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Abstrakt 

Studien har gjorts på en avdelning på en förskola som till stor del består av asylsökande barn. Studien syftar till 

att undersöka hur barn med ett begränsat gemensamt verbalt språk leker utifrån ett barnperspektiv. För att 

komma närmare ett barnperspektiv har metoden varit videoetnografisk metod i kombination med 

fältanteckningar och informella samtal med pedagogerna på avdelningen. Studien utgår från en fenomenologisk 

ansats som intresserar sig för kroppens meningsskapande. Resultaten visade att barnen hade ett stort engagerande 

intresse för att ha roligt med varandra. Deras lekar, förhandlingar och samtal hade som mål att få vara 

tillsammans och ha roligt. Kroppsspråket och den totala närvaron har visat sig vara viktig för deras icke verbala 

kommunikation. De är således skickliga på att signalera lek till varandra och på att improvisera via signalerna 

och sin fysiska närvaro. Konflikter är ofta förekommande och ibland svåra att hantera och kan bli frustrerande 

för barnen men viljan att ha en rolig stund tillsammans hjälper dem igenom svårigheterna. Lekens egenvärde har 

visats ha stor betydelse för barnen men inte som pedagogiskt verktyg utan som ett sätt att umgås med varandra 

och ha roligt tillsammans.  
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Förord 

För två år sedan bestämde mig för att ta ett studieuppehåll. Jag behövde komma bort från den teoretiska skolan 

och komma in i det praktiska arbetet. Inom loppet om fyra dagar var jag anställd på en förskola som skulle 

startas upp tillsammans med två andra pedagoger. På mindre än två veckor var tomma lokaler möblerade och 

redo att ta emot barn som råkade vara asylsökande. Jag insåg fort att denna verklighet var något jag aldrig 

kommit i kontakt med vare sig i praktiken eller i teorin. Jag ställdes inför stora utmaningar som pedagog och 

individ. Ingenting hade varit möjligt utan mina kollegor som brann lika mycket för arbetet som jag. Jag vill tacka 

er två för att ni är dem ni är, engagerade, reflekterande pedagoger som tar pedagogiken på fullaste allvar och 

alltid strävar efter förbättring. Tack för att ni igen stöttat mig, denna gång med min uppsats. Ett stort tack till alla 

barn på förskolan som varje dag mötte mig vid grinden för att nästan euforiskt kramas och hälsa på mig, vilken 

underbar start på dagen! 

Av en slump i livet träffade jag er mina kära kollegor och det är jag oerhört glad över! Jag kommer för evigt att 

bära med mig alla underbara minnen med barnen. Er kommer jag alltid att bära i mitt hjärta.   
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Bakgrund 

Inledning  

Jag arbetade en tid på en förskola som jag och mina kollegor startade upp tillsammans. Barnen som placerades i 

förskolan var till stor del var asylsökande i 3-6 års åldern. Vad som redan då intresserade mig var deras sätt att 

leka och samspela. Eftersom det gemensamma språket var begränsat tvingades de hitta andra vägar runt det. Jag 

kunde också se hur stark viljan var för att lyckas leka tillsammans för att det var roligt. Lekarna blev ofta 

avbrutna på grund av olika missförstånd som väckte konflikter. Barnen sprang gärna runt i cirklar och skrek eller 

hoppade omkring utan mål tyckte vi pedagoger. Efter ett tag började vi tänka om och upptäckte glädje och lycka 

i deras kaos. De trotsade alla motgångar och fast än det ofta uppstod konflikter kunde de inte låta bli att leka.  

Erfarenheten väckte intresset för att undersöka vilka vägar runt det verbala språket barnen hittar för att leka samt 

vad det är i leken som driver lusten att leka. Även min ändrade inställning till barnens spring ledde till tankar 

kring hur min syn på lek påverkar barnens lek.  

Birgitta Qvarsell (2003) menar att barn internaliserar och rekonstruerar sin omgivning i nära relation till den. 

Barn är barn av sin tid och de rekonstruerar sin omgivning och sin livssituation bland annat genom lek. Det 

problematiska enligt Maria Ösknes (2011) är vuxenvärldens syn på lek och hur den alltid ska ses som nyttig för 

något annat, inte minst för lärandet. Vår bild av lek och barndom är inkodad i läroplanen där det uttryckligen står 

att:  

 

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

främja barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan” 

(Läroplan för förskolan, 2010 sid 8) 

 

Leken ses som viktig och som ett redskap att använda för att uppnå olika pedagogiska mål. I motsats till Maria 

Ösknes (2011) som menar att leken i sitt egenvärde inte är så nära sammanbunden med lärande som vuxna skulle 

vilja att den var. Liknande slutsatser drog en forskargrupp som publicerad en artikel som byggde på ett stort antal 

studier som undersökte huruvida låtsaslek påverkar barns utveckling. De refererar till ett stort antal forskare och 

psykologer som är övertygade om att leken har en avgörande betydelse för barns utveckling. Lillard, A. S., 

Lerner, M. D., Hopkins, E. J., Dore, R. A., Smith, E. D., & Palmquist, C. M. (2013) kom fram till att det faktiska 

underlaget för att kunna påstå att lek är avgörande för barnens utveckling inte alls är så starkt som det så länge 

påståtts. Ingen av dessa studier kunde visa att leken är essentiell eller avgörande för barns utveckling. Det enda 

tecknet på ökning inom de studerade områdena var om den hade vuxen inverkan. Det väckte frågor som vad är 

lek sett utifrån ett barns perspektiv? Samt hur barn med ett begränsat verbalt språk leker. 
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Området  

Det utforskade området har relevans för förskollärare för att den ger en inblick och förståelse för hur det kan vara 

ute på fältet. Många förskolor tar emot barn och deras familjer som nyligen kommit till Sverige i större 

utsträckning vilket föder en situation som leder till nya pedagogiska utmaningar. Självklart finns det många sidor 

i fenomenet att vara nykommen till Sverige men i studien har jag valt att fokusera på barnens lek. Området är 

intressant att undersöka eftersom att det är en unik situation att ta tillvara på när så många barn samtidigt var 

nyanlända och lärt sig lite svenska. Att utforska deras sätt att hitta vägar runt det verbala språket och hur de leker 

med varandra är en viktig del att belysa för pedagoger som kan få nytt perspektiv på lek och dess betydelse för 

barnen. Eftersom studien utgår från ett barnperspektiv kan den berätta med barnens upplevelser och på så sätt ge 

en inblick i deras lekvärldar. 

 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att beskriva hur barn med ett begränsat gemensamt språk leker. Studien ska undersöka 

vilka vägar runt det verbala språket barnen hittar för att leka och kommunicera. Studien utgår från ett barn 

perspektiv för att kunna få tillträde till barnens livsvärld.  

 

 Hur gör barnen för att hitta vägar runt det verbala språket i leken? 

•  Hur leker barn med ett begränsat gemensamt verbalt språk?  

• Hur löser barnen konflikter i leken?  

   

 

Tidigare forskning 

Lekens egenvärde och karnavalism 

Maria Ösknes (2011) menar att synen på lek länge haft som mål att visa att barn lär sig något nyttigt genom 

leken. Exempelvis anser man att leken är vägen till lärande och utveckling och därför är den oerhört viktig för 

barn. Eftersom målet är lärande och utveckling blir leken ett verktyg för att förverkliga något som inte är lek 

utan som ett naturligt led i barns utveckling som i sin tur har som mål att barn ska växa upp och bli vuxna 

människor. Eftersom detta är betydelsefullt för samhället har det också fått mycket gehör och leken har gjorts till 

ett pedagogiskt redskap för att uppfylla vissa pedagogiska mål (Ösknes, 2011) När de pedagogiska målen styr 

leken blir den kontrollerad och kategoriserad som bra och dålig lek. Något som Ösknes (2011) menar att barn 

uppfattar. Hon har genomfört intervjuer med barn och kommit fram till att barnen är väl medvetna om 

uppdelningen vilket leder till att de leker många lekar i smyg oavsett vad vuxna tycker om deras lekar. Med 
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vuxnas förväntningar på lek blir leken inramad och begränsad och ansedd vara planerad. Tanken om att barn och 

vuxna skulle ha kontroll över leken innebär att barnen i sitt huvud gör en medveten planering att börja leka och 

leker målmedvetet och vuxna likaså.  

Ösknes (2011) ställer sig kritisk till synen på lek som ett pedagogiskt mål och att den skulle vara planerad och 

målmedveten. Hon försöker istället få fatt i lekens egenvärde, det vill säga vad är lek om den får födas spontant 

och utvecklas tillsammans med barnen? Barnens lek tycks vara meningsfull just för glädjen att befinna sig i den. 

Lekens egenvärde är lek som lek bara för att det är roligt att leka och inget annat. Den är spontan, rolig, 

skrämmande och högljudd. Den är karnavalistisk. Det är som att titta på vad barn gör bakom vuxnas ryggar.  

Som en karneval som sveper fram med storm och glädje som bara drar med sig deltagare som försvinner i den 

och har ingen kontroll över hur den går vidare, deltagarna är satta i underläge. Den karnavalistiska andan skapar 

skrattet mer än karnevalen i sig. Den skapar stämning för lek som gör att den drar till sig uppmärksamhet från 

åskådarna. De som leker väljer inte leken, leken bestämmer och deltagarna dras med. Halvars- Franzén (2010) 

skriver om de karnavalistiska situationerna som uppstår här och nu. Hen påvisar också att leken attraherar, den 

besitter en sorts social magnetism. I leken är dialog och handling parallella och utspelas under en icke 

kronologisk samtidighet. Mötena som uppstår i den karnavalistiska leken sker under andra premisser där 

kommunikationen mellan barnens rörelser och gester följer det som sker. Det är improvisatoriska processer 

mellan dem som leker där det centrala i leken tycks vara att glömma bort sig själv och är även en positiv aspekt 

av den. Barnen förvinner in i leken där de glömmer bort sig själva och lämnar vardagslivets verklighet för en 

stund för att infinna sig i glädje och någon annan stans. I linje med Birgitta Knutsdotter Olofsson (2003) som 

även hon menar att barn i leken glömmer bort sig själva eftersom att de försätts i ett annat mentalt tillstånd. 

Självförglömmelsen är en del av det som lockar till lek, att man kan få glömma bort sin verklighet och dras med 

i leken istället för att vara självmedveten och behöva handskas med verkligheten. Barns lek är inte bara glädje 

och skratt den är inte så oskyldig som vuxna gärna vill tro. Den kan också vara mörk och våldsam emellanåt. 

Barnen lär sig att vuxna inte tycker om sådana lekar och leker dem därför i smyg (Ösknes, 2011).  

Nietzsches (Ösknes, 2011) syn på lek skiljer sig från många andras i den mening att han inte anser att leken är ett 

centralt led i att skapa ordning. Snarare oordning och kaos som ett sätt att spränga gränser och vända upp och ner 

på tillvaron. Detta likställer han med den kreativa kulturens nerv och drar paralleller till hur exempelvis 

konstnärer ser på världen. Precis som konsten vill leken frigöra sig från normer och strukturer och istället skapa 

kaos av den ordnade och strukturerade tillvaron. I själva leken låter barnen sig inspireras av det officiella livet 

men väl i leken vänder de upp och ner på verklighetens traditionella konventioner. Ösknes (2011) leken är därför 

inte en planerad aktivitet utan den bara händer vilket också gör att den inte kan knytas till förbestämda 

pedagogiska mål.  

 

Lek och social samvaro 

Corsaro (2003) har observerat barns lek och samspel i många år och kommit fram till att barn är djupt sociala. 

Att göra saker tillsammans ger dem en enorm tillfredställelse, än mer när de får göra saker tillsammans utan 

vuxnas inblandning. Känslan av att klara sig själva och själva styra över sina egna liv är så pass tillfredställande 

för barn att de gärna delar den tillsammans med andra. Att få göra saker tillsammans är således kärnan i deras 

kultur. Denna unika kultur som uppstår barn emellan som träffas och umgås på daglig basis grundas i rutiner, 

artefakter, värderingar som barn delar när de interagerar. Den skiljer sig i olika barngrupper som påverkas av sin 

tid, sin omgivning och barnen som finns i gruppen som sätter sin prägel i kulturen. I möten mellan barn lär de 

varandra att blir sociala, omgivningen sätter sin prägel i det sociala mötet men det är i mötet mellan barnen som 
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barnen blir sociala. Halvars- Franzén (2010) som också studerar barns möten har undersökt hur barn blir etiskt 

medvetna genom möten och förhandlingar. Hen menar att det finns en skillnad mellan dessa två som utgörs av 

att förhandlingar har avsikt och mål till skillnad från möten som saknar detta och är istället öppna och 

välkomnande. I mötet med den omgivande miljön, det vill säga andra barn, pedagoger, vuxna förkroppsligar 

barn etik. Det är således genom erfarenheter som etiken utvecklas och inte genom ett överförande av etik från 

vuxna till barn. Icke desto mindre är mötet en viktig del av barns liv och sociala utveckling. I likhet med Berg 

(2009) får barnen i leken fatt i sig själva i relation till andra. Relationen till andra barn är således mycket viktig 

för barns identitetsskapande.  

