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Förord 

Att arbeta med barn är något som jag alltid tyckt om och därför har jag tidigare tagit 

barnskötarexamen. Under mitt arbete på olika förskolor runt om i Stockholm har mitt intresse att 

studera barnens lek vuxit fram. Jag har därför valt att studera vidare till förskollärare. Att välja lek som 

mitt examensarbete kändes självklart. 

Jag vill rikta ett stort tack till hela förskolans personal, barnen samt barnens föräldrar för deras 

medverkan till studien. 

Tack även till min familj för den förståelse ni visat samt ert stöd. 

Min handledare Liselott, ska ha ett varmt tack, eftersom hon avsatt stor del av sin tid, för att hjälpa 

mig. Med sin konstruktiva kritik, blandat med ”rosor”, har hon gjort detta arbete möjligt. 

 

Tyresö, 2014-01-20 

Krista Viktorsson  
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Inledning 

Under min utbildning till barnskötare och nu till förskollärare har lekkurserna, som är ett didaktiskt 

ämne, intresserat mig. Utifrån mina erfarenheter, är barnens lek nödvändig och det är, enligt min 

uppfattning, genom leken som de söker kunskap och det är genom sin samvaro med andra, bl.a på 

förskolan, de utvecklar sin kompetens. Därför har jag valt ämnet lek som examensuppgift. 

Smith (2013:1,2) menar, att lekens början är interaktionen med föräldrarna och leken utvecklas redan 

från tvåårsåldern, när barnen leker med andra barn. Lekarna varierar och utvecklas med barnens ålder. 

Han menar också, att barnens lekar, jämfört med spel av olika former, är mera oorganiserade och 

bestäms inte av en målsättning att uppnå någonting.  

Smith och Pellegrini (2013:2,4,3) anser, att barnen leker självständigt och sedan utvecklas leken, ju 

äldre barnen blir, till lek i större grupper. Förskolan är, enligt författarna, en stimulerande miljö för 

lek. De poängterar också, att det saknas relevant information om tiden och energin, som används i de 

olika lekformerna.   

Birgitta Knutsdotter Olofsson (2003:5), har studerat det nära samspelet i vardagslag mellan barnen i 

två förskoleavdelningar och vid den kontinuerliga samvaron med sina barnbarn och deras kamrater. 

Dessutom, har ett forskningsprojekt utförts på förskollärarutbildningen i Stockholm, med 

observationer från över hundra förskoleavdelningar runt om i Stockholm. 

Knutsdotter Olofsson (2003:137,62,16,133) anser, att lek inte bara är lek, utan att leken också leder till 

förståelse och kunskap. Fantasin spelar en stor roll och den är en intellektuell aktivitet. Hon menar, att 

leksignaler måste förstås och ligger till grund för kommunikationen. När barnen leker, är de 

hundraprocent koncentrerade och hängivna och leken blir alltmer utvecklad, genom att de får nya 

erfarenheter under sin uppväxttid. Leken är både på riktigt och på låtsas och kan vara kort men 

intensiv. Den sprider glädje, men är också ibland förenad med djupt allvar. I leken lär sig barnen att 

bemästra sina känslor, leva sig in i andras känslor och förstå vad de behöver. 

Ingrid Pramling Samuelsson och Maj Asplund Carlsson (2008:626,627) menar, att lek är ett naturligt 

beteende och att forskare runt om i världen har påvisat, att lek är av stor betydelse för språkets 

utveckling. De anser, liksom Knutsdotter Olofsson(2003:11), att lek ger barnen kontroll över vad som 

sker och är en kombination av verklighet och fantasi. Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 

(2008:623, 624, 626) menar, att leken ingår varje dag i barnens rutiner. De poängterar också, att 

läroplanerna för förskolorna, runt om i världen, tar upp att leken är en viktig del i dess verksamhet. 

Författarna pekar också på, att många forskare anser, att det är svårt att definiera lek och att man hellre 

koncentrerar sig på, att visa att barnen utvecklar kunskap när de leker. 

Efter att ha arbetat inom förskolan några år, har jag lagt märke till, att leken verkar få mindre utrymme 

och status, trots att vikten av leken framhävs i läroplanen. I LpFö (98:6 REV) (2010) fastlås, att ”leken 

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

utveckling och lärande, ska prägla verksamheten i förskolan”. 
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Bakgrund 

Före, under och efter min utbildning till barnskötare, arbetade jag på flera olika förskolor runt om i 

Stockholms förorter. Eftersom det, enligt den forskning som tagits upp i inledningen, är troligt att 

leken kan vara grunden för det fortsatta lärandet, så har jag valt att fokusera på att studera relationen 

mellan lek och lärande.  

Det är svårt att definiera vad lek är, varför lek är viktigt och vad man lär sig av lek. Det behövs mer 

kunskap och vidare forskning om lek. Framför allt, behövs mer forskning i en tid då samhället och 

säkert också leken och lärandet förändras rasande snabbt.  

Nelson & Svensson (2005:72) bekräftar, att den forskning om lek som hittills bedrivits, inte svarar 

entydigt på frågan om dess funktioner och betydelser för den enskilda människan eller för 

mänskligheten. Trots det värderas leken mycket högt som fenomen i människans tillblivelse.  

Nelson & Svensson (2005:75,76) poängterar, att barn behöver leka för att utvecklas och det bekräftas 

av både psykologer och pedagoger som studerat lekens roll i barns utveckling. De funktioner i leken 

som de pekar på uttrycks på följande sätt: Genom leken utvecklas barnets kognitivia och motoriska 

färdigheter. I leken kan barnet experimentera, skaffa nya erfarenheter, få stimulans, göra självständiga 

val, utveckla initiativförmågan, få självförtroende, öka sin skaparlust, träna kommunikation, balans, 

motorik och koncentration. 

Nelson & Svensson (2005:84) menar, att den vuxne definierar vad lek och lärande är och anpassar 

verksamheten efter den definitionen. Nelson & Svensson (2005:73) skriver vidare, att reflektioner 

kring lekens egenvärde och nyttovärde är relevanta för frågan om huruvida barns lek ska lämnas ifred 

eller om den kan användas i till exempel pedagogiska sammanhang.  

Trageton (1996:22) anser, att en lekteori eller lekdefinition beskriver, allstå inte bara vad lek är, utan 

säger också något om den livssyn forskaren har.  

Öhman (2003: 18) skriver, att i förskolan möter barnet andra barn och andra vuxna och får rika 

chanser att pröva och utveckla sin empati. I barnets självvalda verksamhet sker detta bland annat 

genom socialfantasilek, då det tar sig tillfälle att pröva andra roller och leva sig in i andras situation. 

Leken banar väg för den empatiska utvecklingen. 

I LpFö (98:6,7 REV) står det, att” barn söker och erövar kunskap genom lek, socialt samspel, 

utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera”. LpFö (98:6 REV) 

skriver vidare, att ”leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetenbruk av leken för att 

främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det 

lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till 

symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och 

gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter. 

Förskolan ska främja lärandet, vilket förutsätter en aktiv diskussion i arbetslaget om innebörden i 

begreppen kunskap och lärande.” 

Jag anser att ovanstående är ett av skälen till att pedagogerna kan behöva få en djupare kunskap om 

varför lek är viktig och hur leken kan förstås i relation till barns lärande.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie, är att undersöka relationen mellan lek och lärande i en specifik förskolemiljö. 

För att vägleda och att driva undersökningen framåt, har jag valt nedanstående frågeställningar: 

 

• Hur beskriver forskningsfältet i litteraturen kring lek samt relationen mellan lek och lärande? 

• Vad i barns lek kan urskiljas som ett lärande? 

Tidigare forskning 

I valda delar av litteraturen beskrivs forskningsfältet kring lek samt relationen mellan lek och lärande.  

Birgitta Knutsdotter Olofsson (2003:137), har forskat om lek som fenomen och om barns lek i 

förskolan och menar att lek är inte bara lek. Lek är barnets sätt att lära sig klara livet och förstå 

världen. Lek leder till kunskap. För att överhuvudtaget kunna leka, anser Knutsdotter Olofsson 

(2003:23), att man måste kunna förhålla sig till verkligheten på lekens plan, dvs förstå att allt inte är 

vad det ser ut att vara, förstå dubbelheten i tolkningsmöjligheterna, att pinnen är både en pinne och en 

pistol. När det gäller leksaker, så menar Knutsdotter Olofsson, att det inte behövs så många leksaker, 

men det behövs många saker att leka med och tillåtelse att använda saker till annat än de är menade till 

(Knutsdotter Olofsson 2003:126). 

För att leka poängterar hon måste man förstå andras leksignaler och själv kunna kommunicera lek, 

genom att signalera till andra. För att kunna leka måste man ha upplevt lekens medvetandetillstånd och 

kunna försätta sig i det (Knutsdotter Olofsson 2003:23).  

