en fungerande och 



 

 

harmonisk leksituation antingen genom att anpassa sig efter varandra på lika villkor eller 

genom att anpassa sig efter den ena lekparten med större vilja.  
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1 INTRODUKTION 

Syftet med denna studie är att undersöka hur barnen kommunicerar och samspelar i 

leken samt vilka regler de ger uttryck för. Med leken menas här de aktiviteter som 

barnen själva tar initiativ till, utformar och styr. För att få syn på barnens kunskaper 

kan observation av leken vara ett bra redskap då barnen ger uttryck för sina 

erfarenheter här.  

 

Då vår undersökning fokuserar på barnens lek och deras samspel, kommunikation 

och användande av regler i den blir förutsättningarna barnen erbjuds för att kunna 

leka av vikt. Skolinspektionen (2011) granskade kvaliteten på förskolor bland annat 

gällande den lekmiljö som erbjöds barnen. De fann att många förskolor inte hade en 

tillräckligt inspirerande miljö för barnen då tillgången till leksaker i många fall var 

begränsad med motiveringen från pedagogerna att det annars skulle bli för rörigt. 

Pedagogiskt material ska finnas framme och tillgängligt för barnen för att de ska 

kunna skapa en konstruktiv lek och kunna välja mellan olika aktiviteter. En 

framgångsfaktor för en förskola med hög kvalitet är bland annat att ha just en 

stimulerande och inbjudande miljö för barnen där de har ett stort urval av saker att 

leka med. Miljön och föremålen (exempelvis leksakerna) är av betydelse för att 

barnen ska kunna bygga upp sin lek och ha något gemensamt att samspela kring.  

 

Utbildningsdepartementet (2010) belyser i läroplanen för förskolan den roll leken har 

för barnets utveckling och lärande. I leken utvecklar barnet olika förmågor såsom 

fantasi, kommunikation och samarbete och personalen på förskolan ska arbeta för att 

stimulera barnets leklust. Vidare menar Utbildningsdepartementet (2010) att barnet 

på förskolan ska stimuleras att utveckla ”sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att 

leka och lära” samt ”sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera 

konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma 

regler” (s. 9). Detta styrker vårt val av ämne då leken är av stor betydelse i förskolans 

verksamhet när det kommer till barnens lärande och utveckling. För att kunna nå och 

fånga barnen i förskolan är leken en av de arenor där barnens verkliga intressen 

kommer till uttryck och därför har vi valt att observera just leken för att se vad det är 

som händer där och hur detta kan beskrivas utifrån vad olika författare skriver om 

leken, språkutvecklingen och barns samarbete. Skolinspektionen (2011) menar att 

barnens fria lek får ett stort utrymme i förskolans verksamhet och också används av 

pedagogerna för att utveckla barnens förmågor. Leken ses som ett redskap för 

lärande och samarbete och i leken får barnen också en möjlighet att lära sig hantera 

konflikter. 
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2 BAKGRUND 

Bakgrunden är uppdelad i två huvudteman utifrån vad som undersöks i denna studie. 

Först beskrivs vad kommunikation är samt hur och när barn använder sig av den och 

utvecklar den. Det andra temat handlar om leken, vad som händer i mötet mellan 

barnen och hur leken formas.  

 

2.1 Kommunikation 

Följande avsnitt kommer att ta upp vad kommunikation är samt hur barn använder 

sig av kommunikation. Kapitlet är uppdelat i två delar där vi först problematiserar 

kommunikationen i barnens värld och hur barn utvecklar sin kommunikation. 

Därefter behandlas kommunikationens roll i barnens lek. 

 

2.1.1 Barns kommunikation 
Språket är det viktigaste verktyget vi använder oss av när vi kommunicerar. Språket 

används som redskap för att förmedla budskap, förstå vår omgivning, bilda kunskap 

och göra oss förstådda (Arnqvist, 1993; Granberg, 1999). Arnqvist (1993) beskriver 

en sociolingvistisk förståelse där kontexten är av betydelse för att förstå ett yttrande. 

Beroende på i vilket sammanhang ett uttalande görs förstås det på ett visst sätt. Hit 

hör också olika artighetsfraser som barnet lär sig av sin omgivning, vad man ska säga 

och göra i en viss situation, exempelvis tacka för maten (a.a.). Även på vilket sätt ett 

meddelande framförs kan ge information, en mening som exempelvis sägs med 

fallande ton och avslutas med en suck signalerar att meningens betydelse är negativ. 

Det är alltså mer än orden som utgör kommunikationen mellan människor (Svensson, 

2009). Andra faktorer som spelar in i kommunikationen är bland annat gester, miner, 

blickar, röstläge, kroppsspråk eller kroppshållning (Granberg, 1999).  

 

Kommunikation innebär att samtalsparterna gör ett utbyte av tankar, känslor och 

upplevelser. För att kommunikationen ska fungera behöver parterna (talaren och 

lyssnaren) kunna samspela med varandra (Svensson, 2009). Granberg (1999) menar 

att kommunikation och samspel mellan kamrater kan leda till ett lärande och att 

leken är en viktig arena för att utveckla sitt språk. 

 

2.1.2 Kommunikation i leken 
Barn lär sig leka genom att kommunicera med andra människor men det är också 

genom kommunikationen som de lär sig de sociala rollerna och hur de fungerar. Med 

roll menas handling, relationer till andra människor samt egenskaper och attityder till 

rollen (Lindqvist, 1996). Mauritzson och Säljö (2003) analyserade hur barn 
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kommunicerar i leken samt hur de utformar gemensamma ramar för fantasileken. De 

beskriver i sin analys hur barnen använder språket för att förhandla om leken (hur 

den ska utformas) och för att berätta vad som händer i leken. Barnen går snabbt in i 

en fantasivärld som de har en gemensam förståelse för, även om den ofta bara 

beskrivs med enstaka ord: ”Ett enda ord från den talande i ett visst ögonblick utlöser 

ett kommunikativt samförstånd om en handlingsram som innebär att man agerar 

inom ett lekscenario.” (a.a. s. 189). Knutsdotter Olofsson (2003) beskriver att barnen 

använder sig av rösten i leken för att sätta ord på vad de gör, exempelvis Jag är 

mamman, du får vara lillasyster och du vet inte hur man skalar en banan så jag får 

hjälpa dig. I leken blir rösten annorlunda. Rösten blir lite klarare och ljuden från 

exempelvis en motor eller en morrande tiger kan oftast bli överdrivna. Samtalet 

mellan barnen i leken är vänligt även om leken handlar om någonting hemskt som 

exempelvis krig (a.a.). Förutom rösten är även kroppen ett viktigt redskap i leken. 

Det är genom rösten, kroppen och mimiken som barnen ger tecken på att ”nu leker 

vi” (Tullgren, 2003).  Enligt Knutsdotter Olofsson (2003) använder barnen kroppen i 

leken för att agera och iscensätta lekar. I leken lyssnar barnen inte på samma sätt som 

under ett samtal. Barnen lyssnar inte aktivt men de hör ändå det som försiggår i 

leken. I en utvecklad lek är det viktigare att både talet i leken och talet om leken ”når 

en adressat”. 

 

2.2 Leken 

Detta avsnitt tar upp leken och är uppdelat i fyra delar: Möten mellan barn, Regler i 

leken, Uteslutning samt Konflikthantering.  Den första delen omfattar vad som 

händer i mötet mellan barn, vilken betydelse samhörighet och åldersblandade 

grupper har för barns utveckling och lärande samt varför barn leker. Efter detta 

behandlas de regler som finns i leken, vilka de är, vem som skapar dem och vem som 

ser till att de efterföljs. Härefter hanteras uteslutning samt hur och varför barn ibland 

använder sig av detta samt riskerna med att bli utesluten ur leken. Slutligen tas olika 

strategier upp som barn kan använda sig av för att hantera en konflikt och av vilken 

anledning de väljer att använda en specifik strategi.  

 

2.2.1 Möten mellan barn 

Barns utvecklas socialt genom leken, men det är inte bara den sociala kompetensen 

som utvecklas i leken utan den påverkar även barnets personliga utveckling 

(Lillemyr, 1990). Utvecklingen gynnas mer av att barnen leker med personer som de 

själva definierar som vänner (Jonsdottir, 2007). Löfdahl (2007) beskriver de 

kamratkulturer barn ingår i och som präglar leken. När barn möts bildar de 

kamratkulturer, här har barnen olika statuspositioner och makt. Kamratkulturen 

bestämmer också vilka regler som finns över hur medlemmarna ska vara mot 

varandra. Löfdahl (2007) beskriver vidare att barn utövar makt och bestämmer vilka 
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som får och inte får vara med i leken och att detta kan bero på att barnen värnar om 

sina kamratförhållanden eller sin statusposition i kamratkretsen snarare än om lekens 

innehåll. 

 

von Oers och Hännikäinen (2001) talar om togetherness, eller samhörighet som vi 

har valt att kalla det här. Människor har en tendens att bilda grupper och ett behov av 

att höra samman och känna samhörighet. Denna samhörighet kan inte bara uppfyllas 

genom att fysiskt vara tillsammans med andra människor i ett rum utan den kräver en 

form av anknytning eller tillgivenhet som man exempelvis kan finna i en familj eller 

i en grupp. I en samhörighet tappar inte medlemmarna kontakten då en konflikt 

uppstår, vilket vänner kan göra. von Oers och Hännikäinen (2001) menar att 

samhörighet kan kopplas till Vygotskys proximala utvecklingszon då samhörigheten 

barnen emellan underlättar lärandet. Den proximala utvecklingszonen innebär att i en 

åldersblandad lek kan de yngre barnen lära av de äldre och mer erfarna barnen. Gray 

(2011) undersökte vilka fördelar som uppstår när barn i olika åldrar interagerar. Han 

beskriver att äldre barn fungerar som modeller för yngre barn och att äldre barn i 

mötet med yngre barn får tillfälle att lära av att lära ut och samtidigt öva sitt 

ledarskap. Gray (2011) förklarar varför ett äldre barn kan fungera som ett bättre stöd 

för ett yngre barn än en vuxen: ”Older children are closer in age, interests, abilities, 

energy level, and available time to younger children than are adults, and therefore 

older children are more likely to behave, for prolonged periods, within the younger 

children’s zones of proximal development than are adults.” (s. 504). Yngre barn 

leker också mer sociala lekar när de blandas med äldre barn, de äldre barnen initierar 

då de sociala lekarna som de yngre barnen ingår i och de yngre barnen försöker 

anpassa sig till den lek det äldre barnet skapat. Detta leder till att de yngre barnens 

sociala färdigheter utvecklas mer än om de lekt med barn i samma ålder. 