Trots att barn blir så tillfredställda av att vara med varandra händer det ofta att de inte släpper in varandra i 

lekarna. Enligt Corsaro (2003) beror det på att det är ansträngande för barnen att bibehålla en interaktion. Barn 

kan inte som vi vuxna med lätthet komma tillbaka till exempelvis ett samtalsämne. Det är väldigt mycket på 

gång runt omkring dem hela tiden, de hoppar i tid och mellan teman. Förskolans tidsbegränsningar är även det 

ett moment som gör att barnen måste kämpa för att skydda sina lekar. Speciellt för barn som håller på att lära sig 

språk som är ett av de viktiga kommunikationsredskapen för den sociala interaktionen. Barn vill således skydda 

sin lek och utesluter därför andra från att komma in i den eftersom att de riskerar att avbryta eller ändra leken. 

Barngrupper som också tenderar till att utesluta nya lekkamrater är ofta de som är ganska nya där barnen inte 

känner varandra. När de inte känner sig trygga med varandra vet de inte heller vad de kan förvänta sig av 

varandra. Så när de väl fångar upp en lekkamrat skyddar de sin lek från övriga.  

 

Kroppsspråk och leksignaler 

Halvars- Franzén (2010) som i sin studie tittat på lekens kaos och samtidigt sociala magnetism menar att i den 

kaotiska leken möts barnen i spring hit och dit, skratt och skrik och kommunikationen mellan barnen sker genom 

barnens synkroniserade kroppar. Kropparna känner in och härmar andra kroppar, känner av stämningen och 

följer med. Leken förhandlas här inte verbalt utan med gester och mimik. En förutsättning är öppenheten och 

inkänningen av en kropp till en annan i likhet med Daniel Sterns (2005) forskning om synkroniserade kroppar 

som bygger på kroppens naturliga känslighet för andra kroppar. Nervsystemet är byggt så att det reagerar på 

andra nervsystem. Barn kan se och känna andras reaktioner och kan relatera till dem och på så sätt förstår man 

varandra helt utan ord. Synkroniserade kroppar kan således ses som ett alternativ till verbal kommunikation. I 

linje med Stern (2005) och Halvars- Franzén (2010) menar Corsaro (2003) att barn i den leken använder sig utav 

kommunikativa strategier som utgörs av ett ickeverbalt språk som är kroppsspråket och röstanvändningen. 

Eftersom lekar är improviserade det vill säga att de växer fram under lekens gång och inte är planerade är barnen 

beroende av varandras reaktioner för att leken ska kunna fortskrida. Lindqvist (1996) skriver om lek och 

improvisation och drar paralleller mellan lek och skådespeleri. Deltagarna i lek kan liknas med skådespelare, 

båda improviserar. De måste vara skickliga på att läsa av varandra och vara flexibla och påhittiga.  

Corsaro (2003) har upptäckt s.k. access strategies som är olika strategier barn använder för att komma in i leken. 

De fungerar åt båda hållen, från den som leker och den som vill komma in i leken. Den strategin som oftast 

misslyckas är den där barnet frågar ”får jag vara med”. Barnen tenderar då till att svara nej direkt eftersom de 

inte ser vad den nya lekkamraten har att bidra till leken och delvis också för att de som ovan nämnt skyddar sin 

lek. Den strategin som är den mest framgångsrika är istället den tysta in lyssnande strategin. Barnet som vill 

komma in i leken lyssnar in vad de andra barnen leker och inflikar med en åsikt eller ett förslag som har att göra 

med det som leks. Eftersom barn är sociala och har en stark vilja att vara tillsammans visar de detta i sin lek 

genom att prata högt om vad de gör samtidigt som de leker. Detta är en slags öppning för andra barn att få veta 
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vad som sker i leken så att de kan lyssna in och inflika. På så sätt kommer de smidigt in i leken och accepteras 

oftast utan motstånd. Att vara mer förtrogen med sina kommunikativa förmågor leder sålunda till att barnen är 

öppnare till att släppa in nya barn i leken till skillnad från barn som inte är det som skyddar sin lek istället. 

Birgitta Knutsdotter Olofsson (2003) har även hon studerat barns lek och sett hur barn signalerar lek till 

varandra. Men kroppsliga uttryck så som ögonkontakt, gester, miner och dylikt signalerar barn till varandra att 

det som händer nu händer på låtsas och är lek. Dessa koder hjälper barnen att skilja på lek och verklighet vilket 

är en viktig del av leken. När barnen i samråd bestämt att allt som sker är lek träder dem in i en kreativ lekvärld 

där nästan allt kan hända. Även Corsaro (2003) påvisar att en viktig del av leken är att kunna säga att ”nu leker 

vi” eller ”på låtsats” för att markera lekvärlden och att det är lek som sker hädan efter.  Då är det lekens logik 

som råder och sätter ramarna för leken (Knutsdotter Olofsson, 2003). Vidare att leken försätter och förutsätter att 

deltagarnas medvetandetillstånd är inställda på lek vilket innebär att de är öppna för fantasi och transformering. 

Till exempel att de kan transformera sanden i sandlådan till vatten eller eld om de vill. Lekskickliga barn kan 

leka var som helst och när som helst. De försvinner helt från verkligheten och är oerhört fokuserade på sin 

lekkamrat och leken.     

 

Konflikter och förhandlingar i barns lek 

Konflikter är ett naturligt inslag i barnkulturen och i barns relationer enligt Corsaro (2003). I konflikten 

utvecklas sociala strukturer som en barngrupp kan ha. Barnens relationer kan bli stärkta av konflikter likaså 

barnens självutveckling. Gruppens kulturella värderingar bekräftas också i konflikter eftersom att de kan bli 

ifrågasatta och barnen tvingas diskutera och förklara sina ståndpunkter. Dessa lyfts då fram och förstås av barnen 

tillsammans så att de sedan kan sätta grunden för den barngruppens värderingar. Corsaro (2003) påvisar att barn 

som i större utsträckning får lösa sina konflikter själva är mer kompetenta på att förhandla än barn vars 

konflikter löses av välmenande vuxna. God kompetens inom förhandling hjälper barnen att själva komma på 

lösningar till sina konflikter. Ett exempel är att ibland ta hjälp av humor som ett medel att lösa konflikter när 

barnen ser att dialogen blir för hetsig, detta lugnar barnen och de kan med en genast lättsammare dialog lösa 

konflikterna. I linje med Halvars- Franzén (2010) som påvisar i sin studie att barn befinner sig i gränslandet när 

de leker. Där är gränserna inte självklara och tydliga. Det skapas ett behov av att diskutera och förhandla olika 

gränsdragningar. Barn är således själva med om att skapa etik eftersom det är något som finns i kroppen. När 

barnen leker är kroppen i rörelse och i möten med olika barn kan det uppstå situationer där kropparna krockar 

och de måste förhandla och reflektera kring sina ståndpunkter.   

Corsaro (2003) har studerat och jämfört hur italienska, afroamerikanska och medelklass amerikanska barn löser 

konflikter och diskuterar. Italienska barn löste konflikter genom att argumentera och det viktigaste var inte att 

komma fram till en lösning utan att argumentera på ett bra sätt, något som gärna kunde hålla på länge samtidigt 

som det tillkom barn som även de uttryckte sina åsikter om situationen. De afroamerikanska barnens sätt att 

förhandla och diskutera var att i dialogen använde de ett komparativt språk som innebär att de jämför varandras 

kunskaper. Vilket ger dem möjlighet att visa upp sina kunskaper i gruppen och det leder till att de raffinerar och 

utmanar sina sociala identiteter och status i gruppen. De utmanade också varandra mycket och sa ofta emot 

varandra när de pratade. I sådana diskussioner fick barnet försvara sina åsikter och ifrågasätta varandra. I deras 

kultur visade det sig vara viktigt att stå upp för sina åsikter och inte låta någon köra över en. Samtalen får också 

en annan skargång som gör att den dagliga interaktionen blir något dramatisk.   

Barn engagerar sig således i konflikter på olika sätt men är i grunden ett naturligt inslag i barnkulturen. Hur de 

reder ut konflikter eller hur de hanterar dem har att göra med de tidigare erfarenheterna av diskussioner och 
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konflikthantering. De måste enligt Corsaro (2003) ses i ljuset av barnens omgivning, föräldrar och samhälle 

eftersom det är en reflektion av den. Detta så att vuxna kan inse komplexiteten i barnens interaktion och på så 

sätt förstå dem och samtidigt hitta ett sätt att förhålla sig till dem och deras konflikter. 

 

Teoretiskt perspektiv 

Barnsperspektiv  

Eva Johansson (2003) skriver i en artikel om att närma sig barnsperspektiv. Hon menar att för att det ska kunna 

ske ett närmande till barnsperspektiv gäller det att vara kroppsligt nära och samtidigt försöka se det barn ser och 

förstå att barns uttryck är utryck för deras livsvärld. Barnet internaliserar och konstruerar sin omvärld, i en 

ömsesidig process mellan barnet och omgivningen (Qvarsell, 2003). För att närma sig barnsperspektiv måste 

man följa dem och förstå deras intentioner i relation till tiden de lever i vilket är en spegling av deras livsvärldar. 

Enligt Johansson handlar det om ett maktspel där barn är i underläge för vuxnas syn och tolkningar vilket gör att 

vuxnas synsätt är styrande och har övertaget. För att kunna inta ett barns perspektiv måste man kunna vända på 

makten så att den kan gagna det underlägsna barnet. Detta så att de kan ta kontroll över sin tillvaro och på så sätt 

synliggöra hur världen ter sig för dem utifrån sina egna premisser.   

 

Barn av sin tid  

Barndomen ser inte likadan ut idag som den gjort i tidigare generationer. Enligt Jane Brodin (2008) är tiden vi 

lever i en spegling av verkligheten det vill säga att det som sker i samhället påverkar barn och unga.  Denna 

spegling går att se inom olika områden inte minst i hur barn leker. Det finns en naturlig variation mellan olika 

barn och därför är det riskabelt att bygga sin förståelse om barnen på teorier som inte är anpassade till tid och 

rum. Således är det lätt att hamna i många felsökningar och i teorier som ifrågasätter barns kompetenser om 

teorierna inte vilar på en förståelse för samtiden. Dessutom bör barnen förstås ur ett helhetsperspektiv eftersom 

det är fler saker som inverkar på deras levnadsvillkor.  

Samhällsförändringar samt forskning om barn och barndom har lett till en förändrad syn på dem (Brodin, 2008). 

De klassiska utvecklingspsykologiska teorierna som satt sin prägel under 1900- talet har fått mindre betydelse 

idag men lever icke desto mindre kvar. De utvecklingspsykologiska teorierna som ser på barns utveckling genom 

olika stadieteorier ligger till grund för vuxnas syn på barns lek och barndom. Enligt Nordin- Hultman (2004) har 

utvecklingspsykologin en inramande effekt och leder till en normering vilket påverkar pedagogers syn på barn 

som resulterar i att pedagoger ägnar sig åt felsökningar och att hitta ”bra” och ”dåliga” lekar. Ett paradigm skifte 

har enligt Sommer (2008) tagit plats under 1900-talets andra hälft där barnsynen övergick från att se på barn som 

bräckliga till att se på dem som resilienta det vill säga flexibla. Således att barn kan anpassa sig till nya miljöer 

och nya situationer väldigt bra och ses därför idag som mycket mer kompetenta än förr.  