Knutsdotter Olofsson (2003:11) poängterar, att leka är att kunna transformera verkligheten till något 

annat. Denna förmåga att i tanken omforma och förvandla något till något annat är grunden i mänsklig 

intellekuell aktivitet. Hon framhåller att för att gå in i leken måste man lämna verkligheten och ge sig 

hän. Barn förlorar sig i leken. Barn är som uppslukade av leken. De varken ser eller hör. Lekens 

medvetandetillstånd utmärks av hundraprocentig koncentration och hängivelse (Knutsdotter Olofsson 

2003:16) 

Vidare menar Knutsdotter Olofsson (2003:62), att lek ofta är en sorts reproduktion av tidigare 

händelser. I början är barns lek mer återupprepat minne än fantasi. Lek är allstå både ren reproduktion 

av det man minns och nyskapande produktion med hjälp av det man minns.  

Så kallad fantasilek, enligt Knutsdotter Olofsson (2003:22), är både på riktigt och på låtsas. Den är på 

riktigt innanför lekramen, men på låtsas sedd utifrån. Lek innebär både närhet och distans. Det man 

lekt har man upplevt och ändå inte upplevt. Man har bråklekt och vet hur det är att slåss, men har ändå 

inte varit med i ett slagsmål. Att leka mamma innebär, att vara som mamma och bli klar över mammas 

roll och samtidigt kanske distanserat ironisera över den. Inom lekens trygga ram kan upplevelser 

upprepas om och om igen, så att man får distans till dem. Man kan göra saker på riktigt under 

täckmantel av lek. Man kan göra saker på lek, fast det ser ut som på riktigt. Lek varar en evighet och 
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tiden försvinner i ett nafs. I leken behandlas det kända som okänt och det okända som känt. Man kan 

låtsas, att man aldrig varit i sitt hem förut och man kan låtsas, att det nya hotellrummet är ens kära 

gamla hem. Lek är både glädje och djupt allvar.    

Lekens harmoni, enligt Knutsdotter Olofsson (2003:25,26), störs av maktkamp, övergrepp, översitteri 

och ojämlikhet. För att behålla harmonin måste man kunna hålla de sociala lekreglerna: samförstånd, 

ömsesidighet och turtagande. Grunderna till dessa lär barn sig i den tidiga leken med vuxna. De 

finslipas sedan i lek tillsammans med kamraterna. Samförstånd innebär att båda är införstådda med 

ATT de leker och VAD de leker. Ömsesidighet innebär att alla är på jämställd nivå oberoende av ålder 

och styrka. Turtagande betyder att ibland är det du ibland är det jag, som bestämmer eller tar initiativ.   

Lekinställningen och leksignalen enligt Knutsdotter Olofsson (2003:10,11), sätter en ram runt det som 

sker. Innanför den ramen råder lekens logik. Leken blir ett stycke verklighet, utbrutet ur den verkliga 

verkligheten. Leken är uppbyggd av en hel rad av förvandlingar på ett logiskt följdriktigt sätt. 

Leksignalen hjälper oss att förstå, om det som händer är lek eller ej. Leksignalen är ingen kort signal 

som begreppet kan föranleda en att tro utan ett uttryck för inställningar, förhållningssättet till 

verkligheten och tolkningen av det som sker så länge leken varar. Barn har många olika sätt att 

signalera lek på (Knutsdotter Olofsson 2003:9). 

När det gäller relationen mellan lek och lärande, så menar exempelvis Knutsdotter Olofsson 

(2003:38), att barnet uttrycker sig på det språk som är tillgängligt för det. Under hela förskoleperioden 

kan barn i lek uttrycka sig mer nyanserat och korrekt än i talspråket. Barn talar när de leker. 

Knutsdotter Olofsson (2003:133) skriver, att i lekens värld kan man öva, pröva, uttrycka och lära sig 

bemästra sina känslor. Mycken lek handlar om känslor, särskilt de starka farliga känslorna, som man 

måste ha under kontroll: rädsla, skräck, hot och aggression. I lekens form kan man pröva olika känslor. 

I lek måste de leva sig in i de andras situation och förstå vad de behöver.  

Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2008:623,624) skriver i sin artikel: The playing learning 

child: Genom pedagogisk lek i tidig barndom, liksom lärande, blir det en naturlig del av barnens 

vardag. Ur barnets perspektiv förknippas förskolan oftare med lek, snarare än att lära. Samtidigt står 

det i läroplaner runt om i världen, att lek ska vara av yttersta vikt. 

Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2008:626,627) menar också, att forskning om lek på 

senare tid har expanderat och handlar till stor del om meningsskapande och kommunikation. Pramling 

Samuelsson & Asplund Carlsson refererar till Levin som anser, att lek ger barnen möjlighet att ha 

kontroll över vad som händer och vad de vet. I lek tillsammans med vänner, kan barnen öva sin 

självkontroll och utveckla vad de redan vet, turas om, samarbeta och umgås med andra. Författarna 

poängterar vidare, att många forskare har hävdat att det är svårt att definiera lek. Många studier hävdar 

i dag att barn skapar kunskap när de leker. 

Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2008:634) anser, att en form av variation i lek är att den 

pendlar mellan fantasi och verklighet och att barn lär sig av den konkreta situationen, genom hur de 

med sina tankar gör framsteg mot en förståelse (något som sällan är konkret). Både lek och lärande 

kännetecknas av tidsmässig och rumslig variation. 

Smith (2013:1,2) skriver, att leka är en spontan, frivillig, lustfylld och flexibel verksamhet, som 

innebär en kombination av att använda kropp, objekt, och en symbolisk användning av relationer. Till 

skillnad från spel, är lekbeteendet mer oorganiserat och görs vanligtvis för egen vinning (dvs. 

processen är viktigare än någon målsättning eller slutligt resultat). Mellan 3 % till 20 % av små barns 

tid och energi används till lek. Det är inte bara leken som hjälper barnen att utveckla sin läsförmåga, 
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lösa problem och öka koncentrationsförmågan, den genererar också sociala erfarenheter av lärande och 

hjälper barnen att uttrycka eventuella spänningar och problem. Under hela förskoleåldern, ägnar sig 

små barn åt olika former av lek inklusive sociala, parallella, objekt och sociodramatiska rörelselekar. 

Frekvensen och typen av lek varierar beroende på barnens ålder, kognitiv mognad, fysisk utveckling, 

liksom den kulturella kontexten. Smith anser också, att lek med social anknytning oftast är den första 

formen av lek som observerats hos små barn. Social lek kännetecknas av ett lekfullt samspel med 

föräldrarna (upp till två års ålder) och/eller andra barn (från två år och uppåt). Allt eftersom deras 

kognitiva färdigheter utvecklas, bland annat deras förmåga att föreställa sig, härma och förstå andras 

övertygelser och avsikter, börjar barn att engagera sig i sociodramatiska lekar. Genom att bl.a lösa 

problem med jämnåriga kamrater, utvecklar barn sina färdigheter genom ett berättande tänkande.   

Pellegrini & Smith (2013:3) poängterar vidare, att vi saknar beskrivande information om den tid och 

energi som går åt vid olika former av lek. Utan detta, kan vi inte förstå de förmodade fördelarna med 

lek. Men, medan lek kan ha många positiva fördelar, så är det inte alltid så. Leka slagsmål ses inte 

med blida ögon av förskolans personal, eftersom många anställda tycker att det är bullrigt och 

störande. Ibland tror de att det ofta ska leda till riktiga slagsmål. Detta är dock vanligare för vissa barn, 

som saknar social kompetens och har avvisats av lekkamraterna. Dessa barn reagerar ofta vid 

bråklekar. 

I leken lär man sig också sociala färdigheter. Pellegrini & Smith (2013:2) skriver, att parallell lek 

vanligt i två- och treårsåldern, är när barnen leker bredvid andra med liten interaktion. Vissa lekar är 

ensamlekar. Denna typ av lek kan vara fysisk, användning av föremål eller språk, att låtsas men den 

kan också omfatta alla dessa aspekter. Bråklek, leka att man slåss och jagar, kan se ut som ett riktigt 

slagsmål, men i dessa lekar skrattar ofta barnen även om de kämpar och sparkar. Slagen är inte hårda 

och träffar oftast inte. Dessa lekar görs vanligen med vänner. Författarna poängterar, att objektlek, 

avser lekfull användning av föremål som byggstenar, pussel, bilar, dockor, etc. Lek med objekt, tillåter 

barnen att pröva nya kombinationer av åtgärder, fri från yttre påverkan och kan bidra till att utveckla 

färdigheter i problemlösning. Sociala lekar avser det lekfulla samspelet, mellan barn och föräldrar eller 

vårdgivare hos barn upp till två år. Sociala lekar med andra barn ökar dramatiskt mellan två och sex 

års ålder. I början är lek med en partner nog komplicerad, men vid tre eller fyra års ålder kan en 

lekgrupp bestå av tre eller flera deltagare, eftersom barn skaffar sig en bättre social 

koordinationsförmåga och social förståelse. 

Språket är också något som utvecklas och lärs genom lek. Pellegrini & Smith (2013:2) skriver, att vid 

ungefär två års ålder, pratar ofta småbarn med sig själva innan de somnar eller håller på att vakna.  