 

2.2.2 Regler i leken 

Barnen speglar vuxnas värld i lekar så som de tolkar den (Löfdahl, 2007). Lillemyr 

(2002) menar förutom att barn leker för att det är roligt så gör de det för att bearbeta 

upplevelser. Leken kan fungera som en terapi och det är därför viktigt att barn får 

möjlighet till att påverka lekens innehåll och förutsättningar. Leken har en stor 

betydelse för utvecklingen och lärandet hos barn. Genom att observera när barnen 

leker kan man få syn på mycket. Lillemyr (2002) påpekar att i leken kan man få syn 

på hur barnen använder fantasin, utforskar och prövar nya saker. I leken lär sig barn 

att kommunicera samt att förhålla sig till andra. Leken är en frizon där barnen inte är 

rädda för att bli bedömda på hur de uppför sig.  Jonsdottir (2007) menar att det är i 

leken som barns självbild utvecklas. I sociala samspel där samarbete och samvaro 

finns, exempelvis i leken, utvecklar barnet en trygghet och tillhörighet. Samspelet i 

leken leder bland annat till såväl social som kognitiv utveckling (Lillemyr, 2002; 

Jonsdottir, 2007). 
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Enligt Knutsdotter Olofsson (2003) råder harmoni i den perfekta leken, harmoni 

mellan de barn som leker. Däremot behöver inte innehållet i leken vara harmoniskt. 

Farligheter, hot eller rädsla är oftast en del i lekens innehåll. Om harmonin i lekens 

störs, exempelvis om ett barn inte följer de regler som finns, kan det tvinga barnet ut 

från leken. Det innebär att alla i leken är eniga om VAD de leker samt ATT de leker. 

En annan orsak till att harmonin i leken förstörs kan vara obalans i makt. Den 

perfekta leken har en ömsesidighet där alla är på samma nivå oavsett styrkor eller 

ålder. Obalansen uppstår när medlemmarna i leken ligger på olika nivåer, exempelvis 

åldersmässigt, och en av medlemmarna får mer makt, i detta exempel då den äldre. 

Knutsdotter Olofsson (2003) menar att i en bråklek kan harmonin i leken störas om 

någon tar i för hårt. Följden kan bli att leken bryts eller bråken eskalerar och blir på 

allvar. I en bråklek är inte tanken att någon ska vinna. Andra faktorer som kan störa 

en lek är enligt Johansson (2008) utpressning och ultimatum som är medel barn 

använder sig av för att få rätt när de försvarar egna och andras (vänners) rättigheter. 

Medel för att lösa konflikten som kan uppstå när barns olika viljor att få rätt möts är 

att använda sig av turordningssystem där den första viljan kommer först. Enligt 

Knutsdotter Olofsson (2003) är turordning en viktig del i den perfekta leken, att 

ibland är det du och ibland är det jag. Även Granberg (1999)  beskriver lekens regler 

som betydelsefulla för att leken ska fungera. Han förklarar att turordning, 

samförstånd och ömsesidighet är grunden för lekkompetensen.  

 

Pramling Samuelsson och Johansson (2009) fann i sin undersökning att regler är 

viktigt i barnens värld. När ett barn bryter mot en regel söker de andra barnen upp en 

vuxen för att uppmärksamma denne om detta. Johansson (2008) beskriver de 

rättigheter som finns i barnens värld vilka innebär att barnen har rätt till föremål och 

inflytande. Förhandlingar om rättigheter sker ständigt mellan barnen och dessa 

förhandlingar sker med hjälp av språket via exempelvis omröstning. En faktor som 

kan ge mer rättigheter är att vara äldre än de övriga lekdeltagarna. Alla barn värnar 

om sin rätt att ha inflytande i leken och att påverka lekens innehåll. Detta kan 

förklara det Lillemyr (1990) menar med att leken kan se olika ut beroende på i vilken 

situation leken äger rum. Leken kan framstå på ett sätt för ett barn men på ett helt 

annat sätt för någon annan. Karaktären i leken kan ändras om det kommer in ett nytt 

barn. 

     

2.2.3 Uteslutning 
Barn har regler i leken som de försvarar men inte alltid efterlever. Att inte skada 

andra och alla får vara med är sådana regler. När ett barn av någon anledning 

utesluts ur leken är den senast nämnda regeln inte sällan något som detta barn 

använder som argument för att få vara med (Johansson, 2008). Löfdahl (2007) talar 

om åldern som ett hjälpmedel för barnet att tilldela sig makt eller utesluta yngre barn 
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ur lekar. Även Johansson (2008) nämner åldern som en anledning till att utesluta 

andra barn men också andra orsaker som att barnet exempelvis har ”fel” kön eller 

”fel” personlighet för att få vara med. Barn har förväntningar på andra barns 

beteende och kan agera i förebyggande syfte och utesluta stökiga barn ur leken för att 

inte riskera att dessa barn förstör den. Fanger, Frankel och Hazen (2012) observerade 

4-6-åringar i utemiljön för att undersöka hur barn utesluter andra barn. De fann att 

uteslutning i sociala aktiviteter är vanligt förekommande och sker på olika sätt. 

Författarna fann fyra typer av uteslutning: direkt uteslutning (du får inte vara med), 

indirekt uteslutning(vi har inte öppnat än), planering av uteslutning samt ignorering 

av ett barns försöka att interagera. De som var socialt accepterade i gruppen hade en 

tendens att använda direkt uteslutning eller ignorering. Dessa typer av uteslutning var 

också mer socialt accepterade. De som däremot valde att planera att utesluta eller 

indirekt utesluta var de barn som tidigare blivit exkluderade. Det var också de som 

använde sig av dessa metoder som blev mindre omtyckta då dessa metoder var 

socialt mindre accepterade. Jonsdottir (2007) menar att uteslutning leder till 
utanförskap och detta kan få, förutom konsekvenser för stunden, konsekvenser 

senare i livet. Barn som utesluts i leken förlorar fördelar som leken ger och missar 

den sociala gemenskapen som finns att hitta i leken. 

 

2.2.4 Konflikthantering 
Friberg (2011) förklarar att när olika uppfattningar möts uppstår lätt en konflikt. Att 

tolka ett budskap korrekt är inte alltid det lättaste. Av olika anledningar kan 

missuppfattningar uppstå vilket kan leda till en konflikt. Dessa anledningar kan bland 

annat vara tal-, språk- eller hörselproblem, stress eller en motvilja att lyssna. All 

kommunikation sker i ett sammanhang och det är i det här sammanhanget som ett 

budskap kan förstås. Människor har olika sätt, om ändå ganska lika, att uppfatta ett 

sammanhang och en situation. Thornberg (2006) menar att barnets strategi för hur 

det löser en konflikt är situerat och beror på hur motparten reagerar och agerar i 

situationen. Han undersökte hur 178 femåriga förskolebarn hanterar konflikter 

genom att sätta in dem i fyra hypotetiska konfliktsituationer som barnen sedan fick ta 

ställning till och berätta hur de skulle lösa. Det visade sig att strategierna för hur 

konflikten skulle lösas skilde sig åt beroende på vilken situation det var. När det ena 

barnet i konflikten agerade fysiskt aggressivt, genom att exempelvis slå, blev det 

också ofta så att det andra barnet agerade på samma sätt. Å andra sidan blev inte 

barnet aggressivt i konflikten om motparten höll sig lugn. Thornberg (2006) 

beskriver sju strategier för att hantera en konflikt: 1. Barnet blir fysisk och slår eller 

sparkar alternativt verbalt förolämpar motparten. 2. Barnet behåller sin egen position 

utan att slå eller förolämpa den andre. 3. Barnet behåller sin egen position men kan 

samtidigt föra en diskussion och föreslå en lämplig lösning. 4. Barnet ser till båda 

parterna i konflikten för att båda ska bli nöjda. 5. Barnet ger efter för motpartens 

vilja. 6. Barnet lämnar situationen. 7. En pedagog involveras. 
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3 SYFTE 

Syftet med denna studie är att undersöka hur barnen kommunicerar och samspelar i 

leken samt vilka regler de ger uttryck för. Utifrån syftet har följande tre 

frågeställningar formulerats: 

 Hur kommunicerar barn i leken? 

 Hur samspelar barn i leken? 

 Vilka regler ger barnen uttryck för i leken? 
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4 METOD 

Detta kapitel innehåller en beskrivning av den metod som använts för att samla in 

material. Vald undersökningsmetod kommer att presenteras samt en motivation till 

varför just denna metod valts. I detta kapitel kommer även en beskrivning ges över 

urvalet, genomförandet samt hur materialet sedan har bearbetats. Slutligen beskrivs 

studiens tillförlitlighet samt etiska ramar.  

 

4.1 Undersökningsmetod 

Metoden som valdes för att samla in material är observation, detta för att kunna 

undersöka barnens värld utan att i större mån påverka dem. Genom att observera 

barnen i deras lek kan fenomen bli synliga som eventuellt inte skulle framgå i en 

eventuell intervju. Løkken och Søbstad (1995) menar att genom observation kan 

observatören få en uppfattning om de sociala samspel och relationer mellan 

människor (barn-barn, barn-vuxen). Patel och Davidson (2011) förklarar att 

observation är ett sätt att samla information då man vill studera människors beteende 

och olika händelser i naturliga situationer. 

 

Då speciella fenomen valts ut att observera (kommunikation, samspel och regler i 

leken) blir denna observation strukturerad. Patel och Davidson (2011) samt Løkken 

och Søbstad (1995) beskriver vikten av att vara väl införstådd i sina 

problemformuleringar när man går ut och gör en strukturerad observation så man vet 

exakt vad det är för beteende eller situation man ska leta efter och titta och fokusera 

på. 

 

Det finns två sätt att förhålla sig som observatör: deltagande och icke deltagande. 

När observatören är deltagande är denne med och agerar i situationen. Är 

observatören däremot icke deltagande sitter denne bredvid och interagerar inte med 

deltagarna (Patel & Davidson, 2011). Løkken och Søbstad (1995) beskriver samma 

roller fast med andra benämningar: observatören är antingen aktiv och deltagande 

eller passiv och distanserad. Det är också upp till observatören hur pass involverade 

deltagarna ska vara i undersökningen (ska de veta om att de blir observerade?). De 

förklarar att i en öppen observation är observatören synlig för de personer denne 

tittar på (a.a.). I denna undersökning valdes att inta en icke deltagande eller passiv 

och distanserad roll i förhållande till barnen som observerades i en öppen 

observation. Anledningen till detta var att vi ville observera barnens sätt att 

interagera med varandra med så lite påverkan som möjligt. 
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4.2 Urval 

Observationerna ägde rum på två skilda förskolor. Anledningen till detta var att 

snabbare kunna samla in observationsmaterial. Förskolorna som ingår i denna studie 

valdes ut då vi hade en god kontakt med dessa sedan innan. I och med detta var vi 

kända för såväl barnen som deras föräldrar och personalen som arbetar där.  