Barnen och deras lek speglar och representerar sin tid eftersom att de är barn av sin tid.  Även Sommer (2008) 

menar att teori och metod beträffande barn och utveckling måste betraktas i relation till de rådande historiska och 

kulturella uppfattningarna. Därför måste barndomen ses i ljuset av tiden vi lever i. Idag sker barns socialisation 
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delvis inom familjen men även i mycket större omfång på institutioner så som förskolan. Barnen spenderar större 

delen av sin vakna tid på förskolan vilket gör att pedagogerna och miljön i förskolan har en stor inverkan i barns 

liv. Det faktum att barn socialiseras in i en institutionell tid anser Ösknes (2011) ha påverkat barns lek. Barn 

tycks ha förlorat sitt sätt att leka eftersom att dagarna är så pass inrutade. De pedagogiska målen styr leken vilket 

leder till att den används som ett pedagogiskt verktyg i barns lärandeprocesser. Barndomen har idag en mer 

institutionell karaktär och barnen lär sig tidigt att vara sociala aktörer i dessa miljöer samtidigt som 

möjligheterna till interaktion med fler barn och vuxna blir fler.  

 

Fenomenologisk ansats 

Intresset för att förstå barns lek utifrån det fenomenologiska perspektivet tillåter leken att tala för sig själv. Det är 

ett faktum att barnen som studerats har ett begränsat gemensamt språk men istället för att se deras svårigheter 

och begränsningar vill jag få syn på möjligheterna de skapar tillsammans för att leka och samspela. Genom att 

inta ett fenomenologiskt perspektiv som fokuserar på allt det andra som barnen kommunicerar med istället för 

vad de inte behärskar kan studien få fatt i lekens egenvärde och barnens kommunikativa strategier som rör sig 

bortom det talade språket. Studien utgår därför från ett fenomenologiskt perspektiv som riktar fokus mot 

kroppsliga uttryck.  

Lökken & Haugen & Röthle (2006) förklarar att det fenomenologiska beskriver och tolkar människors 

subjektiva upplevelse så som den levs.  Det vill säga att det är en tolkning av hur en erfarenhet eller upplevelse 

erfars av en enskild människa så direkt som möjligt, här och nu. I det fenomenologiska perspektivet är kroppen 

och dess uttryck central.  Medvetenheten anses bli förkroppsligad eftersom den vilar på kroppens perception det 

vill säga kroppens alla sinnen. Med kroppen förstår vi oss själva och andra på ett omedelbart sätt utan att vi 

behöver sätta ord på det. Vi förstår både genom att imitera och identifiera oss med andra. Att förstå är sålunda att 

uppleva harmoni mellan intentionen bakom en handling och utförandet av handlingen. Vidare menar Lökken & 

Haugen & Röthle (2006) att eftersom kroppen är aktiv i att bebo den värld den lever igenom söker den hela tiden 

mening. Detta meningsskapande är nära sammanbundet med andra människors varande och bemötandet av 

varandra. Så som kroppen skapar mening i att utrycka sig skapar den således även mening i att bli förstådd av 

andra, det är en ickeverbal kommunikationsform. Språket är i fenomenologisk ansats ett verktyg för kroppsligt 

uttryck. Det är ännu ett sätt för kroppen att uttrycka sig men är inte lika centralt som kroppens kommunikation. 

Kroppar kan förstå varandra och gör det när de är synkade, då blir en ömsesidighet och förståelse till.  När 

barnen leker är deras kroppar många gånger synkade eftersom att de samspelar och förstår varandra med ord och 

kroppsliga uttryck. Synsättet kan jag få fatt i dessa stunder och tolka barnens meningsskapande och 

kommunikation i leken. Detta för att få fatt i vilka vägar runt det verbala språket barnen hittar för att leka som 

också är studiens syfte. Eftersom att även min kropp positionerar sig i barnens och min egen värld använder jag 

den när jag tolkar deras upplevelser och meningsskapande (Lökken et, 2006).  

Även Stern (2005) har utgått från en fenomenologisk ansats och infört begreppet ”nuvarande ögonblick” för att 

handskas med ”nuets” problem. Uppfattningen om det ”nuvarande ögonblicket” utgår från ett fenomenologiskt 

synsätt eftersom att det försöker få fatt i det som sker här och nu. Stern (2005) förklarar fenomenologi som allt 

som framträder i den mentala scenen, det vill säga perceptioner, förväntningar och idéer. Vad som är centralt i 

Sterns (2005) perspektiv är att i ögonblickets nu är man i sin subjektivitet. Följaktligen när två människor 

befinner sig i samma ögonblick tillåts en intersubjektivitet uppstå mellan dem vilket han kallar för den 

intersubjektiva väven. Eftersom vårt nervsystem är byggt så att vi är väldigt känsliga för andra människors 

nervsystem har vi lätt för att uppfatta och känna igen andras reaktioner och kroppsliga signaler och tvärt om. Det 
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sker en kommunikation i den intersubjektiva väven som innebär att vi tolkar andra utifrån vad vi själva kan 

uppfatta och relatera till och tvärt om. På så sätt menar Stern (2005) att erfarenheten av det nuvarande 

ögonblicket utgör vårt medvetande och vårt psykiska liv skapas tillsammans med andra.  

Syftet med studien är att få fatt i hur barnen leker utifrån sina egna förutsättningar och eftersom möjligheterna 

för leken grundas i annat än de språkliga förutsättningarna och istället på kroppsliga uttryck är synsättet 

passande. Med ett perspektiv som fokuserar på kroppens kommunikation och samtidigt tolkar och förstår dess 

intentioner i vad som sker här och nu går det att undersöka vilken mening barnen ger sina upplevelser och vilka 

bakomliggande intentioner deras handlingar har. Detta i motsats till att fråga hur långt barnen kommit i sin 

utveckling.  

 

Metod  

I detta avsnitt kommer metodvalet att presenteras och motiveras. Till detta kommer metodens för- och nackdelar 

i relation till studiens syfte och frågeställningar att diskuteras. Det tillkommer även en beskrivning av de gjorda 

etiska ställningsstagandena. Följaktligen görs en beskrivning av urvalet samt en djupare förklaring av 

videofilmning som metod.  

Val av metod 

Studien är kvalitativ vilket innebär att där det empiriska materialet är det som genererar teori (Bryman, 2002). 

Vidare bygger studien på ett induktivt arbetssätt som innefattar att man drar generaliserbara slutsatser på 

grundval av sina observationer. Till att börja med fastställdes studiens syfte och frågeställningar. De blev 

studiens referensramar som avgränsade arbetet. Resultatet har sedan analyserat och ur det har ett försök till att 

generalisera och dra eventuella slutsatser gjorts vilket ger den en teoriutvecklande karaktär. 

Metodvalet gjordes utifrån studiens informanter samt i relation till studiens syfte och frågeställningar. Den metod 

som användes var videoetnografisk metod. Eftersom studien bygger på en fenomenologisk ansats var barnens 

handlande i leken mycket viktig likaså hur de reagerade på varandra och vilka kroppsliga uttryck de gav 

varandra. Frågeställningarna sökte också att förstå barnens handlande. Följaktligen behövde metoden kunna 

fånga fler barn som lekte samtidigt och för att se deras gemensamma lek, uttryck och olika signaler behövdes en 

metod som kunde omfatta allt detta. Enligt Heath & Hindmarsh & Luff (2010) kan videoinspelningar fånga 

detaljer som exempelvis hur talat språk, gester och mimik samspelar. Eftersom att situationer som fångas på film 

går att titta på om igen möjliggörs en detaljerad vy av situationen. Vilket gör det möjligt att olika frågor kan 

utforskas vid olika tillfällen eller samma fråga kan undersökas från flera synvinklar. Vad som även motiverar 

metodvalet är att barnens lek kunde fångas i deras vardag på förskolan och därigenom få fatt i barnens 

perspektiv. Vilket enligt Heath & Hindmarsh & Luff (2010) är svårare att synliggöra med annan traditionell 

kvalitativ analysmetod. För att genomföra studiens grundsyfte, att studien skulle bygga på barnens perspektiv för 

att få fatt i deras livsvärld och med deras ögon se och förstå hur de leker var videoetnografisk metod passande. 

De främsta fördelarna med metoden är att den fångar deltagarnas perspektiv, i det här fallet barnen på förskolan 

(a.a.).  



10 

 

Vad som kan vara begränsande med metoden är att den är enormt tidskrävande eftersom materialet ofta är 

ganska stort. Det många som upplever själva filmandet som känsligt (a.a.). Därför kan det vara svårt att få 

tillgång till fältet i synnerhet när det är barn man ska filma. Föräldrar kan bli oroliga för var materialet kommer 

att ta vägen samt att den allmänna uppfattningen är att mikrofoner och kameror är obehagliga och onaturliga. En 

veckas tid ägnades åt att tala med föräldrar och be dem skriva under medgivande om att få filma barnen. 

Samtidigt delgavs de information om hur filmerna skulle hanteras och om barnens anonymitet. Detta beskrivs 

mer ingående i avsnittet där studiens etiska ställningstaganden presenteras.  

 

Urval och avgränsningar 

Det empiriska urvalet gjordes på en förskola som jag arbetat i. Därför var inspelningsplatsen given från början. 

Som nämnt i inledningen ville jag gå tillbaka men med forskarögon och studera barnen på förskolan och deras 

lek. Min relation till fältet diskuteras längre ner i detta avsnitt. 

Enligt Wassrin (2013) kan man med en videokamera fånga så väldigt mycket men det gäller att som forskare 

avgränsa datainsamlingen. Under inspelningstiden var frågeställningarna och studiens syfte utgångspunkten. En 

första avgränsning var när beslutet fattades om att leken skulle filmas under den tiden då barnen själva valde 

lekkamrater och innehåll i leken vilket på förskolan kallades för fri lek. Dessa stunder var någon timme under 

förmiddagen och längre tid på eftermiddagen. De första dagarna filmades det flitigt överallt och nästan alla barn 

men efter insikt om att det inte var möjligt avgränsades filmandet ytterligare.  Därför filmades de äldsta barnen 

på förskolan eftersom de bott i Sverige kortast tid. Heath & Hindmarsh & Luff (2010) menar att en viktig 

komponent i arbetet är att kunna avgränsa materialet vilket innebär att man måste ha tydliga avgränsande 

riktlinjer som påminner forskaren om vad den undersöker. Frågeställningarna användes sålunda för att indikera 

vad och när filmandet skulle ske samt som riktlinjer för analysarbetet.  

 

Förskolan  

Förskolan startades upp för ungefär tre år sedan. Till en början var det beslutat att den endast skulle fungera i ett 

halvår men efter terminens slut kom ett nytt beslut om att förskolan skulle vara kvar och fungera som en 

permanent verksamhet. Området där förskolan befinner sig är till stor del befolkad av både nyanlända flyktingar 

och första och andra generationens invandrare och kan sålunda benämnas som mångkulturell.   

 

Barngruppen och pedagogerna  

Avdelningen där studien är gjord är en syskonavdelning där åldern på barnen är 3-6 år. Den största andelen barn 

har utländsk påbrå och många kommit till Sverige som asylsökande. Många har nyligen lärt sig prata svenska 

men kan prata på sitt modersmål. Barngruppen består av 20 barn och tre pedagoger, en förskollärare, en 

barnskötare och en ung oerfaren (inom området) och enligt pedagogerna begåvad tjej som har arbetat där i ca 

fyra månader.  

Barngruppen har sedan starten på vårterminen växt i antal vilket inneburit många inskolningar för pedagogerna 

och nya gruppkonstellationer bland barnen. Detta är ett känt fenomen på förskolan förklarar pedagogerna som 

skolat in 150 barn och haft 23 olika kollegor från starten. Sedan förskolan startade har många barn börjat och 
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slutat mitt i terminen vilket gör att barngruppen ser olika ut från vecka till vecka. Arbetslaget har också 

genomgått många förändringar. Det befintliga arbetslaget har nyligen börjat arbeta tillsammans och innan det är 

det fler som tillkommit och avgått. Detta på grund av sjukskrivningar, omstruktureringar och barnantal. Trots 

detta upplever pedagogerna att gruppen i nuläget är relativt samspelt och likaså pedagogerna.  

 

Informanterna 

(Alla namn är fiktiva, se avsnitt ”etiska överväganden”) 

Hanna: flicka 4 år, kom till Sverige för tre år sedan.  

Maria:  flicka 4 år, kom till Sverige ett halvår innan hon började på förskolan. Innan hon började på denna 

förskola gick hon två månader på en annan förskola.   

Adas: pojke 5 år, har nyligen fyllt sex år har bott i Sverige i ett år. 

Alaa: flicka 5 år, har bott i Sverige i drygt ett år. 

Umalkhyr: flicka 5 år, född och uppvuxen i Sverige. Pappa likaså, mamma har bott i Sverige en kortare tid. 