Detta är lekfullt, med upprepningar och ibland med skratt. Barn använder humoristiskt språk vid tre 

till fyra års ålder, ("Jag är en val”, ”Här är min svans”,”Jag är en flamingo”,”Titta på min wingo”). 

Språklig kompetens - fonologi (språkljud), ordförråd och mening (semantik), grammatik (syntax), och 

pragmatik (använda språket på lämpligt sätt i sociala situationer) - utvecklas snabbt i förskoleåldern. 

Pellegrini & Smith (2013:3) skriver också, att fantasilek innebär att låtsas att ett föremål eller en 

handling är något annat än vad den egentligen är. En banan är en telefon, till exempel. Fantasileken 

utvecklas från 15 månaders ålder genom enkla åtgärder, som att låtsas sova eller natta dockan. 

Utvecklingen från detta sker till längre berättelser, sekvenser och rollspel. Sociodramatisk lek börjar 

vanligtvis vid ca tre års ålder. Barnet låtsas leka med andra, turtagning och med en sammanhängande 

berättelse. Detta kan innebära att förstå andras avsikter, avancerade språkkonstruktioner samt 

utveckling av (ibland) nya och intrikata repliker. En annan hypotes är, att låtsaslek förstärker den 

känslomässiga tryggheten. Ett barn som är känslomässigt upprörd beroende på till exempel att 
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föräldrarna argumenterar eller att sjukdom eller dödsfall drabbat någon i familjen, kan dämpa sin 

oro/ångest, genom att gestalta dessa teman i en låtsaslek, med till exempel dockor. 

Pellegrini & Smith (2013:4) anser vidare, att eftersom alla typer av lek ger olika möjligheter och med 

ett blandat program i förskolan, som ger massor av möjligheter till fri och strukturerad lek, får barnen 

sannolikt en glad och stimulerande miljö där de kan blomstra. 

Teoretiskt perspektiv 

I denna studie, kommer jag att använda mig av ett sociokulturellt perspektiv, där den ryske psykologen 

(Lev S Vygotskij, 1896- 1934) är en förgrundsfigur.      

Vygotskij (1930/1995:13) menar, att mänsklig aktivitet som inte resulterar i återskapande av tidigare 

intryck eller handlingar ur en människas erfarenhet, utan ger upphov till nya bilder eller handlingar är 

ett kreativt eller kombinatoriskt beteende. Hjärnan är inte bara ett organ som besvarar och 

reproducerar våra tidigare erfarenheter, den är också ett organ som kombinerar, som kreativt bearbetar 

och skapar nya situationer och ett nytt beteende av element ur dessa tidigare erfarenheter. Om 

människans aktivitet inskränkte sig till att återskapa det gamla då vore hon en varelse som bara var 

inriktad på det förgångna och hon skulle bara kunna anpassa sig till framtiden i den mån som denna 

återskapade det förgångna. Det är just människans kreativa aktivitet, som gör henne till en 

framtidsinriktad varelse, som skapar sin framtid och samtidigt förändrar sin nutid. Denna kreativa 

aktivitet, som grundar sig på vår hjärnas kombinatoriska förmåga, kallas inom psykologin för 

föreställningar eller fantasi. Vygotskij (1930/1995:11) menar, att kreativitet kallar vi en sådan 

mänsklig aktivitet, som skapar någonting nytt, oavsett om det skapande är ett ting i den yttre världen, 

eller en konstruktion av intellektet eller känslan, en konstruktion som bara existerar och ger sig till 

känna i människans inre.  

Vygotskij (1930/1995:15,16) poängterar, att redan vid mycket tidig ålder finner vi hos barnet kreativa 

processer som bäst kan iakttas i dess lekar. Naturligtvis återskapar de i sina lekar väldigt mycket av 

vad de redan sett. Barnets lek är inte en enkel hågkomst av det upplevda utan en kreativ bearbetning av 

upplevda intryck, ett sätt att kombinera dem och därav skapa en ny verklighet som motsvarar barnets 

egna behov och intressen.  

Vygotskij (1930/1995:19) anser vidare, att här finner vi den första och viktigaste lagen för fantasins 

verksamhet. Det kan formuleras på följade sätt: Fantasins skapande aktivitet, är direkt avhängig av 

rikedomen och mångfalden i människans tidigare erfarenheter, eftersom dessa erfarenheter utgör det 

material som fantasikonstruktionerna byggs av. Ju rikare en människans erfarenheter är, desto mer 

material förfogar hennes fantasi över. 

Vygotskij (1930/2013:31,39) skriver, att det som barnet ser och hör, blir de första stödjepunkterna för 

dess kommande skapande. Det samlar material ur vilket dess fantasi i fortsättningen skall skapa. Det 

är därför, som den skapande fantasin under varje period av barnets utveckling, arbetar på sitt speciella 

sätt, typiskt just för den utvecklingsfas som barnet befinner sig i. Fantasin är beroende av erfarenheten, 

men barnets erfarenhet skapas och växer undan för undan och den skiljer sig på ett markant sätt från 

den vuxnes erfarenheter. 
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Vygotskij (1930/1995:81,82,83) menar, att den önskan till handling till att gestalta och förverkliga, 

som ingår i själva fantasiprocessen kan här tillfullo uppfyllas. Barnet som för första gången ser ett tåg 

dramatiserar sina föreställningar: de spelar rollen av lokomotiv, dunkar, visslar och anstränger sig att 

härma det sedda. Denna dramatisering, intrycket av tåget ger barnet en enorm njutning. Vygotskij 

anser också, att i leken har barnets skapande karaktären av en syntes: Barnets intellektuella, 

emotionella och viljemässiga sidor, har blivit väckta med den omedelbara kraften hos livet självt, utan 

några onödiga samtidiga spänningar i dess psyke.  

Vygotskij (1995:20) poängterar, att den pedagogiska slutsats man kan dra av detta, är att det är 

nödvändigt att vidga barnets erfarenheter om vi vill skapa en tillräckligt stadig grund för dess 

skapande verksamhet. Ju mer ett barn har sett, hört och upplevt, ju mer det vet och har tillägnat sig, ju 

större mängd verklighetselement det besitter i sin erfarenhet, desto betydelsefullare och produktivare 

blir dess fantasi vid i övrigt lika förutsättningar.  

Smidt (2010:157) skriver, att Vygotskij ansåg att det inte existerar någon lek utan regler. Att gå in i en 

annans roll är det som ger barnet glädje och tillfredsställelse i leken. Kreativitet och fantasi skapas 

alltså faktiskt av själva leken.  

Smidt (2010:145) tolkar, att Vygotskilj menar, att barnet har förmåga att ägna sig åt låtsaslek, därför 

att det börjar kunna skilja det visuella från det förnuftsmässiga eller meningsfulla.   

Smidt (2010:156) menar, att det är uppenbart för Vygotskij, att barnen lär sig de beteenderegler som 

passar deras sammanhang och kulturer genom sin låtsaslek. Barn övergår från att leka med föremål, 

till att leka ”att vara någon annan” och det är uppenbart att den leken gör det möjligt för dem, att ta till 

sig den sociokulturella praxis, som de känner väl.  

Jerlang (2008:365,366) refererar till Vygotskij som menar, att barnet leker för att tillfredsställa sina 

behov och motiv. Jerlang menar att Vygotskij anser, att samtidigt är fantasin en avgörande nyskapelse 

som är väsentlig för möjligheten att leka och senare kreativitet. Det är framför allt i leken som denna 

omvändning sker.  

Jerlang (2008:364) refererar till Vgyotskijs arbete och skriver, att språket är likaså ett socialt fenomen.  

Ursprungligen utvecklades språket som en kommunikativ nödvändighet mellan människor i en socialt 

handlade gemenskap.   

Jerlang (2008:367) skriver, att Vygotskij anser att leken är den ledande aktiviteten, satt i relation till 

barnets utveckling. Man kan ofta se att barnet i leken har kommit längre i sin utveckling än vad som 

kan iakttas i andra aktiviteter. Genom leken blir barnet alltmer medvetet om sina egna handlingar och 

motiv och därför utvecklas barnets självkontroll, vilja, målinriktning, sociala förståelse med mera, 

genom dessa lekaktiviteter. Jerlang refererar till Vygotskij, som anser att leken är en viktig källa till 

utveckling och sålunda fundamentet till nästa utvecklingszon, inlärandet, något som dock inte betyder 

att leken förlorar sin betydelse här. Återigen refererar Jerlang till Vygotskij, som menar, att alla former 

av psykiskt liv utvecklas i det sociala, mänskliga umgänget och att redan utveckade erfarenheter 

förmedlas genom språket. Därför blir samspelet i undervisningen centralt för Vygotskij.  

Forssell (2005:121,122,123) skriver, att det är genom interaktion med andra som barnet exponeras för 

och tar till sig de sätt att tänka och agera, som fungerar i samhället. För Vygotskij är utvecklingen och 

lärande, möjliga aspekter av all interaktion det finns inga speciella stadier. Forssell anser vidare, att 

detta ide om dynamiken i människors tänkande och färdigheter, liksom beroendet av social interaktion 

och stöd från andra är utgångspunken för ett av Vygotskijs mest kända begrepp: den närmaste 

utvecklingszonen. Tankegången är således, genom att människor behärskar vissa kunskaper och 
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färdigheter, så är de också nära att behärska vissa andra kunskaper och färdigheter. Utvecklingszonen 

definierar Vygotskij som, avståndet mellan det barnet klarar av på eget hand och utan stöd av andra, 

och det barnet förmår klara av med stöd av andra människor. Begreppet utvecklingszon skall uppfattas 

som ett analytiskt begrepp för att förstå lärande och utveckling.  