 

Patel och Davidson (2011) menar att man utifrån sitt syfte med studien ska välja en 

relevant undersökningsgrupp (a.a.). Då detta arbete syftar till att undersöka barns 

kommunikation och samspel i leken valdes att observera barn i 3-5-årsåldern då 

dessa har ett mer utvecklat språk än yngre barn. På den ena förskolan fanns 18 barn 

vars föräldrar alla lämnade tillstånd till att observera. Barnen där var i åldern 3-5 år 

och fördelade på 9 flickor och 9 pojkar. På den andra förskolan fanns 17 barn varav 

10 flickor och 7 pojkar i åldrarna 1-3, vilka treåringarna låg som fokus i 

observationerna. Här gav föräldrarna till 13 av barnen tillstånd till observation så det 

blev här viktigt att kontrollera vilka barn som befann sig i rummet där observationen 

ägde rum för att inte få med de barn som inte lämnat tillstånd. De barn vars föräldrar 

inte lämnade tillstånd var 2 flickor och 2 pojkar under 3 år och påverkade i och med 

sin ålder inte datainsamlingen.   

  

4.3 Genomförande 

Vi valde att utföra observationerna skilda på olika förskolor och genomförde därför 

datainsamlingarna en och en. Patel och Davidson (2011) menar att innan en 

undersökning kan genomföras behöver en planering göras över hur den utvalda 

undersökningsgruppen ska kontaktas, vilken information de ska få samt se till att de 

som medverkar lämnar sitt tillstånd (a.a.). Först kontaktades förskolorna där 

observationerna skulle utföras för att göra dem införstådda i undersökningens syfte. 

Därefter delades brev ut till alla berörda föräldrar (se Bilaga 1) där undersökningen 

förklarades och barnen tillförsäkrades konfidentialitet (att varken barn eller förskola 

skulle nämnas vid namn). Föräldrarna uppmanades också att godkänna att deras barn 

fick observeras. Observationerna ägde rum i samförstånd med personalen så 

tidpunkterna för observationerna skulle bli ultimata, alltså när barnen hade fri lek. 

Det visade sig att förmiddagarna skulle bli den bästa tidpunkten att observera leken 

då olika faktorer skulle kunna komma att störa på eftermiddagarna då barnen börjar 

gå hem. 

 

Patel och Davidson (2011) förklarar att de personer som ingår i en undersökning 

behöver ge sitt medgivande innan de kan medverka i studie (a.a.). Av denna 

anledning informerades barnen innan observationerna om vad som skulle hända och 

varför de skulle filmas och därmed få en möjlighet att välja att inte medverka, dock 

var det inget barn som hade invändningar mot att filmas. En annan anledning till att 
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barnen informerades om observationerna var även att avdramatisera såväl kameran 

som oss som observatörer. Trots att barnen var medvetna om att vi fanns där och 

observerade upplevde ingen av oss att vi störde deras lek. Vi var dock kluvna till hur 

vi skulle agera om exempelvis konflikter uppstod men bestämde att i största möjliga 

mån försöka hålla oss utanför då deras sätt att lösa den eventuella konflikten skulle 

bli intressant att undersöka. Såvida konflikterna inte gick överstyr, vilket de 

lyckligtvis aldrig gjorde, höll vi oss i bakgrunden.  

 

Under observationerna filmades barnen och anteckningar fördes för att komma ihåg 

de tankar som uppkom under observationstillfällena. Dessa anteckningar fanns till 

hands när filmerna sedan gicks igenom som stöd i vår förståelse. Sammanlagt 

filmades cirka 6 timmar fördelat på 6 observationstillfällen. 

 

4.4 Bearbetning av data 

När observationerna var genomförda behandlades först materialet enskilt en och en. 

Alla filmerna gicks igenom tillsammans med de anteckningar som förts under 

observationerna och situationerna nedtecknades detaljerat. Utifrån frågeställningarna 

valdes specifika situationer ut som handlade om kommunikation, samspel och regler 

i leken och dessa kategorier utgör också grunden i uppdelningen i resultatkapitlet.  

 

De utvalda sekvenser i filmmaterialet granskades sedan tillsammans för att båda 

skulle vara väl insatta i materialet som sedan skulle analyseras. Under denna 

granskning kategoriserades också situationerna ytterligare för att få en tydligare 

struktur i resultatkapitlet. 

 

4.5 Tillförlitlighet 

Då det endast är i två barngrupper som observationerna ägt rum kan inte denna 

undersökning sägas vara en beskrivning av hur andra förskolor arbetar och hur 

barnen där interagerar med varandra. Däremot beskrivs två olika förskolor i två olika 

kommuner vilket ger en större grad av variation än om två avdelningar på samma 

förskola hade undersökts.  

 

Patel och Davidson (2011) förklarar att man genom att filma observationer i 

efterhand kan se situationerna igen för att försäkra sig om att de är korrekt uppfattade 

(a.a.). Då observationerna i denna undersökning har filmats har materialet kunnat 

granskas igen vilket också leder till ökad tillförlitlighet. Enligt Patel och Davidson 

(2011) ökar också tillförlitligheten om två observatörer granskar materialet (a.a.). Då 

det är två par ögon som gått igenom observationsmaterialet finns det också två 
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tolkningar, men det är också våra tolkningar och materialet kan säkert ses utifrån 

andra perspektiv.  

 

4.6 Etiska ramar 

Patel och Davidson (2011) beskriver de fyra huvudsakliga etiska kraven som satts 

upp av Vetenskapsrådet när det gäller forskning. Dessa krav innebär att forskaren 

först ska informera de personer som ska ingå i undersökningen om sina syften, 

därefter ska deltagarna samtycka om sin medverkan. Materialet forskaren får fram 

ska behandlas konfidentiellt och innebär att personuppgifter ska hanteras på ett säkert 

sätt och att deltagarnas anonymitet kan försäkras. Det sista kravet författarna 

beskriver är nyttjandekravet som innebär att materialet forskaren samlar in enbart får 

användas för att forska (a.a.). I denna studie informerades såväl personal som 

föräldrar och barn om studiens syfte och deltagarna fick därefter samtycka till deras 

medverkan. De föräldrar som inte godkände att deras barn fick medverka 

respekterades och dessa barn ingår heller inte i observationsmaterialet. Inga barn 

valde att inte medverka under observationerna. Materialet har behandlats 

konfidentiellt då barnens anonymitet har säkerställts genom att varken barnens eller 

förskolornas namn framgår i arbetet. Alla namn som framkommer i resultatdelen är 

fingerade. Nyttjandekravet uppnås genom att observationsmaterialet som samlats in 

till denna studie endast används i ändamålet att göra denna undersökning 
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5 RESULTAT 

 Observationerna är kategoriserade utifrån frågeställningarna och följande kapitel är 

uppdelat i avsnitten Barns kommunikation i leken, Interaktioners konsekvenser samt 

Regler i leken. 

 

5.1 Barns kommunikation i leken 

Följande avsnitt är uppdelat i två delar: Verbal kommunikation och Icke-verbal 

kommunikation. Det är dock svårt att beskriva en situation med enbart den ena eller 

den andra typen av kommunikation då de båda ofta kompletterar varandra. Av denna 

anledning kan både verbal och icke-verbal kommunikation beskrivas i samma 

situationsbeskrivning. 

 

5.1.1 Verbal kommunikation 
I detta avsnitt beskrivs situationer där barnen använder sig av verbal kommunikation 

på olika sätt och av olika anledningar. Beroende på i vilket syfte barnen använder sig 

av verbal kommunikation talar barnen på olika sätt. Det uppstår alltså i situationerna 

även inslag av icke-verbal kommunikation i form av tonläge och intonationer, detta 

för att barnen ska tydliggöra syfte och budskap.  

 

Att beskriva och samtala kring leken 

I följande situation kommer vi får se hur Lisa (3), Albin (3) och Svea (3) leker 

tillsammans. I leken finns en gunghäst med. Leken utspelar sig inne i ett större rum 

där fler barn finns och leker.  

 

Lisa sitter på gunghästen och gungar. Albin och Svea står framför hästen och 

tittar. Svea klappar hästen på nosen och Lisa säger: min häst. Svea slutar klappa. 

Albin och Svea står och tittar när Lisa gungar på hästen. Efter en stund låtsas 

Albin ta upp ett svärd ur sin byxficka och viftar mot Svea med handen som om 

han håller svärdet och säger: angerd [En garde]. Svea håller upp händerna 

framför huvudet som ett skydd och går in och sätter sig i en garderob som står i 

rummet. Albin följer efter. Lisa ropar: Kom Svea. Därefter hoppar Lisa av 

gunghästen och håller i den med ena handen samtidigt som hon försöker locka 

med Svea och Albin in i leken igen. Hon sträcker ut den andra handen mot Svea 

och samtidigt säger hon: kom, vill du klappa min häst? Svea kliver ut från 

garderoben och säger glatt: ja! Är den jättesnäll? Lisa sätter sig på gunghästen 

igen och Svea börja klappa hästen på nosen. Albin ställer sig bredvid Svea 

framför hästen och tittar. Han påbörjar en mening men avbryter sig själv: ja vill 

också kla… Lisa gungar på hästen och säger: min häst tycker inte om broccoli. 

Svea slutar klappa hästen, hon får syn på Albins teckning som har ramlat ner på 

golvet och går dit. Albin följer efter och Svea säger: Oj, kom Albin. Sedan pekar 

Svea på teckningen som ligger på golvet. Albin svarar: det gör inget. Det blir 

tyst i fem sekunder. Sedan tar Albin upp sitt låtsassvärd från byxfickan och riktar 
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det mot Svea samtidigt som han säger: angerd. Svea hoppar upp på en liten bänk 

och ställer sig på den. Albin gör samma sak. Sedan riktar han svärdet mot henne 

och säger: angerd. Lisa kommer nu bärande på gunghästen mot Svea och Albin. 

Samtidigt säger Lisa: den här heter Lilla Gubben. Jag heter Pippi Långstrump 

och du heter Annika och du heter Tommy. Svea svara Lisa: jag heter Annika. 

Lisa säger till Svea och Albin som fortfarande står uppe på bänken: ni får inte 

stå där uppe. Svea och Albin hoppar ner från bänken och går till Lisa. Svea 

säger till Lisa: kan inte stå där Pippi. Lisa bär upp gunghästen med båda 

armarna och säger: jag är jättestark, kolla vad stark jag är. Svea tar upp sina 

armar i luften och låtsas bära en häst, sedan säger hon till Lisa: och jag är med 

jättestark. Lisa säger, du har ju ingen häst, samtidigt som hon fortsätter bära 

gunghästen. Svea blir tyst. Albin som står bredvid Svea säger: jag är stark så jag 

är arg. Lisa upptäcker ett gosedjur som ligger på ett bord, sedan säger hon: ni 

kan bära den starka kaninen. Albin och Svea tar samtidigt kaninen. Svea säger 

till Albin: jag kan ta den, men släpper sedan kaninen och låter Albin ta den. Lisa 

säger: den ska Svea ha. Albin lägger tillbaka kaninen på bordet och går sedan 

därifrån och börja leka med ett annat barn. Svea håller upp kaninen över sitt 

huvud och säger: jag är jättestark. Lisa ställer ner gunghästen på golvet, ställer 

sig på knä och kramar den. Sedan säger hon: den är jättelurvig. Svea sätter sig 

på knä bredvid Lisa och kramar om kaninen som hon håller i, sedan säger hon: 

den är med jättelurvig. (Leken fortgår. Barnen fortsätter leka med gunghästen 

och visa för varandra hur starka de är). 