Karina: flicka 5 år, född och uppvuxen i Sverige. Pappa har bott i Sverige längre tid än mamma. Karina började 

förskolan när hon var 3 år. Innan dess var hon hemma med mamma och hade ingen kontakt med svenska språket.  

Insamlingsteknik 

Insamlingen av data sträckte sig över två veckors tid inkluderat förberedelserna inför själva filmandet vilka 

utgjordes av samtal med föräldrar, pedagoger, förskolechef och barnen. Under fem dagar filmades barnen på 

förmiddagen och eftermiddagen på förskolan. Totalt inspelad tid var ca 5 timmar. Till film materialet ingick 

även informella samtal med pedagoger och fältanteckningar. I kommande avsnitt kommer datainsamlingens 

tillvägagångssätt att beskrivas.  

 

Videofilmning som metod 

Enligt Heath & Hindmarsh & Luff (2010) finns det olika delar att överväga när film är den valda metoden för 

forskning. Var kameran ska vara placerad samt vilka kameravinklar som används är något som kan vara 

signifikant för materialet. Trots att kameran fångar mycket kan den inte fånga allt. Beroende på var den står kan 

den missa ett barns ansiktsuttryck om barnet just i den stunden hade ryggen vänd mot kameran.  Fler 

kameravinklar har inte används av två anledningar. Den första, att tiden var begränsad och olika kameravinklar 

ger mer material att sedan bearbeta. För det andra för att avsikten var att fånga fler barns lek samtidigt därav 

filmades de från en plats i rummet med översikt över barnen.  

På grund av tidsbegränsningen skedde filmandet under en intensiv period som sträckte sig över fem dagar. Det 

som hela tiden vägledde mitt filmande var studiens syfte och frågeställningar samt ovan nämnda avgränsningar. 

Heath & Hindmarsh & Luff (2010) menar att det är bra att sammanföra metoder med filmning för att få ett större 

helhetsperspektiv. De menar att det kan vara hjälpande att föra fältanteckningar efter varje filmstund som 

reflekterar tankar och en sorts kategorisering av materialet som senare kan vara till hjälp när forskaren ska 

analysera materialet. Efter nästan varje filmning antecknades spontana reflektioner.  
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Informella samtal och fältanteckningar 

Heath & Hindmarsh & Luff (2010) beskriver även att en av metodens fördelar är att den kan vara genomskinlig 

eftersom att det filmade materialet kan visas till kollegor eller andra forskare vilket gör att studien är transparent. 

En del uppkomna situationer har diskuterats med pedagogerna från avdelningen vilket har lett till en förståelse 

för bakomliggande orsaker till situationer och hur pedagogerna själva tänker kring det för att ge en så komplett 

bild som möjligt. Fältanteckningarna har använts som stöd i analysen. Spontana reflektioner och vad klippen 

visade har skrivits ned för att underlätta för den senare kategoriseringen. Det är svårt att minnas allt och de har 

fungerat bra som minnesanteckningar.   

 

Etnografi  

Eftersom studien är videoetnografiskt innebär det att forskaren har en etnografisk relation till fältet. Enligt 

Bryman (2002) innebär det att forskaren engagerar sig i en grupp under en viss tid, observerar gruppens beteende 

och lyssnar in gruppens samtal dem emellan och med fältarbetaren. Som redan nämns ägnades en tid till att först 

lära känna barnen. Innan jag gjorde det kände jag redan några barn och pedagogerna kände jag mycket väl. Jag 

var med och startade upp förskolan och arbetade i samma arbetslag som pedagogerna som arbetar på 

avdelningen där studien gjorts. Den tidigare erfarenheten och den trygga relation till fältet gjorde att jag kände 

mig väldigt bekväm och van vid de situationer som kunde uppstå. Den redan etablerade relationen till några av 

barnen gjorde också att det var lättare att få förtroende från de ”nya” barnen. Likaså påverkades de när de såg hur 

trygga pedagogerna och jag var tillsammans. Snart två år har gått sedan jag slutade där och mycket har hänt efter 

det vilket har lett till en viss distans till fältet och informanterna. Min syn är således inte lika färgad som den 

eventuellt hade varit om studien gjorts på barngruppen jag arbetade med.  

 

Genomförande 

Något som var av betydelse för studiens genomförande var tiden innan själva filmandet ägde rum. Heath & 

Hindmarsh & Luff (2010) påpekar att tillträdet till fältet bör räknas med som en betydande del av 

datainsamlingen samt att forskarens närvaro kan vara av betydelse för materialet. Att filma barn kräver således 

att barnen glömmer kameran och försöker vara så naturliga som möjligt. Även forskaren kan vara ett störande 

moment för dem när de leker eftersom de kan känna sig observerade och blir därför distraherade och har svårt att 

vara i sitt naturliga tillstånd. Med tanke på detta ägnades några dagar åt att lära känna barnen innan filmandet 

satte igång. Detta gjorde att materialet blev bättre och oavbrutet eftersom barnen fått tid på sig att vänja sig vid 

kamerorna något Heath & Hindmarsh & Luff (2010) menar kan vara svårt till en början och samtidigt ha 

inverkan på materialet. Barnen reagerade först lite fnittriga och frågade vad jag gjorde flera gånger när Ipaden 

sattes framför dem. De ville se vad som hade filmats och ibland kunde de mitt i leken utropa ”fota oss nu”! Och 

sedan fortsätta leka. Många konflikter kunde uppstå och trots att det var svårt drog jag mig undan så gott det 

gick. Några gånger när de slogs eller om någon grät kunde filmandet pausas om pedagogerna inte var i närheten. 

Barnen vände sig till en början till mig först och främst eftersom att jag sett vad som skett men de hänvisades till 

pedagogerna på avdelningen vilket de snart vande sig vid.  

På avdelningen har barnen tillgång till Ipads och är sålunda vana vid att både använda dem och se pedagogerna 

göra det. De använder Ipadsen för att filma och fota barnen som underlag för pedagogisk dokumentation. På 
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uppmaning av pedagogerna fick jag av förskolan låna en Ipad att filma med. Detta gjorde att mötet med kameran 

inte blev så stötande eller ovant.  

När den slutliga avgränsningen av informanter gjorts följdes de med kamera under några dagar. Under denna 

period lekte de gärna i ”lilla lekrummet” eller andra mindre rum där de kunde stänga dörren om sig vilket 

avgränsade miljön där det filmades så att fokus kunde vara på just de barnen. Från en stol i ett hörn filmades 

barnen i ca 20 minuters långa sekvenser. Sedan antecknades ögonblickliga reflektioner och ibland diskuterades 

sekvenserna med pedagogerna för ytterligare analys och reflektion. När filmandet var färdigt började arbetet med 

att kategorisera filmerna. Svårigheten var att hitta de sekvenser som var representativa för det fenomen som 

inringats. Samtidigt som varje sekvens kunde vara mycket lång vilket ledde till ett sökande av en kortare. När de 

väl hittats transkriberades de vilket också var tidskrävande eftersom att det är mycket som sker samtidigt i en 

sekvens men allt kan inte komma med i transkriberingen. Detta diskuteras närmare i nästa avsnitt.  

 

Databearbetning och analysmetod 

Bearbetning av materialet 

När man använder videoinspelning som metod menar Heath & Hindmarsh & Luff (2010) att forskaren ska vara 

förberedd på att materialet är väldigt brett. Därför menar de att en kategorisering av materialet bör göras i olika 

omgångar för att underlätta den senare analysen. Till en början menar de att en enklare kategorisering bör göras 

efter teman som hittats i det empiriska materialet. Nästa kategorisering bör göras grundligare och till sist går man 

in på transkriberingar av materialet och dessutom val av sekvenser som ska presenteras i studien. 

Kategoriseringen menar föregående också bör göras med tanke på studiens syfte. Detta är ett sätt att vägleda 

forskaren och för att avgränsa materialet. Det empiriska materialet kategoriserades efter vad som var intressant 

för studiens frågeställningar. Efter att ha observerat framträdande och ofta förekommande fenomen inom ramen 

för frågeställningarna gjordes således en kategorisering av materialet. Därefter söktes korta fragment av 

intressanta sekvenser i filmerna som sedan transkriberades i detalj. Analysen bygger således på kategoriseringar 

av det empiriska materialet.  

För transkriberingen gjordes många överväganden innan sekvenserna som skulle användas valdes ut. I en 

filmsekvens är det oerhört mycket som fångas och beroende på studiens syfte och vad forskaren vill lyfta fram 

delvis också studiens omfattning, tvingas forskaren göra vissa överväganden som kan innebära att viss 

information utesluts (a.a.). Att transkribera data innebär en tolkningsprocess. Bucholtz (2000) menar att 

transkriberingarna är en tolkning av den verklighet som i det här fallet är innehållet i filmerna. Vidare att under 

transkriptionerna kan man stöta på problem så som misstolkningar vilket gör att data framställs annorlunda ön 

vad det i verkligheten var. Transkriptioner kan således aldrig vara riktigt neutrala och utan forskarens synvinkel. 

Som forskare är man alltid färgad av sin sociala miljö och skola. Denna risk finns således alltid, ju mer forskaren 

visar på eftertänksamhet och beskriver metoden desto trovärdigare är studien.  

I studien har transkriptionerna grundats i vad barnen säger till varandra och uteslutit en del andra situationer och 

samtal som ibland pågår samtidigt men som inte inverkar på det pågående samtalet. För det har också beskrivits 

hur de reagerar mot varandra och sin kroppshållning och dylikt för att läsaren måla upp en tydlig bild av 

situationen. En del modifieringar har också gjorts i transkriptionerna gällande barnens språkbruk. I Bucholtz 

(2000) artikel diskuteras för och nackdelar med språkanvändningen i transkriptionerna som en del menar färgar 

läsarens bild av informanten. Ibland kan bilden till och med vara negativ. Okonventionellt språkbruk i 
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transkriptioner är ett sätt att komma närmare informanternas original språk (a.a.). Barnens ordföljd är behållen 

däremot har de flesta ord skrivits ut korrekt som i verkligheten var ortografiskt inkorrekta. Mycket handlar om 

uttal, att barnen använder rätt ord men uttalar det fonologiskt fel. Ett alternativ hade varit att skriva i fonologisk 

skrift men barnens språkbruk är inte studiens huvudfokus. Syftet med transkriptionerna i studien är att behålla 

informanternas anonymitet, ett annat tillvägagångssätt hade varit att visa kortfilmer eller använt bilder från 

filmerna. Samtidigt som transkriptionerna gör det möjligt att skriftligt diskutera situationerna.   

 

Forskningsetiska aspekter  

Samhällsvetenskaplig forskning utgår från fyra etiska krav vilka är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa har även denna studie tagit hänsyn 

till. Nedan kommer en beskrivning om på vilket sätt studien arbetat med dessa.  

 

Informationskravet 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) innefattar kravet att alla medverkande ska upplysas om deras uppgift i projektet 

samt gällande villkor för deras deltagande. De skall informeras om att deltagandet är frivilligt och att de kan 

avbryta det när som helst. Dessutom skall de informeras om alla de villkor som kan få dem att fatta ett beslut om 

sitt medverkande.  

Mot bakgrund till detta informerades förskolan, förskolechefen, föräldrarna och barnen i vilket syfte barnens 

skulle filmas och att det var frivilligt att vara med samt att deltagandet kunde avbrytas när helst de ville.  Den 

första kontakten var med förskolans och den specifika avdelningens pedagoger som fick ta del av metodvalet och 

studiens syfte. De var men än villiga att delta. Sedan kontaktade jag förskolechefen för samma procedur. 

Eftersom att en väldigt stor andel barn och föräldrar var relativt nya i Sverige var jag först orolig för hur 

kommunikationen skulle gå till. I samråd med pedagogerna ansåg de att ingen översättning behövdes däremot 

bestämde jag mig för att personligen informera föräldrarna om samma sak. Jag ägnade därför några dagar till att 

vänta in alla föräldrar på eftermiddagen för att presentera mig och min studie samt be om deras skriftliga 

samtycke (se bilaga 1) samtidit som de fick ett skrivet brev från mig innehållande samma information. Vid tre 

samlingstillfällen på förskolan medverkade jag i syfte att presenterade mig och mina intentioner med filmandet. 

Jag frågade om de godkände att jag filmade dem och visade samtidigt Ipaden som skulle användas. Barnen fick 

också veta att deras deltagande var frivilligt och att de kunde säga till när som helst om de inte längre ville vara 

med.  

 

Samtyckeskravet 

Innebär att forskaren ska inhämta alla medverkandes samtycke. Om deltagarna är under 15 år måste föräldern ge 

sitt samtycke (Vetenskapsrådet, 2002).  