Forssell (2005:126) anser, att en central utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv, är att människor 

lär och utvecklas genom deltagande i sociala praktiker. 

Forssell (2005:117) menar, att detta innebär också, att barn i olika delar av världen och som lever 

under skilda kulturella villkor, utvecklas relativt lika under denna fas. Men, och detta skiljer 

människan från andra varelser, när barnet börjar kommunicera med sin omgivning, kommer dess 

utveckling också att bestämmas av sociokulturella faktorer. Språket spelar en nyckelroll för den 

socialkulturella utvecklingen. Även om ett barn från första stund i livet kommunicerar med sin 

omgivning genom kroppskontakt, blickar, och andra kanaler, blir språket den mest kraftfulla 

mekanism genom vilken barnet kan komma i kontakt med sin omgivning och bli delaktig i 

sociokulturella erfarenheter. Forssell (2005:120) menar också att, genom interaktion med andra bygger 

således individen upp sociala erfarenheter som medieras genom språket. 

Metod  

Val av metod 

Studiens syfte, var att studera relationen mellan lek och lärande i en specifik förskolemiljö utifrån 

mina frågeställningar. Informanterna är barn i en förskola och det måste vara möjligt att kunna fånga 

barnen i sin lekmiljö och tolka vad som sägs under leken. Vetenskapliga rådet (2011:41) anser, att 

valet av metod för en forskningsuppgift är av avgörande betydelse för resultatets värde och karaktär. 

Jag har därför valt att göra både en fallstudie och en systematisk litteraturstudie. Bell (2000:16) anser, 

att fallstudier är särskilt lämpliga för forskare som arbetar på egen hand, eftersom de rymmer 

möjligheten att på djupet studera en avgränsad aspekt av ett problem under en begränsad tidsrymd. 

Forsberg & Wengström (2003:29,30) menar att en systematisk litteraturstudie syftar till att 

åstadkomma en syntes av data från tidigare genomförda empiriska studier. Forsberg & Wengström 

(2003:27) refererar till Mulrow och Oxman som har definierat en systematisk litteraturstudie som att 

den utgår från en tydligt formulerad fråga som besvaras systematiskt genom att identifiera, välja, 

värdera och analysera relevant forskning. Forsberg & Wengström (2003:30) menar, att litteraturen 

utgör informationskällan och redovisade data bygger på vetenskapliga tidskriftsartiklar eller andra 

vetenskapliga rapporter. Det finns inga regler för det antal studier som ska ingå i en litteraturstudie. 

Jag har valt att göra en kvalitativ studie eftersom observationerna var begränsade till en avdelning. 

Eftersom det inte fanns någon garanti för att barnen skulle leka eller fullfölja en lek så var det en 

fördel att ha en överblick över vad som hände.   

Kaijser & Öhlander (2011:30,31) skriver att, valet mellan kvantitativa och kvalitativa metoder är ett 

val mellan bredd och djup. I kvalitativa studier är målet aldrig primärt att samla material från så många 

personer eller studieobjekt som möjligt. Forskaren får alltså veta mycket om få och prioriterar djup 

framför bredd. 
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Kjaer Jensen (1995:41) skriver, att vid de kvalitativa metoderna upptäcker man alltså – eller snarare 

konstruerar – kvaliteterna först, för att därefter undersöka och beskriva dem. 

Jag har observerat barnen med hjälp av en filmkamera med ljudupptagning i en öppen observation. 

Vetenskapliga rådet (2011:42) skriver, att öppna observationer, där deltagarna vet om att forskning 

pågår, används exempelvis när man vill studera arbetet inom olika organisationer, på akutmottagning 

eller skola. Forskaren vill då befinna sig i försökspersonernas/informanternas miljö och observera vad 

som händer, höra vad som sägs och följa människornas interaktion. Repstad (2007: 36) anser att, 

observationer passar bäst som metod när frågeställningarna är kopplade till ett mer avgränsat och 

tillgängligt geografiskt område.  

Mina observationer var ostrukturerade, då barnen fick leka den lek de föredrog och säga vad de ville. 

Bell (2000:138) menar att ostrukturerade observationer kan vara bra, då man vill generera hypoteser. 

Urval och avgränsningar 

Jag ville studera barn som lekte och därefter analysera och beskriva leken i relation till lärandet. 

Därför försökte jag uppskatta vilka avgränsningar som jag var tvungen att göra i mitt material. En av 

begränsningarna bestod i att jag måste respektera den tid som stod till mitt förfogande i förskolan. 

Mina observationer måste vara anpassade till förskolans dagliga verksamhetsrutiner. Barnen kunde 

inte leka vid t.ex lunch, vila och mellanmål. Dessutom var det inte helt självklart att barnen skulle 

leka, eller fullfölja sina lekar. På en förskola kan en lek avbrytas. Den kanske återupptas, men det kan 

också hända att en ny lek startar och med andra aktörer involverade. Urvalet begränsade jag därför till 

en avdelning på den utvalda förskolan. Då tidigare forskningen inom mitt valda område är omfattande, 

så har jag begränsat mina källor av litteraturen.   

Undersökningspersoner/Undersökningsmaterial 

Studien genomfördes på en förskola som ligger i en förort till Stockholm. Förskolan har fem 

avdelningar med ca 19 barn i varje. Jag valde att studera en avdelning där jag är känd för personal och 

barn sedan tidigare. På den studerade avdelningen var det nio flickor och tio pojkar. Alla var i åldrarna 

fyra till fem år. 

Totalt har jag filmat och studerat 11 barn, varav fem var flickor och sex var pojkar. Studien bestod av 

fyra sekvenser. Antalet personer var 13, beroende på att två av barnen var med i olika sekvenser, men 

de har fått nya namn för att omöjliggöra identifieringen och att garantera konfidentialiteten.  

Bell (2000:110,111) menar, att frågan om hur många försökspersoner som ska ingå i undersökningen, 

avgörs av hur mycket tid man har till sitt förfogande. Alla forskare är beroende av att vanliga 

människor finns tillgängliga och är villiga att ställa upp. Det är sannolikt svårt för en forskare eller 

student, som genomför ett mindre projekt, att få ett riktigt slumpmässigt urval. I dessa fall tvingas man 

ofta nöja sig med att utfråga de personer från den totala populationen som går att få tag i och som är 

villiga att ställa upp. 

Eftersom samtliga föräldrar godkände att jag studerade deras barn innebar detta att jag inte behövde 

exkludera några barn i studien.  
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Insamlingsteknik 

Kaijser & Öhlander (2011:144) skriver, att val av metod till exempel intervju, observation eller 

arkivundersökning, inte bör vara utgångspunkt för hur en undersökning ska genomföras utan valet 

måste senare relateras till hur man som forskare bäst utför sin forskningsuppgift.  

Intervju  

Skälet till att jag inte valt att intervjua barn muntligt, är att det är svårt att synliggöra lek och lekens 

relation till lärande genom intervjuer. Barnen kanske inte heller har det utvecklade språket som behövs 

och de svarar ofta mycket kortfattat. Det kan också vara svårt att hinna med att dokumentera vad 

barnen säger. Det är också svårt att förstå och tolka bl.a meningar och innebörd i vad barnet säger och 

menar och frågor som är självklara kan lätt glömmas bort.  

Kaijser & Öhlander (2011:114) bekräftar, att observation kan ge information om det som är så givet 

och självklart för människor att de inte tänker på att berätta om det i intervjuer. 

Repstad (2007:93) anser, att om man antecknar kan man inte helt och hållet engagera sig i intervjun 

för att fånga upp lösa trådar i svaren eller komma med uppföljningsfrågor. Dessutom är icke-verbala 

frågor lättare att uppfatta om man slipper att notera. 

Fotografera 

Med stillbilder fångar man en händelse just då och dessutom går man miste om efterföljande 

sekvenser. Det finns heller inget ljud i bilden. Vetenskapsrådet (2011:43) anser, att stillbilder kan 

användas i stället för video om det inte är viktigt att studera personers rörelser, mimik eller 

interaktion/kommunikation. 

Ett annat alternativ hade varit att fotografera och skriva ner fältanteckningar under barnens lek. 

Fördelen med att fotografera hade varit att barnen är vana vid att bli fotograferade, eftersom deras lek 

ofta dokumenteras. En nackdel med fältanteckningar är dock svårigheten att hinna med att skriva ner 

allt de gjorde och sa och jag anser att kvalitativa data då kunde gå förlorade. Jag valde därför bort att 

använda stillbildskamera för att dokumentera barnens lek.  