 

Albin som har gått ifrån leken med gunghästen börja leka med Sally (2). Sally 

sitter och leker med en riddarborg. Bredvid henne finns en låda med gubbar i. 

Albin tar upp lådan och säger: jag ska ha den stora tunga lådan. Sally säger: 

neje, det är så mycket saker. Albin fortsätter bära lådan. Sally skriker till Albin: 

du kan inte bära dem! Jag vill ha dem! Albin svara: men jag är jättestark.  

 

I denna lek försöker Lisa involvera Svea och Albin i sin lek. Lisa vill leka med 

gunghästen medan Albin och Svea inte verkar ha förstått att de leker. Albin och Svea 

går iväg två gånger, vid dessa tillfällen försöker Lisa locka tillbaka dem igen till 

leken. Till sin hjälp har hon gunghästen när hon försöker fångar upp dem när de går 

iväg och gör något annat. I leksituationen är det Lisa som bestämmer. 

 

Den verbala kommunikationen i situationen är kopplad till leken. Barnen använder 

språket för att uttrycka att de leker. Hästen är central i den verbala 

kommunikationen. Barnen samtalar om hästen. Även när barnen försöker visa för 

varandra hur starka de är, är hästen i centrum. Svea som inte har någon häst lyfter 

upp sina armar i luften och låtsas bära på en. Lisa kommenterar detta och säger ”du 

har ju ingen häst”. Två gånger i situationen går Svea och Albin ur leken. Då försöker 

Albin få Svea till att leka det han vill. Han låtsas ta upp ett svärd och börjar sedan 

fäkta mot Svea i hopp om att hon vill vara med i leken. För att förstärka den icke 

verbala kommunikationen (när han viftar med handen som om han hade ett svärd) 

säger Albin samtidigt ”angerd”. I och med att Albin sätter ett ord (angerd) på vad 

han gör när han viftar med handen mot Svea förstärker han den icke-verbala 

kommunikationen med verbal kommunikation.  
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Olika röstlägen förmedlar i vilket syfte kommunikationen äger rum i en 

fantasilek 

I följande situation beskrivs en fantasilek där två flickor kommunicerar såväl i (med 

förvrängd, ljusare röst) som utanför leken (med ”vanlig” röst). 

 

Stina (5) och Klara (5) sitter i en trång vrå och leker med barbiedockor. De är 

mer eller mindre skyddade från insyn. Flickorna leker en fantasilek där de 

förvränger rösten när de kommunicerar genom dockorna. De talar inte med 

varandra hela tiden utan säger en mening då och då och byter sedan kläder på 

dockorna och kammar dem.  

 

Stina: Jag ska bara hämta mina syskon. 

Stina: Vi måste bara ta på oss såna där. 

 

Stina plockar fram skor till alla dockorna. 

 

Klara: Mamma, kan vi få gifta oss? 

Stina: Kom, vi måste gå. 

Klara: Men kan jag få gifta mig? (med förvrängd men bestämd röst) 

Stina: Ja, det kan du få. 

 

Flickorna har inte riktigt kommit överens om vilka de är i leken och vad den ska 

handla om. Verbalt uttrycker de två skilda handlingar och ger inte varandra respons 

på den andres yttranden. Det verkar mer som att de båda leker fantasilekar parallellt 

med varandra och ibland bjuder in den andra i sin fantasilek med mer eller mindre 

lyckat resultat (Mamma, kan vi få gifta oss möts med Kom, vi måste gå). Man kan 

här dra slutsatsen att Stina är inne i leken att hon ska hämta sina syskon och att de 

därför måste gå medan Klara pratar om giftermål och inte är på väg någonstans.  

Båda flickorna försöker hålla fast i sin egen handling men när Klara upprepar sitt 

önskemål (att leken ska handla om giftermål) med en mer bestämd röst och betoning 

på ordet ”kan” visar hon att hon inte tänker ge sig i fråga om lekens handling och 

Stina ger till slut med sig. Genom att förvränga rösten visar flickorna att de talar i 

leken, tonläget i rösten är i den här leken viktig för att flickorna ska förstå om den 

andra pratar i eller utanför leken. 

 

Förmedling av omsorg och medlidande  

I följande situation beskrivs när barn visar omsorg om varandra genom verbal 

kommunikation och hur de lever sig in i varandras tillstånd. 
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David (3) sitter ensam och kör med några bilar på golvet. Axel (3) har nyss 

anlänt till förskolan och kommer in i rummet.  

 

David: Hej Axel! Hur mår du idag? 

Axel: Mmmm. 

David: Hej Axel. 

Axel: Min mamma är sjuk. 

David: Är din mamma sjuk? (Med högt och ”förvånat” tonläge.) Ååååååååh, 

stackars din mamma är sjuk Axel. 

 

David uttrycker en artighetsfras, ”Hur mår du idag”. Axel uppfattar dock först inte 

detta och svarar inte på frågan och hälsar heller inte tillbaka. Han ger däremot 

respons på att han uppfattat att David pratar med honom. David bjuder in till en 

dialog som Axel inte riktigt svarar på eller förstår. När David återigen säger ”Hej” 

svarar Axel att hans mamma är sjuk vilket David ger respons på. Genom både sin 

verbala (”Stackars din mamma är sjuk”) och icke-verbala (sitt ”förvånade” och 

”medlidande” tonläge) kommunikation förmedlar han såväl sin omsorg som sin 

medkänsla, omsorg när han frågar hur Axel mår och medkänsla när han ger respons 

på att Axels mamma är sjuk. När David frågar hur Axel mår relaterar Axel detta till 

sin mamma som mår dåligt och förmedlar detta verbalt till David. David uttrycker att 

det är synd om den som är sjuk. David styr också samtalet och är den som ställer 

frågor medan Axel svarar kort på frågorna vilket David ger relevant respons på. Båda 

barnen är alltså medvetna om att de ingår i en dialog med varandra och agerar 

därefter.  

 

Verbal kommunikation i en problemlösningssituation 

Felicia (3) och Olof (3) sitter vid ett bord och håller på med ett spel. Felicia har 

spelet framför sig och Olof sitter på stolen mittemot och hjälper till. Barnen har tagit 

fram spelet själva och sitter nu och försöker sätta i igelkottens taggar i de tomma 

hålen.  

 

Olof: Den kan du stoppa i. Så gör vi. (Han lägger en tagg på bordet som han 

menar att Felicia ska sätta i igelkotten, därefter plockar han fram fler taggar och 

lägger på bordet). Felicia svarar efter en stund och säger: tack. Hon tar sedan 

taggen och sätter i den i igelkotten. Olof fortsätter att plocka fram alla taggarna 

från spelkartongen medan Felicia försöker sätta i taggarna i igelkotten. Sedan 

upptäcker hon taggarna som Olof har lagt på bordet. Hon drar åt sig taggarna och 

säger: tack, tack och tack Olof. Felicia återgår och fortsätter sedan sätta tillbaka 

taggarna som Olof lagt på bordet. 
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I den här situationen kan man se den verbala kommunikationen kring spelet. Barnen 

samtalar kring spelet och försöker hjälpas åt med spelet genom att kommunicera 

verbalt. Barnen använder sig mest av ord istället för hela meningar i denna situation. 

Samtalet består endast av små fraser.  

 

5.1.2 Icke-verbal kommunikation 
Det har i tidigare exempel visats på icke-verbal kommunikation för att stärka verbal 

kommunikation. Att beskriva situationer med endast den ena typen av 

kommunikation kan vara svårt då barnen oftast använder sig av både den verbala och 

icke-verbala kommunikationen för att göra sig förstådda.  

 

Icke verbal kommunikation för att förstärka verbal kommunikation 

När Olof (3) och Felicia (3) sätter i taggarna i en igelkott använder de sig (förutom 

verbal kommunikation) av icke-verbal kommunikation. Nedan beskrivs de 

uttrycksformer barnen använder sig av för att förstärka kommunikationen.  

 

Olof halvligger på bordet och tittar på Felicia som koncentrerat sätter i taggarna i 

igelkotten. Han pekar och säger: där är ett hål. Felicia sätter i taggen i det hålet 

som Olof pekade på.  

 

Förutom den verbala kommunikationen som finns i detta samspel syns även den 

icke-verbala kommunikationen. Den icke-verbala kommunikationen i denna situation 

är när Olof pekar på hålen där han menar att Felicia kan sätta taggarna. Olof tar till 

den icke-verbala kommunikationen (pekar) för att förstärka den verbala 

kommunikationen (talet). I och med att Olof pekar samtidigt som han säger ”där är 

ett hål”, tydliggör Olof för Felicia vilket hål han menar. 

 

Olof upptäcker spelkartongens framsida som ligger bredvid honom. Han pekar 

på bilden av igelkottens tagg och säger: sånna har ju du Felicia. Sånna håller ju 

vi på med. Felicia tittar på kartongen utan att svara och återgår sedan för att sätta 

i taggarna på igelkotten. Olof vänder nu upp kartongens framsida mot Felicia 

och säger ytterligare en gång samtidigt som han pekar: sånna håller ju vi på 

med. Felicia svarar inte denna gång heller. Hon tittar på kartongen och börjar 

återigen koncentrera sig på att sätta tillbaka taggarna på igelkotten. 

 

Olof upptäcker att kartongen har en bild av den igelkott som står på bordet och detta 

vill han förmedla Felicia. Genom att han pekar på bilden samtidigt som han säger 

”sånna har ju du Felicia. Sånna håller ju vi på med”, förtydligar Olof vad han menar 

med ”sånna”. Om Olof inte hade pekat och bara sagt ”sånna” hade Felicia haft 

svårare att tolka Olof menade med ”sånna”.  
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Att tolka en icke-verbal handling för att förstå ett budskap 

I följande situation beskrivs en lek där två typer av kommunikation uppstår, en 

verbal och en icke-verbal, men där den icke-verbala kommunikationen är mer 

framträdande. Barnens olika sätt att kommunicera är, beroende på vilken typ av 

kommunikation de använder, lättare eller svårare att tolka och förstå. 

 

Sara (4), Elin (5), Bea (4) och Lukas (3) leker i hemvrån. Bea och Sara är hundar 

och har varsitt koppel (ett rep) bundet i midjan. Elin är matte till Sara och Lukas 

är husse till Bea. Elin pratar med sin hund: 

 

Elin: Är du hungrig hunden? Behöver du kissa? 

 

Sara nickar till svar och Elin serverar mat och går en sväng med Sara så hon kan 

uträtta sina behov.  