Föräldrarna skrev under sitt samtycke i en blankett som utformats specifikt för studien (se bilaga 1). Likaså 

pedagogerna och förskolechefen. Barnen gav sitt samtycke efter att ha medverkat i två samlingstillfällen där 

studiens syfte och metod presenterats.  
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Konfidentialitetskravet 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) innebär detta krav att alla deltagares identiteter skyddas så att de inte går att spåra 

var studien gjorts och vem informanten är. Detta ska även deltagarna vara informerade om. 

Alla använda namn är fiktiva för att skydda deltagarnas identitet. Materialet har förvarats endast åtkomligt för 

mig under tiden studien pågått.  

 

Nyttjandekravet 

Innefattar att allt empiriskt material ska behandlas med konfidentialitet det vill säga att det inte får spridas i olika 

medier eller visas för utomstående (Vetenskapsrådet, 2002).  

Alla deltagare informerades om att all film skulle raderas efter genomförd studie samt att filmerna inte skulle 

användas till något annat än transkribering och sedan analys.   

 

Studiens kvalitet  

Inom samhällsvetenskaplig forskning som görs med kvalitativa metoder är det svårt att med samma noggrannhet 

som i kvantitativa metoder diskutera mätbarhet, validitet och reabilitet (Bryman, 2002). Detta eftersom studierna 

ofta görs på fallstudier. Studiens metod har varit en triangulering som innebär att man använder fler än en metod 

eller datakälla (Bryman, 2002). Trianguleringen bestod av videofilmer, fältanteckningar och informella samtal 

som tillsammans utgjorde basen för analysen. Eftersom fler datakällor använts har studien en större 

tillförlitlighet eftersom det är fler källor som sammantaget speglar och tolkar skeenden. Visserligen har min egen 

relation och erfarenhet av fältet en inverkan på analysen av data. En mer neutral forskare hade kanske analyserat 

data på ett annat sätt. Icke desto mindre är studien tillförlitlig på grund av dess genomskinlighet och eftersom 

den bidragit till att andra kan få en inblick och förståelse för informanterna. Studien går att generalisera inom 

vissa ramar. Det är en ganska unik situation där så många asylsökande barn är i samma barngrupp samtidigt. Den 

ger en inblick i deras livsvärld och deras lek vilket i sin tur kan överföras till att förstå andra barn. Således att se 

hur viktig omgivningen är för barnen samt bemötandet av dem.   
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Resultat och analys 

Hur gör barn för att hitta vägar runt det verbala språket i leken? 

Födelsedag 

Medverkande: Hanna, Maria, Karina, Adas 

Filmsekvensens längd: 0,93 min 

Barnen har lekt en kort stund i ett litet rum på förskolan där det finns kläder att klä ut sig med och många 

hushållsleksaker. Adas har satt sig vid det dukade bordet och de har bestämt att han är födelsedagsbarnet. 

Filmsekvensen visar förberedelserna inför födelsedagsfirandet.  

 

1) Karina  (Utropar med uppspärrade ögon och hög röst) 

 Vi ska måla färgerna fina på taket! Annars blir det fina födelsedak hennes! 

 (Hon håller en borste i handen och sträcker upp armarna mot taket) 

 

2) Hanna & Jaaa!!  

Maria 

 

3) Maria  (Sträcker upp armarna och håller dem sedan knutna mot bröstet) 

 

4) Adas (Sitter på en liten stol framför ett litet dukat bord. Han sitter för det mesta tyst men ger ifrån sig 

ljug ibland) 

 Aaaaark! 

 

5) Maria (Söker fort efter någonting att måla väggarna med. De skrattar högt och tittar på  

Hanna  varandra. Sedan fortsätter de att måla väggarna samtidigt som de studsat upp och ner.  

Karina  Maria tar en skål ifrån Karina och använder den för att doppa sin borste). 

 

6) Hanna Måla måla! 

 (Hoppar upp och ner medan hon stryker sin hand mot väggen) 

 

7) Karina  (Går runt utan sin borste och hink och ser sig omkring) 

 A! och vad ska vi göra sen? Ska vi måla… allting ska vi måla! Annars kommer inte fint det hära. 

(Hittar en leksaksvisp och slår den lätt mot väggen) 

 

(Karina Hanna och Maria hoppar omkring i rummet och skrattar och målar väggarna) 

 

8) Maria (Tittar på sin blåa skål) 

 Allt e blå! 

 (Stryker borsten på dörren efter att ha lagt den i den blåa skålen) 

 

9) Hanan Också lila! 

(vänder sig mot Maria. Sedan fortsätter hon att skutta och stryka med sin hand på väggen) 

 

10) Adas Nej blu blu blu! 

 (sitter på stolen men börjar hoppa på den med rumpan) 

 

11) Maria Blå jag gör färg. 

 (Målar med sin borste på dörren som hon doppar i blåa skålen) 
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12) Hanna Och jag gör lila också!... och svart! 

(Hon vänder sig mot Maria och gör en piruett liknande snurr i luften och stryker sedan sin hand 

mot väggen och ler) 

 

13) Maria  (vänder sig mot Hanna) 

 Neee nää! Jag ska måla schart! 

 

14) Hanna  (vänder sig mot Maria) 

 Nee jag gör inte rosa och lila jag gör svart och blå!  

 

15) Karina (Utropar samtidigt som Hanna och Maria diskuterar) 

 Upp i taken pärlor! Upp i taken vi göra pläplattor! 

 (höjer rösten i ett försök att överrösta de andra) 

 Annars! Annars kommer de va jätte fin! 

 

16) Adas Yeeey! Schart! Och bluuuuu! 

 (Viftar glatt med händerna i luften) 

 

17) Karina Jag gör rosa och blå! 

 

Analys 

En möjlig tolkning av vad som händer i denna filmsekvens är att barnen har skapat stämning för lek. Den kan 

liknas vid Halvars – Franzéns (2010) förklaring av stämning för lek som hen uttrycker är ett kaos av barn som 

far hit och dit och där barnen är uppslukade av lekens magnetism. Barnen i klippet hoppar och skuttar, vänder sig 

mot varandra och ler, de skrattar nästan hela tiden och stämningen kan tolkas som mycket glad. Möjligen leder 

den lätta och glada stämningen till att barnen dras in i leken vilket kan liknas vid det Ösknes (2011) kallar för 

karnavalistisk lek som är meningsfull bara för att de får vara tillsammans och ha roligt. Skratten och de skuttande 

kropparna är möjliga uttryck för glädje. I dialog (2) och (3) föreslår Karina att de ska måla och göra fint inför 

födelsedagen, ett förslag som tas emot nästan euforiskt. Maria sträcker upp sina händer mot taket och sedan mot 

bröstet som i en slags seger gest och kan tolkas som en gest som visar hennes totala lycka för den fantastiska 

idéen hennes kompis hade. Samtidigt som hon för kompisen visar att hon är med på förslaget utan att egentligen 

säga något. I lekstämningen barnen skapat har de signalerat till varandra att detta är på lek. Knutsdotter Olofsson 

(2003) menar att leksignalerna många gånger utgörs av kroppsspråket, gester och mimik. När de har uppfattat 

leksignalerna är barnen försatta i ett medvetande som innebär att från och med nu sker det som sker utifrån 

lekens logik. Följaktligen att de har gått in i en lekvärld tillsammans. Barnen i exemplet ger uttryck som kan 

tolkas som att de uppfattat varandras leksignaler eftersom att de söker ögonkontakt, skrattar ihop, visar glädje 

med hela kroppen. Detta gör det möjligt att Karinas förslag om att göra fint till en födelsedag tas emot väldigt 

öppet. Barnen är således medvetna om att det är på låtsas eftersom det i själva verket inte är någons födelsedag 

men de går snabbt med på idén.  

I likhet med hur Corsaro (2003) beskriver att barn leker det vill säga att de pratar under tiden de leker för att 

upprätthålla leken och för andra att kunna lyssna in och inflika i leken. Så leker även barnen i exemplet. De säger 

högt vad de gör samtidigt som de gör det. Hanna (6) målar och hoppar upp och ner samtidigt som hon stryker sin 

hand på väggen och säger ”måla, måla”. Likaså Maria (11) efter en kort förhandling om vilken färg hon skulle 

använda säger hon vilken färg hon målar med. Adas (13) svarar glatt att han tycker idén är bra genom att sträcka 

upp händerna och utropa ”yey”. Stämningen utgörs av glädje och intensiv tillfredställelse av att ha roligt 

tillsammans. Något som Corsaro (2003) menar utgör barns sociala värld. Viljan att vara social och att dela med 
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sig av den oerhört tillfredsställande och känslan av att själv ha kontrollen över exempelvis leken är så stark att de 

kämpar för att få till det. Barnen i exemplet missförstår varandra eller uppfattar inte allt som sägs. Det uppstår 

missförstånd mellan Hanna och Maria som diskuterar vilka färger de ska måla med (14) de diskuterar färger men 

säger olika saker. Ingen reagerar när Karina (15) kommer med nytt förslag i leken. Kanske de inte förstod eller 

kanske var de så fokuserade på sitt måleri att de inte hörde en annan möjlig tolkning är att de inte tyckte att det 

var ett bra förslag och ignorerade därför Karina. Hur det än är så kämpar de för att hållas kvar i leken i just den 

här stunden. Möjligtvis för att det viktigaste är att få vara med varandra i en lek som de själva kommit på och 

som är väldigt rolig.   

Knutsdotter Olofsson (2003) menar att barn i leken lämnar verkligheten och försvinner in i lekens värld och är 

där öppna för fantasi och transformering. Det är fler saker i exemplet som kan tolkas som att de är i tillståndet 

som Knutsdotter Olofsson (2003) beskriver. Till att börja med är alla engagerade i leken, de målar och gör fint 

inför födelsedagen. Hanna, Karina och Maria målar och Adas sitter på sin stol och låter och deltar i 

diskussionerna. De målar och målar med olika färger, de ska göra fint inför en födelsedag och måste därför måla 

väggarna i olika färger. Helst de födelsedagsbarnet Adas vill ha. Detta kan tolkas som att de inte längre är i 

verkligheten utan de är inne i leken.  

Kommunikationen barnen emellan sker till stor del utan den verbala förhandlingen och istället med kroppsliga 

uttryck. Hanna (12) gör en piruett i luften samtidigt som hon berättar vad hon gör vilket möjligen kan vara ett 

sätt att visa med kroppen och språket att hon är glad, att hon är med och vad hon vill göra. Adas som sitter på sin 

stol och ger ifrån sig ljud är också deltagande fast än han inte direkt pratar med någon men han visar sitt 

deltagande genom att låta och skutta på sin stol. Kroppsspråket verkar vara viktigare än det verbala språket samt 

känslan av att ha roligt tillsammans. Många gånger under tiden jag filmade kunde jag observera att i flera av 

barnens lekar som de startade själva var kroppen mycket aktiv. Lekar som att springa och jaga varandra och 

skrika var väldigt populära. Likaså lekar som att tillsammans rulla omkring på golvet eller klättra på möbler och 

bara skratta var också frekventa. En möjlig förklaring är att kroppsspråket tar över när de verbala uttrycken inte 

kommer lätt till hands.  

 

 

 

Hur leker barn med ett begränsat gemensamt verbalt språk?  

Är du död? 

Medverkande: Hanna, Maria, Alaa, Karina, Umalkhyr  

Filmsekvensens läng: 02:01 min 

 
Barnen leker i ett litet rum där det finns hushållsleksaker och en del kläder att klä ut sig med. Barnen har stängt 

dörren och avvisat andra barn som försökt komma in i rummet. Kort innan har barnen lekt familj bestående av 

mamma, barn, katter och systrar men nu förhandlar de om en ändring på det och nya roller är under förhandling.  

 

(1) Hanna Kan ja va hund? Och sen jag kommer bli pojkestorasyster.  

 (överröstar alla andra och ställer sig glatt upp och pekar på sig själv) 

Nu, nu, nu ja är eeeehm pojkehund. 

(Ställer sig på alla fyra och skäller samtidigt som hon kryper snabbt mot Alaa och Umalkhyr). 

 

(2) Maria  (Sitter på en stol) 

Och jag, jag e flicka hund! På låssas Hanna Hanna på låssas jag e flicka hund? 
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 (söker Hannas blick. Hanna kryper runt på golvet) 

 Hanna på låssas jag e flicka hund visst?  

(Sitter kvar på sin stol och söker Hanna med blicken som nu stannar upp och tittar på henne) 

Hanna Hanna! På låtsas jag är flickahund visst? Hanna visst jag är flickahund?  