Filmkamera 

I min fältstudie valde jag att observera och dokumentera alla skeenden med en digitalkamera med 

ljudinspelning. Fördelen med att använda sig av en kamera är att man kan få med barnens 

leksekvenser, rörelser, kroppshållning, vad de gör och vad de säger. Man kan också gå tillbaka till 

sekvenserna och kontrollera om man inte gått miste om viktiga händelser.  Man får också med mycket 

mera av handlingen än om man skulle dokumentera på annat sätt.   

Det är viktigt, att man har möjlighet att studera materialet så många gånger som det är nödvändigt. 

Ofta hittar man små episoder som man gått förbi i ett tidgare skede.  

Det finns naturligtvis nackdelar med mitt val av metod. En av dem är att barnen kan känna sig 

obekväma med att bli observerade. Det kan vara obehagligt för en del att agera framför en kamera och 

de kan också uppfatta kameran som störande, vilket ibland kan leda till att de slutar att leka. 

Kaijser & Öhlander (2011:196) skriver, att kameran kan vara en tillgång som ger tillträden och 

rörelsemöjligheter, som inte kan åstadkommas med övriga verktyg. I andra sammanhang kan kameran 

vara ett hinder. Personer slutar prata, ändrar kroppshållning och blir medvetna om sig själva och sitt 

uppträdande. Kaijser & Öhlander (2011:190) menar, att fotografera och filma är att ställa sig vid sidan 
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om och betrakta de skeenden som ska dokumenteras. Det är en uppslukande verksamhet, som kräver 

uppmärksamhet och koncentration. 

Genomförande 

Förskolechefen kontaktades innan jag började genomförandet av studien och jag fick ett godkännande, 

varefter jag kontaktade förskoleläraren och berättade om mina planer. Nästa steg var att dela ut ett 

samtyckesformulär till barnens föräldrar. Jag fick deras godkännande. Eftersom detta var en öppen 

observation, talade jag om för barnen vad som skulle ske och varför jag gjorde filmen. Jag 

informerade dem, att om de inte ville medverka, så kunde de tacka nej. Repstad (2007:41) anser, att i 

en öppen observation berättar man om vad man gör, även om man inte nödvändigtvis behöver berätta 

detaljer om vad man tittar efter eller vilka frågeställningar man har.  

När jag genomförde mina videoobservationer valde jag situationer utifrån de frågeställnngar jag hade. 

Observationerna var helt ostrukturerade, då barnen fick leka den lek de föredrog och de fick säga vad 

de ville. Bell (2000:138) menar, att ostrukturerade observationer kan vara bra då man vill generera 

hypoteser. 

Genom att jag koncentrerade mig på en avdelning, så kunde jag fokusera på när barnen kom in i en 

djup lek. Det gav mig också tid att vänta på rätt tillfälle. Eftersom jag hade alla föräldrarnas 

godkännande att filma, så behövde jag inte exkludera något barn, utan jag kunde filma alla situationer 

när barnen lekte i verksamheten.  

Mina observationer började klockan 09:00 varje morgon, under tre följande dagar. Anledningen till 

detta, var att de flesta av de barn, som skulle ingå i min observation, lämnades klockan 09:00. Barnen 

hade fri lek från 09:00 till 10:30. Under denna period, var det fritt fram för mig att filma. Sedan var det 

lunch och vila. Nu var klockan 13:00 och fram till 14:00 var det fri lek och jag hade möjlighet att 

filma igen. Klockan 14:00 var det mellanmål som varade i ca 20-30 minuter och efter den fanns 

ytterligare tid att filma. Klockan 15:00 gick de flesta barnen hem. 

Jag har skrivit ner filmsekvenserna och vad barnen har sagt i min analysdel, som låg till grund för 

studiens resultat. Observationerna var också kopplade till min begränsade litteraturstudie. Kaijser & 

Öhlander (2011:272) menar att gemensamt för all kvalitativ analys är förstås också att materialet 

analyseras och tolkas varefter slutsatser dras. 

Ett problem som ofta uppstod, var att barnen avbröt sin lek och ställde upp sig, som om jag skulle ha 

tagit ett vanligt foto. Några av barnen kände sig obekväma och jag tolkade det, som om de inte ville 

bli filmade. Jag tog då beslutet att avbryta filmningen. Ett av barnen framförde muntligt till mig, efter 

ca en minut, att sluta filmavilket jag omedelbart gjorde. Vetenskapsrådet (2011:16) poängterar, att en 

mycket viktig del av forskningsetiken, rör frågor om hur personer som medverkar i forskning som 

försökspersoner eller informanter få behandlas. Vetenskapsrådet (2011:43) fastslår, att det är viktigt att 

filmningen sker på ett respektfullt och ansvarsfullt sätt. Individens integritet ska respekteras.  

Jag har också gjort en systematisk litteraturstudie vilket innebär att jag sökt, granskat och 

sammanställt vald litteratur kring mitt forskningsfält.  
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Databearbetning och analysmetod 

De data i form av filmsekvenser som jag observerade under de tre dagarna, har legat till grund för min 

databearbetning och den analys som jag sedan genomförde.   

Vid databearbetningen arbetade jag efter följande struktur: 

1. Genomgång av samtliga filmfrekvenser. 

2. Beskrev vad barnen gjorde. 

3. Beskrev vad barnen sa. 

4. Bytte ut alla namn, så att deras konfidentialitet säkrades. 

5. Valde ut de sekvenser, som var relevanta för mina frågeställningar. 

6. Analys av det empiriska materialet. 

Att transkribera skulle bli en tidsödande process och jag ansåg att skriva ner alla rörelser, mimik samt 

gester inte skulle påverka eller ge något svar till mitt syfte eller mina frågeställningar.  

Detta menar också Kaijser & Öhlander (2011:141) som skriver, att vad som observeras och vad 

fältarbetaren väljer att anteckna är beroende av frågeställningarna. En tumregel för antecknande är att 

man aldrig kan skriva för mycket med tät etnografi beskrivs platser, föremål, kläder, människor och 

vad de säger och gör så detaljerat som möjligt. Kaijser & Öhlander (2011:176,177) anser vidare, att 

fotografera och filma som etnolog innebär att med kamerans hjälp välja ut, rama in och lyfta fram 

vissa skeenden framför andra. Utgångspunkten är att filma och fotografera målmedvetet på så vis att 

filmsekvenser och fotografier kan relateras till undersökningens övergripande kunskapsmål. 

Jag började med att studera alla mina sekvenser flera gånger. Några av dem kunde jag inte använda 

beroende på att barnen slutade leka eller blev obekväma av mitt filmande. Till slut så valde jag fyra 

videosekvenser som var relevanta, för att kunna svara på mina frågeställningar. 

Från dessa fyra sekvenser skrev jag ner vad barnen sa och gjorde och i vilken miljö som jag filmade. 

För att inte riskera att barnens identitet skulle avslöjas, så valde jag, att ge alla barn nya namn i varje 

filmsekvens. Enligt avtalet med föräldrarna, kommer det dokumenterade materialet att användas 

enbart för min egen bearbetning och analys. Materialet kommer därefter att förstöras i enlighet med 

personuppgiftslagen (1998:204) och Vetenskapsrådet etiska regler och riktlinjer.  

Kaijser & Öhlander (2011:274) menar, att kort sagt innebär analysen att man klarlägger och sorterar 

upp allt som ett material berättar om en viss företeelse medan man i syntesen för samman det som sägs 

till nya helheter bärande teman. Alvesson & Sköldberg (2008:540) skriver, att ju rikare empiri, desto 

bättre möjligheter finns dock att ge poängrika tolkningar ett hyggligt stöd. Kaijser & Öhlander 

(2011:272) poängterar, att gemensamt för all kvalitativ analys är förstås också att materialet analyseras 

och tolkas, varefter slutsatser dras. En av dessa är att alla påståenden och tolkningar alltid måste vara 

grundade i materialet och att detta ska kunna visas empiriskt. 

Forskningsetiska aspekter  

Vetenskapsrådet (2011:43) anser, att de etiska övervägandena är mycket viktiga vid observationer. 

När det gäller informationskravet skriver Vetenskapsrådet (2002:7) att,” Forskaren skall informera de 

av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte”. Vetenskapsrådet (2002:9) skriver 
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vidare att samtyckeskravet är att, ”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan”. Informanterna i denna studie var barn och Vetenskapsrådet (2011:43) poängterar, att om 

minderåriga ska filmas gäller samma särskilda regler som vid övrig forskning på barn. Det innebär, att 

om barnet är under 15 år, ska båda vårdnadshavarna samt barnet ha samtyckt till medverkan.  

Med anledning av denna etiska regel, fick samtliga föräldrar ett informations- och samtyckesbrev. 

Brevet var formulerat utifrån en mall som tagits fram vid barn och ungdomsvetenskapliga institutionen 

vid Stockholms universitet. (Se bilaga). I brevet framgick att det dokumenterade materialet skall 

förstöras efter min bearbetning och analys. Föräldrarna gavs i informationsbrevet möjligheten att 

medge eller inte medge. I samtyckesbrevet stod det också att materialet kommer att användas endast 

för min egen bearbetning och kommer därefter att förstöras. Konfidentialitetskravet förklarar 

Vetenskapsrådet (2002:12) med att, ”uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges 

största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga 

inte kan ta del av dem”.   