 

Elin använder verbal kommunikation för att ställa frågor till Sara medan Sara 

använder icke-verbal kommunikation (nickar) när hon svarar. Elin förstår direkt 

Saras budskap. Elins verbala frågor gör Saras icke-verbala svar lätta att tolka då de 

tillsammans skapar en kontext vari kommunikationen kan förstås.  

  

Lukas däremot talar inte så mycket med sin hund utan håller i kopplet och följer 

med när Bea kryper iväg. Lukas börjar plötsligt dra ordentligt i kopplet men 

säger ingenting. Bea tittar på Lukas men han fortsätter att vara tyst och börjar nu 

istället att rycka i kopplet. Bea vänder sig om och börjar krypa i den riktning som 

Lukas drar åt. Lukas slutar då rycka och går sedan med Bea bredvid sig.  

 

I den andra delen av observationen ses Lukas som inte verbalt berättar för Bea vad 

han vill. Bea blir förvirrad av Lukas icke-verbala kommunikation (att dra och rycka i 

kopplet) och tittar på honom. Genom att dra i kopplet försöker Lukas förmedla till 

Bea att han vill att hon ska krypa åt ett specifikt håll, men utan att med ord (verbalt) 

berätta detta blir det svårt för Bea att förstå. Bea försöker tolka Lukas budskap och 

provar en lösning: att krypa åt det håll Lukas drar, vilket resulterar i att Lukas slutar 

dra och rycka. Kommunikationen mellan Lukas och Bea är svår för parterna att tyda 

då de inte använder sig av verbal kommunikation. När Bea vänder sig om och tittar 

på Lukas signalerar hon att hon inte förstår vad Lukas vill. Detta ger Lukas respons 

på genom att istället börja rycka i kopplet. Icke-verbal kommunikation möts alltså 

med icke-verbal kommunikation vilket gör det svårare för båda parterna att förstå 

varandra då ingen uttrycker sig med ord. Det som dock underlättar för barnen att 

kunna förstå varandra är den kontext de befinner sig i, båda vet vad de leker och vem 

de är i leken. Efter en stund förstår de varandra och kan fortsätta leken.   
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Att skydda sin lek 

Pontus (3) bygger ett torn av klossar ensam, andra barn befinner sig i rummet 

men han försöker inte interagera med dem. Annika (4) kommer fram till Pontus 

och tittar på hans torn. Hon plockar upp en kloss från golvet och sträcker sig upp 

för att lägga den på tornet. Pontus ställer sig då framför Annika och tar tag i 

hennes arm och tittar argt på henne. 

 

Annika: Jag tänkte bara hjälpa. 

 

Pontus svarar inte utan fortsätter att titta argt på Annika som då suckar och 

släpper klossen.  

 

Pontus leker själv och är heller inte intresserad av att dela leken med någon annan. 

När Annika närmar sig Pontus och försöker vara med i hans lek använder han sig av 

icke-verbal kommunikation i form av en arg blick och ett fast hejdande tag om 

Annikas arm för att visa att han inte vill ha hjälp i sitt byggande. Annika uttrycker att 

hon bara ville hjälpa till men Pontus ger sig inte utan fortsätter att genom sitt 

agerande förmedla sitt ogillande av hennes närvaro. Annika förstår Pontus budskap 

trots att han inte sagt ett ord och lämnar situationen. 

 

Att förstå önskemål genom den andres agerande 

Kristina (4) och Britta (4) sitter och leker med trolldeg vid bordet. De kavlar ut 

sina degbitar och använder sedan olika verktyg för att göra kakor. Kristina skär i 

sin utkavlade degbit med en pizzadelare (en rund kniv som rullas över föremålet 

som ska delas) som det bara finns en av. Britta ställer sig upp och hänger sig 

över bordet och tittar på när Kristina skär. När Kristina är färdig tittar hon upp på 

Britta och ler och ger henne pizzadelaren. Britta tar emot den och ler tillbaka och 

går sedan tillbaka till sin plats och skär i sin degbit.  

  

Kristina och Britta leker med trolldeg tillsammans men pratar inte med varandra. De 

observerar vad den andre gör och härmar ibland varandra. När Kristina tar fram 

pizzadelaren blir Britta märkbart intresserad och närmar sig Kristina. Utan att säga 

någonting utan enbart genom att läsa av Brittas kroppsspråk förstår Kristina att Britta 

också vill använda verktyget och ger den därför till henne. När Britta tar emot 

pizzadelaren och ler mot Kristina visar hon tacksamhet för att Kristina delar med sig.     

 

5.2 Interaktioners konsekvenser 

I leken samspelar barn mer eller mindre med varandra. Följande avsnitt beskriver 

dessa samspel mellan barnen som leder till en fungerande eller icke-fungerande 

aktivitet. När samspelet störs uppstår lätt en konflikt, barnens sätt att hantera 

konflikterna visade sig vara olika och beskrivs senare i en egen del i detta avsnitt.  
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5.2.1 Barns samspel 
Nedan beskrivs de samspel som uppstod mellan barnen som resulterade i lyckade 

interaktioner. 

 

Samarbete för att lösa problem 

Tidigare har situationen där Olof (3) och Felicia (3) samarbetar med varandra för att 

lösa problem beskrivits. Här beskrivs samarbetet som uppstår mellan barnen när de 

hjälper varandra. 

 

Felicia säger sedan: här är ett hål och sätter taggen i hålet. Kvar på bordet ligger 

nu bara en tagg. Olof konstaterar detta och säger: nu är det bara en plutt. Felicia 

tar upp den sista taggen och håller den i handen samtidigt som hon snurrar 

igelkotten för att leta efter det sista hålet att sätta taggen i. Det finns inga fler hål 

kvar. Hon tar upp taggen och sätter den ovanpå en annan och säger: kan man inte 

sätta den där. Därefter ber hon Olof att hjälpa henne. Hon skjuter fram 

igelkotten så den står mitt på bordet och säger: kan du hjälpa mig. Olof svarar: 

den är nog färdig.  

 

Samarbetet blir tydligt när Felicia inte hittar ett hål att sätta igelkottens tagg i. Hon 

ber därför Olof om hjälp som sitter mitt emot henne. Genom att skjuta fram 

igelkotten mot Olof och därefter fråga om han kan hjälpa henne visar Felicia att hon 

vill ha Olofs hjälp. Olof hjälper Felicia genom att uttrycka sig verbalt och säger att 

han tror att den är färdig.  

 

Samspel genom anpassning 

Tom (4) har radat upp dinosaurier på ett led. Daniel (3) tar en dinosaurie och 

använder den som hammare att slå på de andra dinosaurierna i ledet med. Tom leker 

också en fantasilek där hans dinosaurier kommunicerar med varandra, Tom 

förvränger därför ibland sin röst för att signalera att han talar genom en dinosaurie. 

 

Daniel: Pang! Dom dog! 

Tom: Nej! Dom ska stå där: (Pratar med vanlig röst till Daniel.) 

 

Tom radar upp dinosaurierna igen. Tom och Daniel tar sedan varsin dinosaurie 

och börjar leka.  

 

Tom: Jag ska gå hit nu. (Pratar med förvrängd röst genom dinosaurien till 

Daniel.) 

Daniel: Jaa. (Pratar med ”vanlig” röst.) 
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Daniel slår Toms dinosaurie med sin. 

 

Tom: Nej, du får inte slå mig! (Pratar med förvrängd röst genom dinosaurien till 

Daniel.) 

 

Pojkarna leker tillsammans men på olika sätt. Dinosaurierna går bredvid tillsammans 

men enligt de båda pojkarna går leken sedan ut på olika saker. Enligt Tom pratar 

dinosaurierna med varandra, alltså en sorts fantasilek. När Tom förvränger rösten är 

det enligt honom dinosaurien som talar. Daniel å andra sidan är mer ute efter att 

dinosaurierna ska slåss och talar inte (som Tom) genom sin dinosaurie. Daniel ger 

ingen respons på Toms inbjudan till att tala genom dinosaurierna, däremot slutar 

Daniel att slå med dinosaurierna så fort Tom säger till (dock börjar han snart igen) 

vilket visar att han förstår Toms budskap. Till slut tröttnar Tom på att försöka 

kommunicera med Daniel och ger efter för hans lek. Pojkarna börjar kasta alla 

dinosaurierna i en hög och slå på dinosaurierna med varandra.  

 

I situationen försöker Tom vid upprepade tillfällen få med sig Daniel i sin fantasilek, 

detta fungerar dock inte. När Tom märker att hans försök att få med Daniel inte 

lyckas ger han upp och närmar sig istället Daniels lek att slänga och slå med 

dinosaurierna. Båda pojkarna blir då delaktiga i samma lek där båda leker utifrån 

samma handling i leken, nämligen att slänga och slå med dinosaurierna, vilket också 

fungerar tillfredsställande för båda barnen. Istället för att leka vid sidan om varandra 

anpassar sig Tom efter Daniel så att leken blir gemensam och båda är delaktiga.    

 

5.2.2 Barnens hantering av konflikter 
När barnen inte lyckades samspela på ett sätt att de tillsammans kunde leka en 

fungerande lek uppstod snabbt konflikter. Barnen hade mer eller mindre lyckade 

strategier för att verbalt och icke-verbalt hantera konflikter. Nedan följer två exempel 

där barnen på olika sätt bemöter varandra i en konlikt. Det som koncentreras på i 

konfliktsituationerna är hur barnen hanterar konflikten, genom att antingen verbalt 

eller icke-verbalt lösa eller agera i den. 

 

Verbalt hot möts med icke-verbal respons för att lösa uppkommande konflikt 

Stina (5) och Klara (5) leker med barbiedockor. De har innan i leken talat med 

förvrängd röst för att visa att de talar i leken men plötsligt går Klara ur fantasileken 

och med sin ”vanliga” röst ställer hon ett ultimatum: 

 

Klara: Om du inte ger den till mig vill inte jag leka med dig. (Menar dockan 

Stina leker med.) 

Stina: Okej. (Ger dockan till Klara.)  



23 

 

 

Stina går med på Klaras ultimatum, förmodligen för att hon vill fortsätta leka, och 

ger Klara den docka hon krävde att få. Genom att uttrycka ”Okej” signalerar Stina 

verbalt att hon går med på Klaras krav och genom sitt icke-verbala uttryck (att ge 

dockan till Klara) visar hon också i handling att hon går med på Klaras ultimatum.  

  

Att verbalt hantera men inte kunna lösa en konflikt 

Här beskrivs en situation där två pojkar leker bredvid varandra och som då och då 

stöter ihop. När pojkarnas lekar krockar uppstår omedelbart konflikter. 

 

Peter (4) sitter och leker med en stor borg i plast, i borgen har han radat upp 

olika leksaksdjur. Karl (4) kör runt med två traktorer. Barnen leker från början 

inte med varandra utan vid sidan av varandra. Karl kör med traktorerna mot 

Peters borg.  

 

Karl: Jag ska döda alla dina djur! 

Peter: Nej! 

Karl: Jo! 

Peter: Nej! 