 

(3) Hanna  Aaa! 

(Nickar instämmande mot Maria som kryper ner från sin stol och börjar krypa på golvet på alla 

fyra tillsammans med Hanna. De vänder sig mot varandra och smeker sina kinder mot varandra 

samtidigt som de gnyr) 

 

(4) Hanna Mmmm mmm  

& Maria (Smeker sina kinder mot varandra) 

 

(5) Hanna Aaaahhhggrrr voff voff! 

(Hanna och Maria vänder sig mot Umalkhyr och Alaa) 

 

(6) Alaa (Vevar med armarna i stora cirklar mot Hanna) 

 Kshhh kshhhh! 

 (vevar ännu fortare) 

Nej, du ska äta såhär! Ahm ahm  

(Hon gapar och biter i luften).  

(Fortsätter sedan att vifta med händerna i stora cirklar i luften mot Hanna och Maria) 

 

(7) Hanna  aaaaaaaaaaaaarrggg! 

 (Biter i luften) 

 

(8) Maria Grrrrr! 

 (Biter också i luften) 

 

(9) Alaa (Säller sig upp och fortsätter vifta i luften) 

 Kchhhhhhhashh! Kaaacccshhhh! 

(Hon vänder sig också mot Umalkhyr som kryper ihop bakom en stol. Sedan vänder hon 

uppmärksamheten tillbaka till Hanna och Maria) 

 

(10) Hanna Sluta! 

 (ställer sig på knäna) 

  

(11) Maria  A faktiskt mammor e tjej gör inte sådär! 

(Tittar på Alaa som fortsätter att veva med händerna och fräser) 

 

(12) Hanna  Neeej!! 

& Maria   

 

(13) Maria Mammor gör inte kchaaach, bara hundar! 

 (Alaa fortsätter men backar några steg) 

 

(14) Hanna Roooooaaaarg!  

(hon går fram hotfullt mot Alaa och viftar med en hand mot Umalkhyr som sitter och jamar 

bakom en stol) 

 Vad e de? 
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(15)Umalkhyr (Jamar och gömmer sig) 

 

(16) Alaa (Går fram till Hanna och tar henne i armen för att få hennes uppmärksamhet som nu är riktad 

mot Umalkhyr som sitter bakom stolen och jamar) 

Hanna Hanna Hanna Hanna 

 (Drar lite till i Hanna som till slut vänder sig mot henne) 

 Hanna! Om jag har sovit, först du har dödat mig med kniva. Först jag måste sova. 

 (Vänder sig om och lägger sig på golvet) 

 

(17) Hanna  (Nickar och ska följa efter Alaa men stoppas av Umalkhyr som ropar på henne) 

 

(18)Umalkhyr Hanna Hanna Hanna… Hanna, jag vill inte att du ska skrämma mig när jag är en katt… 

 (Hon tittar ner i sina fingrar) 

 

(19) Hanna  (Ler brett)  

Ok!  

(De kryper omkring och jamar och lägger sina kinder mot varandra och gnider dem och gnyr) 

 

(20) Umalkhyr (kryper iväg medan hon jamar) 

  

(21) Hanna  (tittar på Alaa som ligger på golvet. Sedan reser hon sig upp och går mot henne) 

Alaa jag har dödat dig!  

(Hon höjer handen mot Alaa och med et stickljud lägger hon den på Alaas mage) 

 

(22) Alaa  (öppnar ögonen och tittar på Hanna) 

Ok men jag ska bli död. 

(hon nickar och stänger ögonen igen)  

 

(23) Hanna (Hanna väntar en kort stund och tittar på Alaa som blundar) 

Är du död?  

 

(24) Alaa (öppnar ögonen och nickar) 

 Mmm! 

 

Analys 

I leksekvensen signalerar barnen till varandra att detta sker på lek, alltså inte i verkligheten utan på låtsas. Deras 

ögonkontakt och sökandet efter varandras blickar som bekräftelse för att alla barn ser vad de gör och alla barn är 

med på de nya idéerna som tillkommer är möjligen ett signalerande och ett upprätthållande av leken. När Alaa 

säger till Hanna (22) att hon ska bli dödad av Hanna, ler Hanna tillbaka och likaså Alaa som ivrigt springer och 

lägger sig i väntan på att bli dödad i sömnen. Detta utbyte av blickar och leenden kan tolkas som en tyst 

överenskommelse om att de båda vet att det är på lek. De verkar också tycka att det är roligt för båda ler en 

aning, möjligen åt spänningen som de byggt upp kring dödandet. När Alaa väl blir dödad är en möjlig tolkning 

av Hannas reaktion att fråga Alaa om hon är död att hon gör detta för att få bekräftat att det fortfarande är på lek. 

Möjligtvis var de inne på det Halvars – Franzén (2010) menar med gränslandet som är platsen där gränserna för 

vad som är tillåtet i lek är otydliga. Detta öppnar för dialog mellan barnen så att de tillsammans kan diskutera 

fram ett svar på det. Att leka död kan för dem båda ha varit spännande och lite läskigt, därför måste de prata om 

man är död eller inte och huruvida lekkamraten är med i leken eller inte.  

Leken fortsätter sedan en lång stund och hon förblir inte död utan hon får medicin och överlever, då blir alla 

mycket glada. Det kan vara ett sätt för barnen att få grepp om vad döden är och vad som händer efter döden. Just 

den här döden hade inget slut utan hon överlever vilket kan tolkas på många sätt. En möjlig tolkning är att 

barnen inte visste vad som hände efter döden eller tyckte det var tråkigt att förlora en lekdeltagare. Barn hämtar 
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inspiration av verkligheten menar Ösknes (2011) och tar in det i sina lekar. Vilket inte behöver betyda att de 

bearbetar sin verklighet i leken utan att de bara inspireras av det verkliga livet för att ha någonting att leka kring. 

Barnen hade eventuellt inga erfarenheter av döden och ville därför inte leka att Alaa var död utan återupplivade 

henne istället.  

Ett annat signalement för att leken är på låtsas är att barnen säger att det är på låtsats och att de säger ”nu är 

jag…” vilket är typiska leksignaler enligt Knutsdotter Olofsson (2003). Även Corsaro (2003) beskriver att 

gränsdragningen att nu är det lek är väldigt viktig för leken och deltagarna att vara samförstådda i för att leken 

ska kunna fortgå. Barnen i exemplet gör den gränsdragningen verbalt exempelvis när Maria (2) säger att hon ska 

bli flickahund. Även Hanna (1) och Alaa (22) gör så.  

I det ovan nämnda gränslandet diskuterar barnen sina roller och händelser i leken. Ibland är denna gränsdragning 

så påtaglig att barnen måste kliva ur leken för att förklara hur de känner inför situationen. Umalkhyr (18) gör 

detta när hon tilltalar Hanna för hennes riktiga namn och ber henne inte skrämma henne i leken. Hanna svarar 

glatt och tar till sig det Umalkhyr sagt till henne vilket hon visar genom att försiktigt gnida sin kind mot 

Umalkhyr som gör detsamma tillbaka.   

Självförglömmelsen som Ösknes (2011) skriver om är här väldigt påtagligt. De leker i en helt annan värld där 

alla som är med i leken är någon annan än de egentligen är och handlingen i leken sker någon annan stans. 

Ibland kliver de ur leken för att förhandla fram en roll eller en fortsättning på leken men detta sker väldigt snabbt 

och med ganska korta och snabba diskussioner. Återkopplat till barnen i exemplet går barnen in i diskussioner 

kring rollerna och vad de får göra men de är korta och koncista. Maria (13) säger till Alaa att bara hundar får 

bete sig som hon gör och den responsen hon får är att Alaa helt byter handling. En tolkning är att hon inte ville 

engagera sig i diskussionen eller att hon tappade lusten för att leka som hon gjorde innan just för att det blev en 

något hetsig diskussion kring det. En annan tolkning är att barnen på grund av sina språkliga begränsningar inte 

gärna går in i diskussioner eller beskriver och berättar utförligt sina idéer för varandra.  

Att barnen får leka själva och ostört är något barnen söker sig till observerade jag vid ett flertal tillfällen. Barnen 

i exemplet och i andra situationer sökte sig till rum de kunde stänga dörren om sig. Det var sällan nya barn fick 

komma in i leken. De barn som redan lekte i ett rum kunde barskt säga till nya barn att de inte fick vara med eller 

att de inte fick komma in. I likhet med Corsaro (2003) som menar att barn som ännu inte utvecklat en god 

kommunikativ språklig förmåga har svårare att hållas kvar i sina lekar för att de har svårare att återgå till 

handlingen om de blir avbrutna. Att hålla leken levande var något som jag uppfattade som svårt för barnen av 

olika anledningar. Detta löste de många gånger genom att låta ett av barnen vara styrande i handlingen. Oftast 

var de andra barnens öppenhet väldigt synbar. En möjlig tolkning är att de kämpade för att ha roligt tillsammans 

det spelade inte så stor roll hur. Språket har självklart också en begränsande effekt för barnen. De kunde många 

gånger ske misstolkningar och därefter stora bråk. Enligt min tolkning medförde detta att när barnen väl funnit 

varandra och en handling att leka efter var det inte mycket diskussioner kring temat eftersom att de lätt tappade 

tråden då och bytte lek.  

Eftersom språket var begränsat var det svårt att förklara och beskriva en erfarenhet eller en idé att ta in i leken. 

Detta gjorde att barnen lekte utifrån gemensamma erfarenheter vilket kunde vara lekar som var kända för alla. 

Leken i exemplet ovan var en lek de ofta lekte. Karaktärerna hund och katt, mammor och systrar, ibland pappor 

var vanligt. Innehållet i leken kunde variera men den föddes ofta i stunden. Deras förmåga att improvisera var 

mer använd än att berätta en handling. Om det fanns en handling var det ofta ett av barnen som fungerade som 

en berättarröst.  



22 

 

Ett annat ofta förekommande sätt att leka var att barnen lekte lekar som de hittade på som de alla hade en 

gemensam förförståelse till. En pojke i barngruppen älskade zombies (fiktiv figur som är en död människa som 

återuppstår och har inte längre egenskaperna en människa har. Den har inget förstånd och drivs endast av sin 

blodtörstighet. Den äter således levande människor. En människa som blivit biten av en zombie dör och 

förvandlas sedan också till en zombie). Han brukade spela zombiespel hemma förklarade pedagogerna på 

avdelningen. Han smittade av sig zombieintresset i barngruppen och det blev en lek. Det kunde börja med att 

hans ansikte förvrängdes och han slutade prata. Istället skrek han med hes röst och jagade de andra barnen som 

skrek och språng åt olika håll. När han fick tag i dem dog de genom att falla ihop på golvet. Vad som hände 

sedan var att de reste sig började gå med kuvad rygg, händerna framför sig som om de famlade i mörkret och 

gjorde fula grimaser. Nu hade även de blivit zombies och leken fortsatte med att de jagade varandra, skrek i 

panik och skrattade. Denna lek lekte de åtminstone en gång om dagen i de två veckor som studien pågick och 

den involverade alla barn. Den kan liknas vid Ösknes (2011) karnavalistiska lek eftersom att den har en sådan 

dragningskraft att barnen sögs in i leken och kunde inte låta bli att leka den. Pedagogerna försökte avbryta leken 

inomhus och bad barnen att gå ut och leka istället för de skrek och sprang. Trots detta kunde de inte låta bli att 

jaga varandra inomhus. Det kan möjligen visa på lekens starka dragningskraft, den är så rolig och de är så glada 

av att leka den tillsammans att de inte kan låta bli. Leken behöver inte mycket verbalt språk, alla är införstådda i 

handlingen. De var så välbekanta med lekens signaler att det kunde räcka med att någon tog upp händerna och de 

visste att nu var leken igång. En möjlig tolkning är att när de väl hittar en lek som inte kräver mycket 

kommunikation och uppmärksamhet utan de kan gå rakt in på det roliga så leker de gärna den leken. 

 

Hur löser barnen konflikter i leken?  