Jag informerade muntligt alla barnen och de föräldrar som ville veta mera, att endast jag hade tillgång 

till filmsekvenserna och att de kommer enbart att användas av mig i mitt forskningsarbete. Därmed 

kan barnens konfidentialitet garanteras.  

Eftersom min studie var en öppen observation, så var barnen väl medvetna om vad som pågick runt 

omkring dem. Vetenskapsrådet (2011:42) menar, att öppna observationer är där deltagarna vet om att 

forskning pågår.  

För att försäkra mig om att alla barnen hade uppfattat att de kunde avbryta eller vägra filmningen så 

informerade jag barnen flera gånger på ett åldersadekvat sätt om arbetet samt att om de kände sig 

obekväma, så kunde de be mig sluta.  

Barnen nämns inte med sina riktiga namn i studien och förskolan är ej heller nämnd. Det är en åtgärd 

för att respektera individens integritet.  

Vetenskapsrådet (2010:43) skriver att, forskning med video kan inkräkta på individers privatliv och 

integritet eftersom individer kan identifieras Därför är det är viktigt, att filmningen sker på ett 

respektfullt och ansvarsfullt sätt. Vetenskapsrådet (2002:14) skriver, att nyttjandekravet är att” 

uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forsknings ändamål”. 

Studiens kvalitet 

Kaijser & Öhlander (2011:288) menar, att grundregeln förstås är att alla påståenden ska vara grundade 

i materialet. Kaijser & Öhlander (2011:141) anser, att mellan beskrivning och analys går en fin linje, 

om där över huvud taget finns någon. Det går inte att komma ifrån, att människor alltid betraktar 

verkligheten ur ett visst perspektiv. Även om forskaren har ansvaret att göra sitt perspektiv explicit, så 

är det omöjligt att komma ifrån att all empiri är teoriberoende. Som forskare kan man dock vara 

medveten om detta och ta det i beaktande när man bedömer egna och andras texter. Kaijser & 

Öhlander (2011:290) skriver vidare, att när man talar om forsknings trovärdighet hänvisas ibland till 

reliabilitet och validitet. Detta är begrepp utvecklade inom kvantitativ forskning och de är inte enkelt 

överförbara till kvalitativ forskning. Kvalitativ forskning, som bedrivs i pågående vardagsliv kan vara 

baserad på arkivmaterial, observationer, (samtals) intervjuer, gruppsamtal, dagboksantagande, 

medietexter etc.  
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Kaijser & Öhlander (2011:288) menar, att trovärdigheten ökar om den slutgiltiga texten utmärks av 

transparens, genomskinlighet. Detta betyder att man så utförligt som möljigt ska redovisa 

forskningsprocessen i sin helhet. En sådan redovisning inkluderar hur materialet samlats in, vilka 

fördelar och brister det har, vad det kan säga något om, vad det inte kan säga något om. Redovisingen 

ska också omfatta de teoretiska utgångspunkterna och centrala begreppen samt på vilket sätt dessa 

används i analys. 

Genom att jag filmade med ljud i alla skeenden, så är det troligt att man når tillfredställande giltighet, 

eftersom man inte glömmer att notera och man kan se sekvenserna flera gånger, för att göra en 

noggrann analys. Kaijser & Öhlander 2011:288) menar också, att en grundläggande teknik för att 

bedöma analysers trovärdighet är att man när analysen börjar ta form och känns mer eller mindre 

färdig återvänder till materialet och går igenom det ännu en gång. 

Jag har både i observationsskedet och i analysen försökt fokusera på studiens frågeställningar. I analys 

av resultat utgick jag ifrån vad jag kunde observera om lek och hur leken förhöll sig till lärandet. Mina 

påståenden är grundade i materialet och all analys har gjorts utifrån detta. Jag redovisar även tidigare 

forskning, litteratur och teoretiska perspektiv i min reslutatdiskussion, som backar upp min analys.  

Kaijser & Öhlander (2011:129) skriver, att något måste alltid hamna i observatörens fokus medan 

annat väljs bort. Av den anledningen är det viktigt att den deltagande observatören vet, vilken typ av 

information han eller hon behöver. Den fråga observatören måste ställa sig är vilken information som 

är nödvändig för att besvara frågeställningar och pröva tolkningarnas giltighet och vad han eller hon 

ska observera för att få denna information. 

Min närvaro kan ha påverkat min studie och det kan ha fått konsekvenser vid min analys och mitt 

resultat. Vid observationen med hjälp av filmkameran tolkade jag, att den kunde störa barnen i deras 

lekar och ibland avbröt de sin lek. Min kvalitativa studie är naturligtvis inte applicerbar mer än i det 

undersökta fallet. Repstad (2007:23) poängterar, att kvalitativa studier är ofta undersökningar av 

avgränsade och specifika miljöer, där målet är att ge en helhetsbeskrivning av processer och särdrag i 

dessa miljöer.   

Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer jag att redovisa vad som framkommit under mina observationer. 

Sekvensbeskrivning  

Nedan kommer jag att presentera fyra olika videosekvenser samt en analys och resultatbeskrivning.   

Sekvens 1 - Pepparkaksdeg 

Tre flickor, fem år gamla, leker utomhus med spadar och en skottkärra som är lastad med sand och 

sandklumpar. Flickorna går och hämtar mera sand som de lastar i skottkärran. Med hjälp av sina 

spadar försöker de att skrapa av frost från förskolans utemöbler som består av ett bord med bänkar.  

Anna sitter på marken. Hon har sand i sina händer och försöker att forma sanden till en pepparkaka. 

Anna- Vi kan göra pepparkakor till julen. 
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Evelina börjar att utan ord lägga frost i skottkärran, emedan Anna plockar ur stenar från skottkärran. 

Hon lägger dem i sin spade. Evelina vänder på sin spade för att kunna skrapa av frosten ifrån 

utemöbeln.  

Evelina- Anna, titta vad mycket frost jag har.  

Anna-Oj  

Evelina går fram till skottkärran och lägger i frosten. Hon återvänder och börjar skrapa mer frost 

genom att vända på spaden. Emma kommer och sätter sig ner bredvid Anna och de börjar hacka i de 

hårda sandklumparna som finns i skottkärran.  

Evelina- Här kommer frost. 

Emma- Bra. Jag hittar ingen jord, bra dom här klumparna, men det är jord faktiskt.  

Anna- Jaa. 

Emma- Anna, varför är det svårt att säga sssss? Går inte. Även om man har sagt det.  

Anna- Det är väl lite så... 

Emma- Vadå för nått.  

Anna- jag vet inte vad jag ska säga, fast det är väl inte så klurigt, men om man inte kunde de, så är det 

då svårt att börja med det.  

Emma- Börjar man inte göra ett sss 

Anna- Om man gör det lite hårdare så kan det komma ut lite rrrr 

Emma- sssss. Det går inte. Allt blir bara svårt.  

Anna- Du får fortsätta öva.  

Evelina- Kolla hur mycket frost jag har nu Anna. 

Evelina häller frosten i skottkäran.  

Anna och Emma- Ohhh.  

Anna och Emma fortsätter att hacka sönder sandklumparna i skottkärran.  

Evelina går tillbaka till utemöblerna och fortsätter att skrapa. Emma följer med Evelina till 

utemöblerna och börjar skrapa med hjälp av spaden men med baksidan uppåt. Anna tar ur stenar från 

skottkäran och lägger dem i sin spade.  

Emma- Jag samlar bara frost. Det är bra att ha.  

Anna tar upp något ur skottkärran och visar de andra flickorna.  

Anna- Visst ska inte den här vara här heller? Kolla vad jag hittade! 

Anna tappar något på marken.  

Emma- Vadå för nått?  

Anna tittar ner på marken.  

Anna- Nått som ligger här nere nu. 

Evelina- En liten pinne?  
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Anna- Jaa som en jättetunn liten pinne. 

Emma och Evelina försätter att skrapa frost från bordet, medan Anna plockar ur stenar från 

skottskärran.  

Anna- Nu ska jag gå slänga dom. 

Anna sätter sig ner och börjar räkna stenarna som hon samlat i spaden innan hon kastar bort dem. 

Anna- En, två, tre, fyra. 

Analys och resultat av sekvensen pepparkaksdegen.  

Anna säger att de kan göra pepparkakor till julen. För att Anna ska kunna säga och leka detta, så måste 

hon ha upplevt att baka pepparkakor. Hon kopplar denna aktivitet till julen. Hon har en klar bild över 

hur leken ska gå till. Jag tolkar Annans ide till lek utifrån att Anna använder sig av sin fantasi och 

erfarenhet. Vygotskij (1930/1995:20) menar att, ju mer ett barn har sett, hört och upplevt, ju mer det 

vet och har tillägnat sig, ju större mängd verklighetselement det besitter i sin erfarenhet, desto 

betydelsefullare och produktivare blir dess fantasi vid i övrigt lika förutsättningar.  