 

Pojkarna börjar skrika ”Jo” och ”Nej” om vartannat tills en pedagog kommer in i 

rummet och för stunden löser situationen. Pedagogen försöker avleda pojkarnas 

uppmärksamhet och pekar på en av Peters djur: 

 

Pedagog: Vad har du där? 

Peter: En elefant. 

Karl: Jag ska döda den! 

Peter: Nej, jag vill inte! (Peter tittar på pedagogen.) 

Pedagog: Karl, hör du vad Peter säger? 

Karl: Men jag ska inte döda alla djuren. Peter, jag ska inte döda alla. 

Peter: Nää. 

 

Leken fortsätter på samma sätt, pojkarna leker mestadels bredvid varandra men 

hamnar ibland i den andres lek. När pojkarna stöter ihop uppstår snabbt konflikter 

som de själva inte kan lösa utan fastnar i och kommer inte vidare. De kan verbalt inte 

lösa konflikterna vilket leder till att de hakar upp sig (”Nej”, ”Jo”, ”Nej”, ”Jo”), de 
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fastnar i sitt eget perspektiv och möter inte den andres värld. Karl vill leka en lek där 

han dödar alla djuren med traktorn men detta vill inte Peter, dock ser Karl bara leken 

ur sitt eget perspektiv. Peter vill leka med sina djur och rada upp dem i borgen, denna 

lek fungerar inte när Karl kör in med traktorn i borgen och säger att han ska döda 

djuren. Barnen har varsin lek som de värnar om och inte vill ändra på, när en annan 

lek kommer för nära störs leken. När barnen hamnar i konflikt kan de inte på egen 

hand lösa detta, pedagogen kommer in och detta gör att barnen vänder sig till henne 

istället för att få hjälp att lösa konflikten. Peter tröttnar till slut och lämnar 

situationen: 

 

Peter: Fröken, jag vill sitta vid datorn. 

 

Genom detta uttryck signalerar Peter att han är beredd att lämna situationen för att 

undvika att fler konflikter uppstår. Till pedagogen kan Peter uttrycka sina önskemål 

på ett verbalt mer avancerat sätt än när han i konflikterna interagerar med Karl då 

han oftast uttrycker sin vilja med ett återkommande ord, ”Nej”.  

 

 

5.3 Regler i leken 
Detta avsnitt beskriver de regler barnen gav uttryck för i leken. Den regeln barn 

oftast gav uttryck för turordningsregeln. Denna regel åberopades när barnen skulle 

fördela något rättvist mellan varandra.  

 

Att inte dela med sig 

Olle (3) och Fredrik (4) leker med bilar. Olle har ställt upp ett led med bilar där 

de bilar han inte för stunden använder står. Olle och Fredrik kör runt med varsin 

bil i en bana de byggt upp med träklossar. När Olle hämtar en bil ur ledet så han 

har två gör Fredrik likadant.  

 

Olle: Nej, det är mina! 

Fredrik: Men du använder ju inte dom! 

Olle: Jo, dom ska stå där! Det är mina! 

Fredrik: Men du kan ju inte ha alla. Man måste faktiskt dela med sig. 

Olle: Men jag hade dom först! 

Fredrik: Då får inte du köra på min bana. 

 

Olle och Fredrik leker tillsammans i en från början fungerande lek. Dock uppstår en 

konflikt när Fredrik gör anspråk på de bilar som Olle anser tillhör honom. Fredrik 

försöker att övertala Olle att dela med sig av bilarna men när detta inte fungerar 
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väljer han att utesluta Olle från att köra med bilarna på den bana som Fredrik byggt 

upp. Pojkarna höjer inte rösten märkbart gentemot varandra men signalerar ändå på 

tonen att de menar allvar med sina uttalanden. När Olle inte låter Fredrik använda 

någon av ”hans” bilar åberopar Fredrik regeln att man måste dela med sig. Olle vill 

dock fortfarande inte dela med sig vilket resulterar i att Fredrik väljer att agera på 

samma sätt. 

 

Turordning när alla ska få tillgång 

I följande situation beskrivs hur barnen använder sig av turordning för att tillgången 

till I-paden ska bli så rättvis som möjligt.  

 

Gustav (4), Sofia (4) och Maria (4) sitter i soffan. Sofia spelar på I-paden och 

Gustav och Maria sitter bredvid och tittar på. Johan (4) kommer bort till soffan 

och tittar på I-paden. 

 

Johan: Får jag spela sen? 

Gustav: Nej, efter henne är det jag. Eller hur Sofia? 

Sofia: Mmm. 

Maria: Och sen är det min tur. Men sen är det din tur. 

Johan: Är jag efter dig då? (Till Maria.) 

Maria: Jaa. 

 

Barnen diskuterar hur kön till I-paden ser ut. Turordningen är viktig för barnen för 

att det ska bli så rättvist som möjligt och för att alla ska få tillgång till att spela på I-

paden. Barnen uttrycker i vilken turordning de står i kön och alla accepterar detta och 

fyller i när de tycker att någon missat något i turordningen. Detta visar att barnen har 

en gemensam förståelse för vilka regler som finns när det kommer till hur 

turordningssystemet ska upprättas, nämligen den som kommer först får spela först 

och så vidare. Barnen samarbetar och ser till att turordningen följs och att ingen 

tränger sig före i kön och informerar också de nya deltagarna om vilka som står näst i 

kön så denna kan rätta sig efter detta.  

 

Alla får inte vara med 

Caroline (5) och Charlotta (5) leker med varandra i hemvrån. Louise (5) kommer in 

och frågar om hon får vara med. 

 

Charlotta: Nä, det går inte.  

Caroline: Vi vill faktiskt leka själva. 
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Louise: Men alla får faktiskt vara med. 

Caroline: Men vi vill faktiskt leka själva. 

 

Caroline och Charlotta ger sig inte och Louise lämnar till slut flickorna.  

 

När Louise nekas att få medverka i leken anger hon regeln att alla får vara med. 

Charlotta och Caroline respekterar dock inte detta utan håller fast vid sitt beslut att 

leka själva. Denna regel kan därför verka bra i teorin men inte alls fungera i 

praktiken då den, trots att den åberopas, inte efterlevs. Charlotta och Caroline är 

bestämda i sitt tonläge och Louise ger snabbt med sig och lämnar rummet.  
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6 DISKUSSION 

I detta kapitel diskuteras resultaten och sätts i relation till de teorier som tas upp i 

bakgrundskapitlet. Först förs en metoddiskussion och efter detta en 

resultatdiskussion. Sedan tas förslag till fortsatt forskning upp och slutligen en 

sammanfattande slutsats.  

 

6.1 Metoddiskussion 

Barnen i denna studie är i olika åldrar och har kommit olika långt när det kommer till 

den språkliga utvecklingen. Huruvida något barn har någon form av språklig störning 

eller ej ingår inte i studien och har därför inte spekulerats i men detta kan ha påverkat 

barnens kommunikation och samspel med varandra och därmed resultatet.   

 

Patel och Davidson (2011) beskriver att observatören som granskar materialet kan 

göra felbedömningar (a.a.) Filmerna från observationerna som presenterats i denna 

studie har analyserats och situationer har förklarats utifrån vårt sätt att uppfatta dem. 

Arbetet består alltså utav tolkningar av händelser utan att barnen haft någon 

möjlighet att förklara vad de gjort och varför. Genom att intervjua barnen efter 

observationerna kunde djupare (och kanske mer korrekta) tolkningar och analyser ha 

gjorts i och med att tolkningarna som här har gjorts kan vara felaktiga.  

 

Om båda observatörerna hade samlat in materialet tillsammans kunde detta ha lett till 

att fler och olika tankar uppkommit under observationstillfällena och detta 

poängterar också Patel och Davidson (2011). I och med att observationerna utfördes 

på två skilda förskolor kunde tiden för observationerna delas upp och materialet 

samlas in snabbare. Ett annat argument till att utföra observationerna en och en var 

att två personer (eventuellt) hade verkat mer störande för barnen än att en person 

befann sig i rummet.  

 

I denna studie blev barnen först informerade om vad som skulle ske under 

observationstillfällena. Løkken och Søbstad (1995) förklarar att barn som blivit 

införstådda i observatörens intention ofta låter observatören vara och fortsätter med 

sina aktiviteter. Dock förklarar författarna att det kan ta en stund för barnen att vänja 

sig vid att observatören befinner sig i rummet då de på grund av sin nyfikenhet till en 

början riktar sin uppmärksamhet mot observatören (a.a.). 

 

Anledningen till att observationerna utfördes på ett icke deltagande sätt var att i 

minsta möjliga mån störa barnen i deras lek då det var barnens interaktion med 
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varandra som stod i fokus. Hade observatörsrollen istället varit deltagande hade inte 

ett relevant material samlats in i förhållande till studiens syfte.   

 

6.2 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen är uppdelad i tre delar: Kommunikation i leken, Konsekvenser 

av interaktioner och slutligen Regler i leken. Här ställs vad som framkom i resultatet 

i relation till vad som beskrivs i bakgrunden.  

 

6.2.1 Kommunikation i leken 
Denna del är uppdelad i två delar: Verbal kommunikation och Icke-verbal 

kommunikation. Barnen kommunicerade på olika sätt, antingen verbalt med stöd av 

icke-verbala gester eller helt icke-verbalt. Beroende på vilken metod som används i 

kommunikationen blir det svårare eller lättare för den andra parten att tolka 

budskapet. Att hantera en konflikt visade sig inte alltid vara lätt, olika strategier 

jämförs med observationer av konflikthantering. 

 

6.2.1.1 Verbal kommunikation 
I situationen där Stina och Klara leker med barbiedocker förvränger flickorna rösten 

när de kommunicerar i leken. Däremot när de talar utanför leken använder de sin 

normala samtalston. De pendlar alltså mellan två röstlägen som kan antyda om de 

kommunicerar i leken eller utanför leken. Knutsdotter Olofsson (2003) menar att 

rösten förändras och blir ljusare när barnet pratar i leken. Författaren förklarar även 

att barnet i leken inte lyssnar aktivt på de andra barnen men uppmärksammar ändå 

vad som sägs, däremot är det inte säkert att barnet ger respons på de andras 

uttalanden (a.a.). Detta kan ses i situationen när Klara ställer en fråga och Stinas svar 

inte överensstämmer med frågan. Stina uppmärksammar att Klara säger något men är 

så pass inne i sin lek att hon inte ger respons på Klaras uttalande. Löfdahl (2007) 

menar att barnen i leken speglar och tolkar sin omvärld och Lillemyr (1990) förklarar 

att barnen i leken kan uppfatta den på olika sätt (a.a.). Detta kan förklara varför Stina 

och Klara verkar ha egna uppfattningar om lekens innehåll, de tolkar sin egen 

omvärld och tolkningarna är inte lika varandra. Trots att de speglar olika händelser ur 

sin omvärld lyckas de ändå leka tillsammans. Knutsdotter Olofsson (2003) förklarar 

att harmoni råder i leken när barnen är överens om VAD de leker samt ATT de leker 

(a.a.). I situationen kan det synas att Stina och Klara är överens om ATT de leker, 

däremot inte om VAD de leker. Flickorna har egna visioner om lekens innehåll. 