Alla inte snälla… 

Medverkande: Hanna, Maria, Adas, Alaa 

Filmsekvensens längd: 01:68 minuter  

Barnen har lekt en lång stund tillsammans. De har nu förflyttat sig från sin koja som var under bord bara en kort 

bit ifrån. Med sig från kojan tog de med sig jätte många legogubbar som de lagt på golvet och sedan satt sig runt 

dem. Adas sträckte sig över legogubbarna och sprattlade omkring på dem så att han spridde ut dem. Redan innan 

hade de bestämt vilka legogubbar som tillhörde vem men nu när Adas rört ihop alla legogubbarna försökte de 

samla tillbaka dem samtidigt som de skällde på Adas som gjort så. Alaa hade inga legogubbar och var ledsen 

över det. Nu märker barnen att Alaa sitter utan gubbar och att hon är ledsen. Det är en legogubbe som ingen vill 

ha och Hanna föreslår att det kan vara Alaa men hon vill inte ha den… 

 

(1) Hanna  Nej det är Alaas!  

 (Hanna sträcker den överblivna legogubben till Alaa) 

 

(2) Alaa (sitter och håller om sina ben. Hon svarar med en butter röst) 

 Nej, ja bill inte… 

 

(3) Hanna  Okej!  

 (tar legogubben och lägger den i sin egen hög) 

 Varför? 

 (Tittar frågande på Alaa) 

 

(4) Alaa Bill ha annan… 

 (tittar ner på golvet) 
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(5) Hanna  (Tittar på de andra barnen)  

 

(6) Adas Inte mig! 

 (lägger sig över sina legogubbar och håller händerna runt dem) 

 

(7) Hanna Inte mig! 

 (gör som Adas) 

 

(8) Maria Inte mig! 

 (gör som de andra två gjort innan henne) 

 

(9) Alaa (säger med en ledsam röst) 

 Ingen e snäll… 

 

(10) Adas (Tittar upp från sina legogubbar) 

 Alla inte snälla… 

 (tittar ner igen) 

 

(11) Hanna (tittar upp och vänder sig mot Maria) 

 Joho… eller hur Maria? 

 

(12)Maria (tittar på Hanna fortfarande med huvudet lutat mot sina legogubbar och armarna runt dem) 

 Aaa… 

 

(13) Alaa (tittar på de andra tre och säger dystert) 

Men… alla till gör inte till alla lego… 

 

(14) Hanna Vi har gett till lego! 

 (sätter sig upp) 

 

(15) Alaa  Men du har gett timmbara en... 

 (tittar först på Emma sedan ner på sina fötter) 

 

(16) Hanna (säger med en suck) 

 Aaah okeeejkeeej… 

 

(Adas och Maria ligger under tiden över sina legogubbar) 

 

(17) Adas (tittar upp) 

 Ge till henne två stick…tre sticklar!  

 (visar tre fingrar i luften) 

 

(18) Hanna  Neeeej! 

 (rynkar på pannan mot Adas) 

 

(19) Adas Ge till henne två bara 

 (nu sätter han sig upp. Maria gör detsamma) 

 

(20) Hanna (vänder sig mot Alaa och frågar) 

 Bara två? 

 

(21) Alaa  (nickar lite) 

 

(22) Hanna Vad vill du ha? 

 (tittar på Alaa) 

 

(23) Alaa Ja bill ha… 

 (Vänder sig mot Hannas legogubbar och söker bland dem med sitt pekfinger) 
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(24) Hanna Den? 

 (pekar på en gubbe och tittar på Alaa) 

 

(25) Alaa Nej.. 

 (skakar på huvudet) 

 

(26) Hanna Den? 

 (pekar på en annan gubbe som Alaa också pekat på) 

 

(27) Alaa (skakar på huvudet)  

 Deeeen 

 (pekar på en legogubbe) 

 

(28) Hanna Den? 

 (Hanna tar legogubbe och ger den till Alaa samtidigt som hon missnöjt svarar) 

 Då jag fick ingen pojke… då jag fick bara en… 

 (vänder sig mot Marias legogubbar och pekar) 

 Då! Den o den o den… alla mina! 

 (hon ler mot Maria) 

 

(29) Maria  (fnittrar) 

  

Analys 

Corsaro (2003) anser att det är viktigt att låta barn leka själva så att de kan utveckla en god konflikthanterings 

kompetens. Barnen i exemplet löser sin konflikt själva efter att de insett att Alaa inte är så glad. Att de slutligen 

börjar medla kan vara ett exempel på att de i gruppen tycker att alla ska vara glada i leken, eftersom de tycker det 

måste de hitta en lösning på konflikten. Här är det Hanna som håller i medlingen med stöd från Adas och Maria. 

En möjlig tolkning är att de i gruppen tycker att alla ska vara med och vara glada så när en av dem inte är det 

måste de lösa det på något sätt så att de ska kunna fortsätta leka. De måste således kliva ur sin lekvärld för att 

kunna medla och sedan börja leka. Barnen i exemplet är alla redan införstådda om vad problemet är, att Alaa inte 

har någon legogubbe. Förhandlingarna handlar således om hur många och vilken legogubbe hon ska få.  

Till skillnad från de italienska barnen som Corsaro (2003) studerade som gärna argumenterar länge och mycket 

löser barnen i exemplet sin konflikt något motvilligt och inte gärna med mycket diskussion. Den motvilliga 

känslan kan tolkas ur hur barnen handlar när Alaa säger att hon bara fått en legogubbe och barnen svarar med att 

slänga sig över alla sina legogubbar (6), (7), (8). Denna motvillighet att gå in i konflikter och diskussioner 

observerade jag vid ett flertal tillfällen. Vad det kan bero på är svårt att säga men en möjlig förklaring är att de 

tvingas avbryta det de håller på med vilket kan göra det svårt att gå tillbaka till det. En annan förklaring kan 

också vara att de inte med lätthet kan förklara sina ståndpunkter och därför hellre avstår från att diskutera. Jag 

observerade att de många gånger skrek eller lämnade varandra gråtande eller löste konflikten genom att ignorera 

varandra. I några fall slutade konflikterna i fysiska bråk.  Pedagogerna ansåg att barnen många gånger bar på 

väldigt mycket känslor av frustration. Deras tolkning var att de kom från familjeförhållanden som var utsatta. 

Hela familjen var nu i Sverige och osäker och kanske otrygg något som de upplevde kunde reflekteras i barnens 

beteende. Att inte fullt ut kunna uttrycka det man känner i en sådan situation samtidigt som man inte kan göra sig 

förstådd i en enklare situation kan således vara orsak för frustrationerna. Det resulterade i att barnen kunde få 

utlopp för sina frustrationer när som helst men framför allt i konflikter. Jargongen i diskussionerna var oftast 

smått ilsken eller frustrerad blandat med gråt. Alltjämt ansåg pedagogerna att de behövdes som medlare för 

barnen i deras konflikter dock inte i alla situationer. Ibland klarade de sig själva oftast när de lekte några stycken 
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och redan var inne i lekvärlden. Många gånger behövde de hjälp för att konflikterna blev så snabbt väldigt stora. 

Pedagogerna ansåg att barnen behövde få lösa många konflikter själva och få känna av situationer och varandra.  

I exemplet visar Adas på självinsikt när han säger att ingen är snäll (10). Då reser sig Hanna upp och påbörjar 

medlingen. Hon tar på sig den rollen när ingen annan vill. Det sker utan diskussion, de andra barnen visar att de 

inte vill göra det eftersom de ligger kvar på golvet med hela kroppen över sina legogubbar som om de vaktar 

dem.  

När konflikten går mot det som kan tolkas som ett avslut vänder den plötsligt eftersom Hanna nu inte får som 

hon vill (28). Lösningen är för henne inte den bästa men nu har konflikten hållit på så pass länge att hon 

möjligtvis vill att leken ska fortsätta. Hon använder då ett humoristiskt sätt att lätta på den pressade atmosfären 

som möjligen kan avläsas eftersom alla sitter tysta och inte visar några tecken på glädje. Hanna vänder sig då 

mot Maria (29) och ler. På skoj räknar hon upp alla legogubbar som ska bli hennes, något hon verkar veta att 

ingen kommer gå med på. Med ett leende på läpparna och fnitter utropar hon att alla legogubbar är hennes. Detta 

bemöts av Maria som ler tillbaka (29)  de signalerar att de leker och skojar med varandra. Corsaro (2003) menar 

att barn tenderar att använda humor för att lätta upp konflikter där dialogen mellan barnen blivit för hetsig. Detta 

hjälper dem att lugna sig och i en lättsammare dialog komma fram till en lösning.  

 

Diskussion  

I nästkommande avsnitt kommer resultatet att diskuteras i förhållande till studiens frågeställningar. Icke desto 

mindre kommer tidigare forskning som tagits upp i tidigare avsnitt samt teoretisk referensram att diskuteras även 

det i relation till resultatet. Nedan följer först en diskussion om metoden följt av en kort sammanfattning av 

studiens syfte, frågeställningar och resultat för att sedan övergå till att grundligare diskutera resultatet.  

 

Metoddiskussion 

Enligt Heath & Hindmarsh & Luff (2010) är den största anledningen till att man använder film som metod att 

man kan fånga deltagarperspektivet. Studiens syfte var att undersöka barnens lek utifrån ett barnperspektiv vilket 

gör att metoden har varit passande för att uppnå detta. Deltagarna är i studien barn och är underlägsna 

vuxenvärldens tolkningar (Johansson, 2003). En tolkning av materialet är svårt att få till att helt omfatta barens 

perspektiv. Trots att metoden fångar deltagarnas perspektiv är det alltid svårt att göra en neutral tolkning, något 

Bucholtz (2000) menar inte är möjligt eftersom forskaren alltid är färgad av ett perspektiv. Alternativet hade 

varit att ha fler kameror och att transkriptionerna skulle varit ännu mer detaljerade. Dock är det osäkert om tiden 

hade räckt till en sådant grundligt arbetssätt.  

Eftersom filmandet endast gjordes intensivt några dagar begränsas resultaten till just de dagarna. Barnen kan ha 

varit väldigt engagerade i en viss lek just den perioden. Samtidigt utvecklas barngruppen därför att barn lämnar 

förskolan och kommer som nya hela tiden under terminen. Detta påverkar barngruppen påpekar pedagogerna. På 
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grund av detta begränsades studien till att omfatta de barn som hade varit längst tid med varandra. Trots det kan 

de ha påverkats av att andra barn runt omkring var nya eller slutade. 

 

Resultatdiskussion  

Studiens huvudfokus har således varit att studera hur barn med ett begränsat gemensamt verbalt språk leker 

utifrån ett barnperspektiv. För att komma närmare ett barnperspektiv var valet av metod videoetnografisk metod. 

Etnografin syftar till att studera människor i sitt vardagliga liv samtidigt som forskaren registrerar det som 

händer och använder det för analys (Wassrin, 2013). Forskaren som då är fysiskt nära barnen kan då inta 

deltagarnas perspektiv och sålunda inta ett barnperspektiv (Johansson, 2003). Kombinationen av videofilmer, 

fältanteckningar och informella samtal med pedagogerna har visat sig vara användbara för dokumentationen av 

barnens vardagsliv. Eftersom studien utgått från en fenomenologisk ansats har kroppens kommunikation och en 

tolkning av denna varit en central del av analysen. Det empiriska materialet har följaktligen legat till grund för 

resultatet och analysen.  

 

Sammanfattning av resultaten 

Frågeställningarna har besvarats på följande sätt:  

 

•               Hur gör barnen för att hitta vägar runt det verbala språket i leken? 

Kroppsspråket är viktigt som medel för kommunikation samt känslan av att ha roligt tillsammans. Lika viktigt är 

det för barnen att befinna sig i stunden med öppenhet för sina lekkamrater.  Barnen är skickliga improvisatörer.  

 

• Hur leker barn med ett begränsat gemensamt verbalt språk?  

Barnen leker lekar med ett innehåll som de alla känner till. När de väl hittat en gemensam erfarenhet att leka 

kring leker de gärna samma lek om igen. De diskussioner som uppstår i leken är ofta korta. 

 

• Hur löser barnen konfliketer i leken? 

Barnen är många gånger motvilliga till att gå in i diskussioner och när de väl gör det är dialogen kort och 

koncist. Med hjälp av humor och en förmåga att se förbi sina egna behov för att ha roligt tillsammans försöker de 

hitta lösningar på sina konflikter.  