I deras lek eller utforskande av frost så kan det vara som så att de kände till att man använde glasyr på 

pepparkakorna och därför skrapade de bort frosten från utemöblerna. Det visar prov på att fantasi och 

verklighet kan kombineras. Vygotskij (1930/1995:19) menar, att fantasins skapande aktivitet, är direkt 

avhängig av rikedomen och mångfalden i människans tidigare erfarenheter, eftersom dessa 

erfarenheter utgör det material som fantasikonstruktionerna byggs av.   

I leken vänder Evelina på sin spade för att skrapa bort frost. Här kan man se att hon använde sig av sin 

kreativa sida när hon insåg att det skulle gå lättare genom att använda spaden med baksidan uppåt. 

Hon har tydligen erfarenhet av frost, eftersom hon skrapade försiktigt och försökte att med olika 

tekniker hitta det bästa sättet för att kunna skrapa bort frosten från bordet. Erfarenheten kan bero på att 

hon har sett sina föräldrar skrapa bilrutorna.  

I en annan sekvens frågar Emma, varför det är så svårt att ljuda fram bokstaven S. Anna svarar genom 

att berätta, att det kan låta lite som bokstaven R, om man gör det lite hårdare och att man måste öva. 

Detta är ett exempel på att när barnen leker så hjälper de varandra med t.ex. språket, genom lekregler 

och i ett socialt samspel.  

Jerlang (2008:364) refererar till Vygotskijs arbete och skriver att språket är likaså ett socialt fenomen.  

Ursprungligen utvecklades språket som en kommunikativ nödvändighet mellan människor i en socialt 

handlande gemenskap. 

Anna började i slutet av sekvensen, att räkna stenarna innan hon kastade dem. Här kommer matematik 

in i leken. Anna visar sin kunskap i hur man räknar. Utifrån mina frågeställningar kan man tydligt se 

hur lärandets relation kommer in i leken, då Anna lär sig eller tränar upp och visar sina matematiska 

kunskaper under leken.  

I sekvensen där Anna säger ”kolla vad jag hittade”, definierar Anna sitt fynd till att vara en pinne. Det 

kan tolkas som att hon har vissa naturkunskaper. Jerlang (2008:367) refererar till Vygotskij som anser 

att leken är en viktig källa till utveckling och sålunda fundamentet till nästa utvecklingszon, inlärandet, 

något som dock inte betyder att leken förlorar sin betydelse här 

Sekvens 2 – Leta efter bär leken och trästubbe leken. 

Tre flickor i åldrarna fem år är ute i skogen och ser ett rött bär på marken.  
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Amanda pekar på bäret med en lång pinne så att det andra två flickorna kan se hur bäret ser ut.  

Amanda- Där. Ska jag mosa den eller? Mosa, mosa, mosa 

Samtidigt som hon säger mosa, mosa, mosa så tar hon pinnen och försöker slå på bäret. De andra två 

flickorna skrattar.  

Elsa sätter sig ner på marken och pekar på bäret.  

Elsa- Där är den.  

Johanna pekar med foten på bäret. 

Johanna- Där är den också. Där är en. 

Elsa letar med båda händerna efter det mosade bäret. 

Elsa- Där är den Amanda.  

Amanda vänder sig till flickorna och säger:  

Amanda- Jag kan leta efter några som hänger. 

Alla tre flickorna börjar gå in en bit i skogen för att leta. .  

Elsa trampar på flera svampar och hoppar till. Elsa pekar med sin vante.  

Elsa: Svamp. 

Flickona tittar på svampen.  

Amanda- Nu måste vi leta vidare. 

Amanda- Finns det några såna? 

Elsa -Jag har ifall inte hittat någon. 

Amanda- När kommer dom dära bären?  

Elsa går fram till en trästubbe och sätter sig.   

Elsa- Här 

Amanda- Du hittade inte bär. 

Elsa- Nää, jag hittade de här.  

Amanda går fram till trästubben. 

Amanda- En sån brukar kungar sitta på.  

Elsa- En tron. 

Amanda försöker sätta sig på trästubben samtidigt som Elsa pekar ut en plats åt henne på trädstubben. 

Elsa- Håll i dig Amanda här. 

Amanda- Oj.  

Amanda halkar av trästubben. Elsa försöker att dra upp henne genom att sträcka ut sin hand. Johanna 

står vid sidan av och tittar på hur flickorna gör. Amanda tar Elsas hand och försöker klättra upp. 

Trästubben går sönder och Amanda ramlar ner. Johanna fortsätter att observera flickorna.  

Elsa och Amanda- Skrattar.  



19 

 

Efter ett tag kommer Johanna och placerar sin fot på trästubben, emedan Elsa fortsätter att försöka 

hjälpa Amanda att komma upp på trästubben. 

Analys och resultat av sekvensen. 

I sekvensen framgår det att barnen använder sig av sin fantasi och kreativitet i leken. 

Enligt Vygotskij (1930/1995:15) finner vi hos barnet kreativa processer som bäst kan iakttas i deras 

lekar. Jerlang (2008:367) refererar till Vygotskij som menar, att leken är den ledande aktiviteten, satt i 

relation till barnets utveckling. 

I observationen framgår, att de har kunskaper som t.ex. sätta ord på saker, som bär eller svamp. 

Barnen vill också visa upp sina naturkunskaper för varandra. Amanda visar också de andra barnen, att 

man kan mosa bär med hjälp av redskap, vilket hon måste ha sett tidigare. Amanda kunde alltså med 

hjälp av sin fantasi och kreativitet utföra sitt mosande av bären med hjälp av en pinne.  

Sekvensen med ”tronen” visar att för att kunna leka så måste man använda fantasi och kreativitet 

samtidigt. Barnen går in i sin ”lekvärld” utan att behöva förklara för varandra att de har bytt lek eller 

satt upp nya regler för leken. Ingen ifrågasätter att man ändrat lekregler eller ändrat leken totalt.  

I början av sekvensen lekte flickorna att de letade efter bär på marken. Efter ett tag märkte de, att det 

inte fanns några fler bär. Amanda säger, att jag kan leta efter några som hänger. Det visar på att 

Amanda har erfarenhet av att bär växer på buskar och träd. Hennes kreativitet gjorde att hon kunde 

tänka ut andra sätt att hitta bär. Leken kunde därför fortsätta genom att den fortsatte att utvecklas.  

Vygotskij (1930/1995:19) menar, att här finner vi den första och viktigaste lagen för fantasins 

verksamhet. Det kan formuleras på följande sätt: Fantasins skapande aktivitet, är direkt avhängig av 

rikedomen och mångfalden i människans tidigare erfarenheter, eftersom dessa erfarenheter utgör det 

material, som fantasikonstruktionerna byggs av. Ju rikare en människas erfarenheter är, desto mer 

material förfogar hennes fantasi över.  

I sekvensen med tronen framgår hur Elsa försöker hjälpa Amanda upp på stubben genom att ge henne 

råd och när det inte hjälpte så sträckte Elsa fram sin hand. De försökte med olika tekniker lösa 

problemet. Amanda använde sin kroppsmotorik genom att först hålla i trästubben som var Elsas första 

förslag. När det inte fungerade sträckte Elsa fram sin hand. 

Elsa visar sin empati, eftersom hon vill hjälpa Amanda upp på ”tronen”. Johanna står och observerar 

flickorna. Hon visar nyfikenhet, vilket kan betyda, att hon trots att hon bara observerar är involverad i 

problemet som de båda andra flickorna har. Hon kanske till och med funderar över andra metoder som 

skulle kunna vara till hjälp.  

Vygotskij (1930/1995:15,16) poängterar, att redan vid mycket tidig ålder, finner vi hos barnet kreativa 

processer som bäst kan iakttas i dess lekar. Naturligtvis återskapar de i sina lekar väldigt mycket av 

vad de redan sett. Barnets lek är inte en enkel hågkomst av det upplevda utan en kreativ bearbetning av 

upplevda intryck, ett sätt att kombinera dem och därav skapa en ny verklighet, som motsvarar barnets 

egna behov och intressen. 

Sekvens 3 – Lego 

Fyra pojkar som är mellan fyra och fem år gamla, sitter ner på en matta inomhus och bygger med lego. 

Pojkarna har redan börjat med sitt byggande, när denna sekvens startade.  

Kristoffer- Titta min robot. Sssshhh. Det här är jättebra.  
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De övriga pojkarna stannar upp med sitt bygge och tittar på Kristoffers bygge. Kristoffer lyfter upp 

den en bit ifrån golvet. 

Kristoffer- Sshhh. 

Markus tittar på Kristoffers bygge.  

Markus- Den flyger.  

Kristoffer, Markus, Albin och Axel fortsätter med att bygga med de olika legobitarna. De har också 

olika färger. 

Kristoffer vänder sig om mot en hylla som står bakom honom. Han ställer sin legorobot ovanpå hyllan 

och gör en massa ”kör” ljud. 

Kristoffer vänder sig till Alex, som sitter bevid honom och kör ner legoroboten till honom.  

Kristoffer- Titta.  

Kristoffer fortsätter att göra en massa ”olika kör” ljud. Alex stannar upp med sitt bygge och tittar på 

honom.  