Enligt Stina ska dockorna hämta sina syskon på dagis och enligt Klara så handlar 

leken om att hon vill gifta sig. Leken handlar om olika saker och barnen beskriver 

hela tiden vad det är som händer i leken. Mauritzson och Säljö (2003) förklarar att 

barn använder sin röst i leken dels för att förhandla om lekens innehåll men även för 
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att kort berätta vad som händer. Även Knutsdotter Olofsson (2003) beskriver att 

barnen i leken sätter ord på vad de gör.  

 

Svensson (2009) menar att kommunikation kräver att samtalspartnerna utbyter tankar 

och känslor i samspel med varandra (a.a.). I situationen där David frågar Axel hur 

han mår uppstår ett samspel mellan de båda pojkarna när de ger respons på varandras 

uttalande och inte minst när David visar medlidande för Axels sjuka mamma. När 

David frågar hur Axel mår uttrycker han en artighetsfras som används när man 

träffar en närstående. Lindqvist (1996) menar att barnen i kommunikationen lär sig 

att fungera i sociala sammanhang och Arnqvist (1993) förklarar att barn tillägnar sig 

omgivningens sätt att använda kommunikation, däribland vilka artighetsfraser som 

används i olika sammanhang (a.a.). Det kan antas att David genom sin omgivning 

lärt sig att i sociala sammanhang fråga hur den andre mår när de träffas och visa 

medlidande när någon förmedlar ett sorgligt budskap. Granberg (1999) beskriver att 

kommunikation även avser, bland annat, röstläget vilket påverkar hur ett uttalande 

uppfattas (a.a.). David visar medlidande för Axels mamma i och med att han 

förändrar sitt röstläge (mjukt och ledsamt). 

 

6.2.1.2 Icke-verbal kommunikation  
När kommunikationen inte är verbal kan det bli svårt att tolka ett budskap. När 

Lukas och Bea leker husse och hund förmedlar Lukas med handling och kroppsspråk 

vad han vill att Bea ska göra. Bea stannar upp och försöker tolka budskapet och 

prövar en lösning. Enligt Granberg (1999) är kroppsspråk en del av 

kommunikationen. Svensson (2009) menar att båda parterna i en kommunikation 

behöver kunna samspela med varandra och kunna göra sig förstådda (a.a.), vilket 

Lukas och Bea till slut lyckas med vilket då resulterar i att kommunikationen blev 

lyckad. Arnqvist (1993) belyser kontextens roll för att förstå ett budskap (a.a.). 

Kontexten är av stor betydelse när Bea tolkar Lukas handling. Hade Bea inte varit 

insatt i leken hade hon eventuellt inte kunnat förstå varför Lukas drar i henne.   

 

Enligt Thornberg (2006) kan barn i en konfliktsituation agera genom att fysiskt slå 

eller sparka motparten (a.a.). I fallet med Pontus och Annika slår förvisso inte Pontus 

Annika men han blir fysisk i och med att han tar tag i Annikas arm för att visa att 

hon inte är välkommen i hans lek. Pontus uttrycker aldrig sitt missnöje med Annikas 

försök att hjälpa med ord utan visar tydligt med blick och handling sitt budskap. 

Granberg (1999) beskriver olika sätt att kommunicera där blickar och kroppsspråk 

ingår (a.a.). Annika försöker uttrycka sitt syfte, att hon ville hjälpa, men detta 

reagerar inte Pontus märkbart på då han inte släpper sitt tag om armen eller sin arga 

blick. Pontus är därför ändå, trots avsaknaden av den verbala förmedlingen av sitt 

missnöje, tydlig med sitt budskap.   
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Granberg (1999) beskriver icke-verbala sätt att kommunicera vilket inbegriper 

gester, miner, blickar och kroppsspråk (a.a.). I situationen där Kristina och Britta 

leker med trolldeg kommunicerar flickorna inte verbalt med varandra men lyckas 

ändå uttrycka önskemål och ge respons på varandras önskningar. Britta visar genom 

sitt kroppsspråk att hon vill ha verktyget Kristina använder. Kristina uppfattar detta 

och lämnar över den när hon är färdig med den. När Britta ler och tar emot den visar 

hon tacksamhet för att Kristina delade med sig. Knutsdotter Olofsson (2003) och 

Johansson (2008) förklarar att barn använder sig av turordningssystem för att 

tillsammans kunna, på ett rättvist sätt, nyttja de resurser som finns tillgängliga (a.a.). 

Både Kristina och Britta är väl införstådda med vad turordningssystemet innebär då 

flickorna, utan att behöva verbalt uttrycka sin kommunikation, följer detta system. 

Britta väntar lugnt på sin tur att få använda verktyget och Kristina lämnar över den 

när hon är färdig 

 

6.2.2 Konsekvenser av interaktioner 
Barnens interaktioner med varandra resulterade i fungerande samspel eller konflikter. 

Följande avsnitt är uppdelat i två delar: Samspel och Strategier för hantering av 

konflikter. 

 

6.2.2.1 Samspel 
I situationen där Felicia stoppar i taggar i igelkotten får hon ibland hjälp av Olof då 

han plockar fram taggar till henne och ger förslag på och pekar på hur hon kan 

placera taggarna. Arnqvist (1993) förklarar att kontexten är en viktig faktor för att 

kunna tolka ett budskap korrekt och att båda parterna behöver vara införstådda i 

kontexten för att förstå vad den andre menar. Andra faktorer som spelar in hur ett 

budskap tolkas och förstärks är enligt Granberg (1999) användande av gester och 

kroppsspråk (a.a.). Felicia och Olof är båda införstådda i vilken kontext de agerar i 

vilket gör att de förstår vad den andre menar med sitt uttalande utan att behöva 

använda ett mer förklarande språk. Samtidigt kräver kontexten inte en större 

användning av språk då de genom att observera varandras handling kan förstå 

varandra. Olof använder gester och kroppsspråk när han pekar för att förstärka vad 

han menar.   

 

När Tom leker med dinosaurierna försöker Daniel interagera med honom. Tullgren 

(2003) förklarar att barnen signalerar genom rösten och kroppen att de leker (a.a.). 

Tom använder såväl sin kropp som sin röst att han leker medan Daniel endast 

använder sin kropp då han inte ändrar tonläge när pratar. Knutsdotter Olofsson 

(2003) menar att talet såväl i leken som om leken behöver nå lekkamraten för att 
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leken ska fungera, medlemmarna i leken behöver alltså förstå varandra när de 

kommunicerar i leken samt när de talar om leken (a.a.). När Tom talar till Daniel i 

leken (när han talar med tillställd röst) förstår inte Daniel detta. Däremot när Tom 

talar med Daniel om leken (att Daniel inte får slå på hans dinosaurie) förstår Daniel 

och slutar. Knutsdotter Olofsson (2003) menar att det är viktigt att lekmedlemmarna 

är överens om lekens innehåll för att leken ska fungera samt att parterna kan 

interagera på samma nivå (a.a.). Tom och Daniel är till en början inte överens om 

vad leken handlar om, Tom försöker få med Daniel i sin lek men lyckas inte. Daniel 

kommer inte upp till Toms leknivå vilket Tom löser genom att istället närma sig 

Daniels nivå vilket leder till att pojkarna kan leka på lika villkor och med samma 

innehåll.  Lillemyr (2002) menar att i leken kommunicerar deltagarna och förhåller 

sig till varandra. Knutsdotter Olofsson (2003) förklarar att den som stör lekens 

innehåll riskerar att uteslutas (a.a.). I den här situationen kan vi däremot se Daniel 

störa Toms lek utan att Tom väljer att utesluta honom. Tom närmar sig istället 

Daniels lek och anpassar sig efter hans önskemål. Gray (2011) menar att när ett 

yngre barn hamnar i en situation med ett äldre barn kan det yngre barnet bli erbjudet 

att utmanas och lära (a.a.). Däremot i den här situationen interagerar Daniel (det 

yngre barnet) med Tom (det äldre barnet) utan att försöka nå upp till Toms mer 

avancerade nivå och leka en fantasilek. Istället är det Tom som går ner till Daniels 

nivå och leker en lek som passar honom där Daniel heller inte blir utmanad eller kan 

lära något nytt. Det kan spekuleras i varför Tom väljer att lämna sin lek som han till 

en början verkar skydda då han vid upprepade tillfällen uppmanar Daniel att sluta slå 

med sin dinosaurie. von Oers och Hännikäinen (2001) beskriver att människor söker 

sig till andra människor för att känna delaktighet och samhörighet (a.a.). Här kan då 

slutsatsen dras att Tom söker att leka med en kamrat och vara delaktig i en grupp och 

är därför beredd att anpassa sig efter kamratens önskemål. Vad leken handlar om blir 

enligt det här sättet att tolka situationen inte viktigt för Tom då det är hans önskan att 

för stunden känna samhörighet som är det Tom prioriterar. von Oers och 

Hännikäinen (2001) förklarar dock att den samhörighet de talar om inte kan uppnås i 

kortvariga vänskapsförhållanden (a.a.). Trots detta tycks vi se en samhörighet mellan 

Tom och Daniel när deras lekar till slut interageras och pojkarna i symbios leker med 

varandra.    

 

I situationen då Lisa, Albin och Svea leker är det Lisa som bestämmer lekens 

handling och vilka roller barnen ska ha i den. Enligt Johansson (2008) förhandlar 

barnen om lekens innehåll och rätten till att få använda leksaker (a.a.). I beskriven 

lek råder dock ingen förhandling då det är Lisa som bestämmer vad de leker, vad de 

ska leka med samt vem som får ha tillgång till vissa föremål. Knutsdotter Olofsson 

(2003) beskriver att det uppstår en obalans i mellan medlemmarna i leken när den 

ena parten har mer makt och inflytande över de andra. Detta kan också störa 

harmonin i leken då de andra medlemmarna inte får chans till inflytande. Det är 

också relevant för lekens harmoni att medlemmarna är införstådda med ATT de leker 

samt VAD de leker (a.a.). ATT de leker är det i den här situationen bara Lisa som är 
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införstådd i, Albin och Svea ger mestadels bara respons på Lisas yttranden. Här råder 

det alltså ingen harmoni i och med att alla barnen inte har uppfattat lekens existens 

och innehåll. Vid några tillfällen lämnar Albin och Svea Lisa varpå Lisa tar med sig 

leken (hästen) och följer efter dem. Genom denna handling visar Lisa att hon anser 

att de inte lekt färdigt. 