 

Diskussion av resultaten 

Barnens lek går att förstå i relation till tiden de lever i. Barnen som har studerats lever i en verklighet som 

innebär att de måste anpassa sig till ett helt nytt liv. Deras familjer har lämnat sina länder och kommit till Sverige 

för att börja ett nytt liv som skiljer sig på många sätt från det gamla. Verkligheten är också att de lär känna nya 
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barn och etablerar en kultur tillsammans med dem. Genom leken och i uppstående konflikter diskuterar de fram 

en gemensam kultur som är en blandning av allas erfarenheter (Corsaro, 2003). Varför de leker som de leker 

beror mycket på förutsättningarna de har. Att inte fullt ut kunna uttrycka sig och göra sig förstådd i sin 

omgivning kan vara nog frusterande. För att kontra denna frustration och de olika svårigheterna i barnens 

livssituation är det möjligen en ljusglimt att känna glädje tillsammans. Känslan av att vara glada och att få vara 

tillsammans verkar ha en otrolig drivkraft. När de leker, när de kommunicerar och när de löser konflikter är 

målet således hela tiden att kunna ha en rolig stund tillsammans. Corsaro (2003) som studerat barn i många år 

menar att barn är djupt sociala och att känslan att göra saker själva med varandra är grunden för deras varande. 

Det analyserade materialet visar sålunda samma resultat som Corsaro. Alltjämt att få ha roligt och vara 

tillsammans utan inblandade pedagoger och få hitta på egna lekar är otroligt uppfyllande för barnen. Ett exempel 

på detta är Zombie leken de så gärna lekte tillsammans. Den var otroligt uppskattad av alla barn på avdelningen, 

de lekte den trots att pedagogerna försökte tygla den, de drogs med i leken och den var påhittad av barnen själva. 

Leken som egenvärde kan därför tolkas som betydelsefull för barnen och deras sätt att vara tillsammans. Denna 

karnavalistiska lek som beskrivs av Ösknes (2011) har en enorm dragningskraft och styrs eller planeras inte av 

deltagarna. Barnen påvisar många stunder av lek som är rolig, improviserad där de är mycket engagerade. I de 

lekarna är självförglömelsen påtaglig, de befinner sig på en annan plats som tillåter dem att inte vara i 

verkligheten för en stund. En möjlig tolkning är att barnen kan behöva få vara någon annanstans än i 

verkligheten för att den många gånger kan vara svår för dem. Barnen kan av den anledningen behöva vuxna som 

ser på deras lek och varande med förståelse utifrån deras perspektiv. Leka som de vill och vara friare på det sättet 

och kanske inte präglas av sina svårigheter utan istället glädjas av de fantastiska stunder de har tillsammans.   

En annan intressant upptäckt var barnens improvisatoriska skicklighet. Kroppsspråkets uttryck och signalerande 

blickar som inte bara visade att det nu var på lek utan fungerade också som icke verbal kommunikation. 

Signalerna togs emot med mycket öppenhet från de andra barnen och det gjorde att de kunde improvisera. När 

barnen var glada visade de detta tydligt, till exempel när Hanna (se resultatkapitel ”födelsedag” rad 12) gör en 

piruett i luften vilket kan tolkas som ett tecken på glädje. Eller när Alaa (se resultat kapitel ”alla inte snälla…” 

rad 2, 4) svarar med butter röst, tittar ner i golvet och håller om sina ben, hon visar tydligt med sitt kroppsspråk 

att hon inte är glad och inte heller nöjd med situationen. De andra barnens öppenhet fångar upp känslan hon 

sprider i gruppen och vill möjligen på grund av detta försöka lösa problemet. Stämningen barnen skapar 

tillsammans med starka signaler som utgörs av kroppsspråk, mimik och gester samt en öppenhet för att kunna 

uttrycka och uppfatta varandras signaler skapar en god stämning för icke verbal kommunikation att ta plats. 

Barnen befinner sig i det Daniel Stern (2005) kallar för ögonblickets nu. Den utgör stunden där kroppar är 

synkroniserade genom att de uppfattar andras kroppar och signaler och kan följaktligen också relatera till 

varandra. Lökken & Haugen & Röthle (2006) menar att med kroppen förstår vi oss själva och andra på ett 

omedelbart sätt utan att behöva sätta ord på det. Det är ett sätt att skapa mening i att bli förstådd genom sina 

kroppsliga uttryck. Barnen i studien använder som nämnt kroppen och dess kroppsliga uttryck för att göra sig 

förstådda och för att ha roligt tillsammans. I linje med Lökken & Haugen & Röthle (2006) är detta ett sätt för 

dem att skapa mening. Trots att det stundvis verka kaotiskt och rörigt är det således ett meningsskapande. Det 

innebär att det är ett meningsfullt uttryck för barnen och av den anledningen bör kaoset ändå bemötas med 

förståelse. Ösknes (2011) påpekar att trots vuxnas försök att tygla leken eller att förbjuda vissa lekar leker barnen 

sina lekar ändå. Skillnaden är att vissa lekar leker de öppet och andra i smyg. Barnen som är barn av sin tid 

reflekterar den tid de lever i. Barnen i studien gör likadant och om deras lek kan verka högljudd och stundvis 

kaotisk är det bara en reflektion av kulturen de lever i och framförallt den kultur de har skapat tillsammans 

utifrån sina förutsättningar.  
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Förhoppningen med studien är sålunda att kunna visa komplexiteten i barns livsvärld och i deras lek. Möjligtvis 

för att inta ett annat perspektiv på lek som innebär att leken ses enbart som lek och ett uttryck för barnen. Att 

leken är ett sätt för barn att umgås och ha roligt tillsammans och inte som ett pedagogiskt redskap (Ösknes, 

2011). Trots att föreställningar om barn och barndom är inkodade i lagen och läroplaner bör det inte råda någon 

tvekan om att barn själva bidrar till att skapa och prägla den värld och de institutioner de lever i. Därför kan man 

inte underkasta sig det faktum att barn är medskapare av sin kultur (Ösknes, 2011). Barnen behöver således 

pedagoger som kan förstå barns livsvärldar och begripa hur dessa kommer i uttryck. Även pedagoger som kan 

känna in konflikt situationer och veta när barnen kan lösa dem själva och när de behöver agera medlare. I linje 

med Corsaro (2003) som menar att barn behöver få möjlighet att lösa sina konflikter själva för att förstå sociala 

strukturer, gruppens kultur och lära känna varandra. Skillnaden med informanterna är att de språkligt inte kan 

uttrycka sig helt och hållet vilket skapar frustration och leder till att en enkel situation blir till en stor konflikt där 

de kan behöva stöd av pedagogerna. Tanken borde ändå vara densamma fast än med viss inkänning av 

situationen.  

Ett sätt att visa sin livsvärld är genom lek men som tidigare nämnts är detta inte ett bevis för att barnet bearbetar 

sina upplevelser i leken utan bara inspireras av sin verklighet som sedan återspeglas i leken (Ösknes, 2011). 

Exempelvis berättade pedagogerna när de fick se filmen där Hanna, Maria, Adas och Karina leker födelsedag (se 

resultat kapitel ”Födelsedag”) att Karina hade firat sin födelsedag i simhallen och bjudit dit alla barn på 

avdelningen. Det var mycket uppskattat av alla och de hade väldigt roligt. Karina ville ofta berätta om sin 

födelsedag och lekte gärna födelsedag med de andra barnen. En möjlig tolkning är att hon vill återuppleva 

glädjen de kände tillsammans på hennes födelsedagsfest och inspireras av den händelsen i leken. Dessutom var 

de flesta barnen med vilket gör att de har en gemensam erfarenhet att leka kring. 

Lillard et. al. (2013) som har granskat mycket forskning om huruvida barns utvekling påverkas av låtsaslek har 

kommit fram till att den inte har större inverkan förutom när vuxna är inblandade. Vidare menar forskarna att 

resultatet inte ska tolkas som att leken inte behövs för att pedagogik som baseras på lek fortfarande ger bäst 

resultat. Däremot kan en möjlig tolkning av resultatet vara att lek bara är lek och är för barnen väldigt kärt 

eftersom de har roligt tillsammans i leken. Lek och lärande uppmärksammas mycket i läroplanen för förskolan 

(se inledning) men det är svårt att tyda om leken som egenvärde får sin plats där. Förhoppningsvis har studien 

gett en insikt och förståelse för hur just de studerade barnen leker men kanske också perspektiv på lekens 

egenvärde samt att det inte finns bra eller dålig lek, lek bara är lek. Möjligen för att kunna överge det inramande 

utvecklingspsykologiska perspektivet och istället intressera sig för vad de gör här och nu. 

 

Slutsatser 

De synkroniserade kropparna i ögonblickets nu har visat sig vara av betydelse för att barnen ska kunna 

improvisera i leken. Kropparna förstår varandra och skapar mening när de gör sig förstådda och förstår andra. 

Följaktligen påvisar barnen en stark vilja att leka tillsammans och ha roligt. Mot bakgrund av detta står deras 

förhandlingar och lösningar på deras konflikter. Konflikterna kan också vara frustrerande för barnen och 

dialogerna kan vara mycket korta och koncisa. Att gå in i en konflikt resulterar många gånger i att de släpper 

leken och byter lek och eller lekkamrat. De leker gärna röriga och kaosliknande lekar och i den leken är de glada. 

Nietzsches (Ösknes, 2011) likställer leken med konsten och menar att båda vill frigöra sig från normer och 

strukturer och istället skapa kaos av den ordnade strukturerade tillvaron. Den tid där barn lever återspeglas i dem 

och deras lek, barnen som studerats har en svår livssituation som de dagligen måste infinna sig i, hemma och i 

förskolan. Att inte kunna göra sig förstådd eller att försöka förstå normerna och strukturerna i den nya vardagen 
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ter sig inte lätt. I leken kan de istället frigöra sig från den tillvaron och spränga gränser och framförallt ha roligt 

tillsammans. Möjligen behöver barnen förstås av pedagoger och bemötas i ett tillåtande klimat som inte 

begränsar dem ytterligare utan öppnar upp och accepterar deras sätt att skapa mening i sitt liv.  

 

Vidare forskning 

En fortsättning eller komplettering av denna studie skulle förslagsvis kunna vara att jämföra hur informanterna 

till studien leker i jämförelse med barn som är födda och uppväxta i Sverige. Vidare att låta filmandet eller 

undersökningen sträcka sig under kanske en hel termin för att få en tydligare överblick på hur barnen leker. Till 

detta att transkriberingarna kan vara mer detaljerade. En annan intressant synvinkel skulle vara med tyngdpunkt i 

hur pedagogerna bemöter barnen samt vilka tankar de har om de pedagogiska utmaningar de möts av. Vidare 

vilken förståelse och vilket bemötande olika beslutsfattare har som ligger till grund för fördelningen av resurser.  
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Bilagor  

BILAGA 1 
 

Filmning på förskolan 

 

Hej föräldrar! 

Jag är lärarstudent vid Stockholms Universitet och ska skriva mitt examensarbete kring barns lek. Jag 

har valt att göra detta på förskolan. Till detta behöver jag ert medgivande för att få filma era barn när 

de leker. Filmerna kommer bara jag att titta på sedan kommer de att förstöras. Jag kommer skriva om 

innehållet i filmerna i min uppsatts där inga namn kommer att nämnas. Barnens och förskolans 

identitet kommer att skyddas.  

Jag kommer att finnas på förskolan i en eller två veckor  (from 8/4-18/4, ni är självklart välkomna med 

frågor!) 

 

Vänligen 

Fabiola Nuñez 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Härmed intygar vårdnadshavare till _________________________ (barnets namn) att mitt barn får bli 

filmad med villkoret att filmerna förstörs och att mitt barns och förskolans identitet skyddas.  

 

Vårdnadshavarens underskrift  _______________________________ 

 

Namnförtydligande ______________________ 

 

 



 

 

 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 


	Förord
	Bakgrund
	Inledning
	Området

	Syfte och frågeställningar
	Tidigare forskning
	Lekens egenvärde och karnavalism

	Teoretiskt perspektiv
	Metod
	Val av metod
	Urval och avgränsningar
	Förskolan
	Informanterna

	Insamlingsteknik
	Videofilmning som metod
	Informella samtal och fältanteckningar
	Etnografi

	Genomförande
	Databearbetning och analysmetod
	Bearbetning av materialet

	Forskningsetiska aspekter
	Informationskravet
	Samtyckeskravet
	Konfidentialitetskravet
	Nyttjandekravet

	Studiens kvalitet

	Resultat och analys
	Hur gör barn för att hitta vägar runt det verbala språket i leken?
	Födelsedag
	Analys
	Hur leker barn med ett begränsat gemensamt verbalt språk?
	Är du död?
	Analys
	Hur löser barnen konflikter i leken?
	Alla inte snälla…
	Analys

	Diskussion
	Metoddiskussion
	Resultatdiskussion
	Sammanfattning av resultaten
	Diskussion av resultaten
	Slutsatser

	Vidare forskning

	Referenser
	Bilagor