 

6.2.2.2 Strategier för hantering av konflikter 
När Stina och Klara leker med barbiedockor ställer Klara ett ultimatum. Stina går 

med på Klaras ultimatum och ger henne dockan. Thornberg (2006) beskriver olika 

sätt barn använder för att hantera en konfliktsituation. En utav dessa är att ge efter för 

motpartens vilja (a.a.), vilket beskriver Stinas hanterande av Klaras ultimatum. När 

Klara ställer ett ultimatum hotar hon med att utesluta Stina ur sin lek. Genom att 

Stina går med på Klaras krav undviker hon uteslutning och leken kan fortsätta. 

Fanger, Frankel och Hazen (2012) beskriver olika sätt barn använder sig av när de 

utesluter andra kamrater ur lekar (a.a.). Den typ av uteslutning som kan appliceras på 

Klaras ultimatum är en blandning av de författarna kallar direkt uteslutning och 

planering av uteslutning. Klara berättar att hon planerar att inte leka med Stina om 

inte Stina direkt går med på hennes krav. Johansson (2008) förklarar att en viktig 

regel barn använder när de leker eller vill vara med och leka är att alla får vara med 

(a.a.). Genom att Klara hotar med att lämna leken bryter hon inte mot regeln men 

utesluter Stina att få leka med henne. Jonsdottir (2007) menar att uteslutning kan få 

omedelbara konsekvenser (a.a.). Att Stina snabbt går med på Klaras ultimatum kan 

bero på att hon tidigare blivit utesluten ur en lek och då känt sig ledsen över detta 

och inte vill känna likadant igen. 

 

Thornberg (2006) beskriver olika strategier barn använder sig av för att hantera 

konfliktsituationer, bland annat att behålla sin egen ståndpunkt utan att verbalt eller 

fysiskt skada motparten, att det ena barnet lämnar situationen eller att en pedagog 

blir involverad (a.a.). Dessa tre strategier blir synliga i en annan konfliktsituation 

som beskrivs i resultatdelen. När Peter och Karl leker stöter deras lekar ibland ihop 

och en konflikt uppstår omedelbart. Till att börja med behåller de båda barnen sin 

ståndpunkt och viker sig inte för den andres vilja. När detta inte fungerar för att lösa 

en konflikt vänder sig barnen till en pedagog som kommer in i rummet. Dock uppstår 

snart en konflikt igen och Peter byter till slut konfliktstrategi och väljer att lämna 

situationen. Friberg (2011) menar att en konflikt lätt uppstår när olika uppfattningar 

möts och att den enas sätt att uppfatta en situation inte nödvändigtvis 

överensstämmer med den andres sätt att uppfatta samma situation (a.a.). Karls 

uppfattning av situationen är att de kan leka tillsammans och integrera lekarna med 

varandra men Peter å andra sidan uppfattar Karls lek som ett hot mot sin egen lek 

varpå konflikten uppstår.  
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6.2.3 Regler i leken  
När Fredrik och Olle leker uppstår en konflikt då båda barnen inte har samma 

tillgång till föremålen i leken. Fredrik menar att den som har tillgång, i det här fallet 

till bilarna, ska dela med sig, han åberopar alltså en regel. Granberg (1999) menar att 

för att leken ska fungera är det viktigt att regler följs. Johansson (2008) förklarar att 

barnens rätt att nyttja ett föremål är en rättighet barn ofta förhandlar om (a.a.). När 

Fredrik inte får utnyttja sin rätt att använda de bilar som annars är gemensamma för 

alla barn på förskolan försöker han förhandla om sin rättighet, han uttrycker att Olle 

ska följa regeln att man måste dela med sig. När detta inte fungerar väljer dock 

Fredrik att agera mot Olle som Olle agerar mot Fredrik: han tillåter inte Olle att 

använda den bilbana han byggt upp. Thornberg (2006) beskriver att sättet barn agerar 

i en konflikt är situerat och beror på hur motparten i konflikten agerar. Är det ena 

barnet lugn är också det andra barnet lugn (a.a.). Olle och Fredrik är båda relativt 

lugna i konflikten och ingen höjer rösten, däremot väljer Fredrik att efterlikna Olles 

sätt att inte dela med sig. 

 

Enligt Granberg (1999) och Pramling Samuelsson och Johansson (2009) är regler 

viktigt för att leken ska fungera (a.a.). I situationen där barnen spelar på I-paden 

kommer Johan och frågar om han får spela härnäst. Gustav och Maria som sitter 

bredvid och tittar på när Sofia spelar informerar snabbt Johan om i vilken ordning 

barnen ska spela. Både Thornberg (2006) och Johansson (2008) beskriver 

turordningssystem som en metod för att lösa konflikter där barnen vill göra samma 

sak. I vilken turordning man står beror på när man frågar, den som frågar först får 

spela först. Johansson (2008) beskriver att barn värnar om sina egna och andra barns 

rättigheter (a.a.). Alla barn har samma rätt att nyttja I-paden och för att se till att alla 

får tillgång till den upprättas ett turordningssystem.  

 

Löfdahl (2007) talar om kamratkulturer och att barn i en grupp har statuspositioner 

och hur medlemmarna i gruppen ska vara mot varandra. När barn i en grupp utesluter 

ett annat barn ur leken kan detta bero på att värna snarare om de kamratförhållanden 

som finns än att skydda leken (a.a.). Att Charlotta och Caroline utesluter Louise ur 

sin lek kan alltså bero på att flickorna faktiskt värnar om varandra och inte vill 

riskera att en ny medlem ska ta plats och få uppmärksamhet av den andra parten. 

Louise försöker att argumentera för att hon ska få medverka i leken. Johansson 

(2008) menar att barn ständigt förhandlar om sina rättigheter till föremål och 

inflytande (a.a.). I den här situationen uttrycker Louise regeln alla får vara med 

vilket innebär att hon förhandlar om sin rätt till leken. Caroline och Charlotta är dock 

bestämda över att de ska leka ensamma. Fanger, Frankel och Hazen (2012) talar om 

olika strategier som barn använder sig av när de utesluter andra ur sin lek. Direkt 

uteslutning innebär att barnet eller barnen som utesluter uttrycker tydligt att du får 

inte vara med (a.a.) och det är denna strategi som ligger närmast att applicera på 

denna situation. Fanger, Frankel och Hazen (2012) beskriver också att det är de 
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socialt accepterade barnen som använder sig av denna typ av uteslutning (a.a.) vilket 

skulle innebära att Caroline och Charlotta har högre status och större inflytande över 

andra barn på förskolan. Denna teori skulle då förklara att Louise snabbt väljer att 

vika sig för flickornas beslut att leka själva. 

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Under arbetet med att skriva detta examensarbete funderade vi på huruvida vi även 

skulle skriva om pedagogers medverkan i barnens lek, varför pedagogerna 

interagerar med barnen i leken, varför barnen involverar dem i sin lek samt vilken 

roll de har när de ingår i barnens aktivitet. Efter att noga funderat över och diskuterat 

om pedagogernas medverkan i barnens lek skulle vara med i detta arbete valde vi att 

ta bort dem. Arbetet skulle annars bli för stort och skulle även komma bort från vårt 

huvudsakliga syfte med undersökningen – nämligen hur barn kommunicerar och 

samspelar i leken samt vilka regler de ger uttryck för. Därför ger vi detta istället som 

förslag på fortsatt forskning: Hur samspelar pedagogerna med barnen i deras lek?.   

 

Att djupare undersöka vilka strategier barn använder för att lösa konflikter och vilka 

konsekvenser detta får för konflikten hade också varit intressant att fortsätta forska 

om. Detta för att hjälpa verksam personal i förskolan för att förstå varför barn agerar 

på ett speciellt sätt i en konflikt och sedan kunna hjälpa dem att utveckla fungerande 

konflikthanteringskompetenser. 

 

6.4 Sammanfattande slutsats 

Barn använder sig av olika strategier för att kommunicera i leken, verbal och icke-

verbal. När barnen använder sig av verbal kommunikation gör de detta på olika sätt 

beroende på i vilket sammanhang de vill förmedla något. Leker barnen en fantasilek 

förmedlar de att det är i leken de talar genom att ställa till rösten och göra den ljusare 

vilket framgår i två av observationerna. När de däremot berättar vad de gör i leken, 

vad leken handlar om eller av annan anledning behöver kommunicera utanför leken 

gör de detta med sin vanliga röst för att visa att nu är jag mig själv. Den icke-verbala 

kommunikationen har visats ske genom att barnet som ska förmedla ett budskap gör 

detta genom en handling eller gest istället för att använda sitt muntliga språk, detta 

kan dock bli svårt för motparten att tyda. 

 

Konflikter uppstår lätt i leken då barnen har olika visioner om vad leken handlar om. 

Barnen har olika strategier för att lösa dessa, dels genom att agera förebyggande 

genom att direkt sätta upp regler i form av exempelvis ett turordningssystem. 

Konflikten som riskerar uppstå kan också snabbt lösas genom att den ena parten 

snabbt ger med sig för den andres vilja. Har konflikten däremot brutit ut visar en 
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observation att barnen exempelvis står fast vid sitt eget perspektiv och vilja vilket 

leder till att de behöver hjälp med att hantera konflikten.  

 

Barnen samspelar på olika sätt. Genom att anpassa sig efter motparten kan en lek 

skapas där båda barnen kan vara delaktiga på lika villkor. Genom att bygga upp 

gemensamma regler och se till att dessa följs blir barnen delaktiga i både skapande 

av regler samt följande av regler. Detta blir synligt när barnen skapar ett 

turordningssystem när många vill spela på I-paden. Att samarbeta med varandra kan 

också underlätta problemlösning. Genom att hjälpas åt kompenserar barnen varandra 

och kan tillsammans nå ett slutmål, exempelvis få i alla taggar i en igelkott.  
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Bilaga 1 

Hej alla föräldrar! 

Vi heter Anna Sigheim och Emelie Kant och går sista terminen på 

förskollärarutbildningen på Linnéuniversitetet i Kalmar. Nu är det dags för oss att 

skriva examensarbete och vi har valt att undersöka hur barn kommunicerar i lek, hur 

de använder språket (hur de talar med varandra).  

För att undersöka detta har vi valt att göra observation i förskolan när barnen leker, 

detta innebär att vi kommer att filma barnen. Dessa filmer kommer endast att 

användas av oss i vårt examensarbete. Ingen annan kommer att få ta del av dem. 

Filmerna kommer att raderas när examensarbetet är klart. Barnens och förskolans 

namn kommer inte att nämnas i examensarbetet. För att kunna observera och filma 

barnen behöver vi Ert samtycke, därför ber vi Er att fylla i nedanstående och lämna 

till förskolan så snart som möjligt. 

Om Ni har några frågor får ni gärna kontakta oss: 

Anna Sigheim 076 xxxxxxx 

Emelie Kant 072 xxxxxxx 

 

Tack på förhand! 

Anna och Emelie 

 

 

 

 

Barnets namn:_____________________________________________________ 

 

Jag samtycker till att mitt barn får delta i observationerna om kommunikation i lek. 

JA     □         NEJ     □  

 

Underskrift:________________________________________________________ 

 