Albin och Markus tittar ner på sina byggen och fortsätter med att välja ut delar till sin bygge.  

Markus- Kolla min robot.  

Pojkarna tittar på Markus robot och fortsätter med att bygga emedan de pratar.  

Kristoffer – Jag ska gå hem med Jimmy. 

Markus- Det visste jag.  

Alex vänder sig mot Kristoffer.  

Alex- Du har sagt det till mig.  

Kristoffer- Ja hundra gånger.  

Alex- Haha ja. 

Kristoffer börjar sjunga på bolibompa melodin och Alex sjunger med samtidigt som de bygger.  

Alex- Vad heter det när två fiskar bråkar?   

Kristoffer- Nää. 

Alex- Fiskespö.  

Alex och Kristoffer skrattar.  

Marcus, Alex och Kristoffer pratar om filmer som de hade sett, samtidigt som de  bygger vidare på sitt 

legobygge.  Albin förstätter att bygga vidare under tystnad.  

Alex- Titta min robot.  

Alex håller i sitt legobygge och försöker att få sin robot att gå, samtidigt som han utstöter en massa 

olika ljud. 
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Analys och resultat av sekvensen lego.  

I lego sekvensen, använder sig pojkarna av deras fantasi och kreativitet, då de försöker att bygga något 

med legobitar. Smidt (2010:157) refererar till Vygotskij som menar, att kreativitet och fantasi alltså 

skapas faktiskt av själva leken.  

Tre stycken har byggt var sin robot. Albin sitter djupt koncentrerad och tyst, men är delaktig i vad de 

andra gör. Han bygger på något, som han inte talar om för de andra vad det ska bli. Han kanske 

observerar, för att lära sig andra möjligheter, att skapa något med sina legobitar.  

Kristoffer och Alex använder sig av olika ljud, undert tiden de bygger. De är djupt inne i sin 

”lekvärld”. Under tiden som de bygger, så pratar de om helt andra saker än det som gäller byggandet. 

De hoppar in och ut ur ”lekvärlden”, utan att leken förstörs. Barnen har alltså förmågan att göra flera 

saker samtidigt.  

För att barnen ska kunna bygga en robot, eller överhuvudtaget tänka sig en sådan lek, måste de ha 

någon erfarenhet eller kunskap om vad en robot är. Att ha en bild i sitt huvud av en robot och sedan 

försöka konstruera den, krävs mycket kunskap, kreativitet. Det ger också en övning av motoriken. 

Vygotskij (1930/1995:13) menar, att hjärnan inte bara är ett organ som besvarar och reproducerar våra 

tidigare erfarenheter, den är också ett organ som kombinerar, som kreativt bearbetar och skapar nya 

situationer och ett nytt beteende av element ur dessa tidigare erfarenheter. 

I en sekvens, lyfter Kristoffer upp sitt legobygge i luften och ger ifrån sig ljud. Markus assosierar 

rörelsen med att den flyger. Markus illustrerar och förstärker vad som sker med att använda sig av 

språket. Kristoffer måste också förstå, att om den ska flyga, så måste legobygget upp i luften, om det 

nu var hans tanke.  

Sekvens 4 – Flanolek. 

Tre pojkar, fem år gamla, sitter inomhus på golvet med en flanotavla plus flanofigurer som motsvarar 

ett ”samhälle” och leker.  

De tre pojkarna sätter upp varsin flanofigur. Lukas sätter upp en bild på en bil på flanotavlan. När han 

sätter upp den gör han ifrån sig ljud.  

Elias sätter upp en bild på en bänk.  

Lukas- Mäh, du satt ju den upp och ner.  

Lukas tar bilden och vänder på den.  

Lukas- Sååå.  

Elias tar sedan upp en bild på en bil. Först sätter han den upp och ner, sedan vänder han bilen, så att 

den ligger på sidan med huven ner mot golvet.  

Elias- Så nu är den på åkning.  

Lukas och Tommy forsätter att lägga upp flanobilder.  

Lukas sätter upp en bild på ett hus.  

Lukas – Ett hus, den lägger vi här nere. Men kolla det är ett skåp och här är massor av flaggor.  

Elias plockar upp en bild på ett träd och placerar det på flanotavlan.  

Elias- Här är ett träd.  
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Båda Elias och Lukas letar på golvet efter bilder.  

Lukas- Om du hittar nån flagga, kan du ge mig det då?  

Elias- Ja här är ett flagga.  

Tommy- Ett bord också behövs. 

Elias hittar bilden på bordet och försöker hitta en ledig plats. Lukas pekar på en ledig plats på 

flanotavlan.  

Lukas- Här. 

När pojkarna lagt färdigt alla flanobilder på tavlan säger Lukas.  

Lukas- Och nu är det dags att ta sönder de.  

Alla tre pojkarna börjar plocka ner alla flanobilder och lägger dem på golvet. 

Lukas sätter upp en bild på en bil.  

Lukas- Först alla bilar. Kolla de ska vara efter varandra.  Den åker dit, hittar du någon annan bil? 

Tommy och Elias börjar sortera och leta efter bilder på bilar, emedan Lukas sätter upp bilderna på 

bilarna.  

Pojkarna börjar nu slumpmässigt att fästa alla bilder på tavlan. Lukas sätter upp en bild på ett träd.  

Lukas- Där ska trädet vara.  

Tommy sätter upp en bild på ett fågelbo mitt i flanotavlan. Lukas tar tag i den och placerar den i 

trädet.  

Lukas- Nej, det ska vara uppe i trädet, kolla nu är den uppe i trädet.  

Tommy och Elias tittar på Lukas när han flyttar om bilden.  

Lukas- Tommy den är uppe i trädet. 

Elias tar upp en bild på en barnvagn och försöker hitta en plats.  

Elias- Här är barnvagnen. 

Lukas- Den kan köra här.  

Pojkarna börjar diskutera vart de ska sätta upp de resterande bilderna. De placerar bilderna över allt på 

flanotavlan.  

Tommy tar upp en bild på en bänk och vill lägga bilden på tavlan.  

Tommy- Den här får inte plats.  

Lukas tar bilden på bänken och lägger den på sidan och flyttar ner en bild på en hund. 

Lukas- Där, den kanske få plats där. Får lägga hunden där. 

Elias tar upp en bild på en bokhylla, Det är en stor bild och han vill placera den på tavlan. 

Elias- Den här kan inte, det är fullt.  

De tre pojkarna tittar på tavlan och Elias sätter bilden ovanpå de andra bilderna. Pojkarna tar bort 

några bilder och försöker lägga om bilderna, så att alla bilder få plats. Detta gör de under tystnad.  

Tommy- Nu vart det perfekt.  
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Lukas börjar plocka ner alla bilderna, samtidigt som han ger ifrån sig olika slags ljud. Tommy och 

Eilas börjar även ta ner alla bilderna tills tavlan blir ren. 

Analys och resultat av sekvensen flanolek.  

I sekvensen med flanobilderna, använder sig barnen av fantasi, kreativitet samt erfarenheter. De visar 

också på, att de behärskar sociala kunskaper när de arbetar, eftersom de använder sig av turtagning och 

ger råd till varandra. Barnen har ett gemensamt mål, vilket är att fylla tavlan med de olika bilderna. 

Det bidrar också till att barnen utvecklar sin koncentrationsförmåga, sin rumsuppfattning och 

språkutveckling.  

I sekvensen där Lukas sätter upp en bild på en bil, gör han en ”körrörelse” och ger ifrån sig ljud. Trots 

att han är inne i sin lekvärld, så observerar han att Elias sätter upp sin bild upp och ner. Lucas slutar 

med sin lek och påpekar att bilden är upp och ner. Det visar att barnen kan hoppa in och ur en lekvärld. 

Vygotskij (1930/1995:81) menar, att den önskan till handling till att gestalta och förverkliga som ingår 

i själva fantasiprocessen, kan här tillfullo uppfyllas.  

Under tiden som pojkarna i sekvensen sätter upp bilderna nämner de vad de olika bilderna föreställer 

samt om det är upp och ner eller på sidan. Barnen måste alltså veta vad sakerna på bilden föreställer 

och vad de heter. Forssell (2005:117) refererar till Vygotskij som anser, att när barnet börjar 

kommunicera med sin omgivning, kommer dess utveckling också att bestämmas av sociokulturella 

faktorer. Språket spelar en nyckelroll för den sociokulturella utvecklingen. Forssell (2005:120) menar 

också, att genom interaktion med andra, bygger således individen upp sociala erfarenheter, som 

medieras genom språket.  

Sekvensen visar också att barnen försöker att samarbeta för att hitta lösningar, så att alla bilderna ska 

få plats på tavlan. Detta sker under tyst koncentration och i samförståelse. Barnen ser att tavlan börjar 

bli full och de börjar samarbeta för att få plats med alla bilderna. Det är ett socialt samspel under 

koncentration. De tränar också upp sin rumsuppfattning genom att diskutera hur och var bilderna ska 

placeras på tavlan.  

Forssell (2005:121) refererar till Vygotskijs som menar, att det är genom interaktion med andra, som 

barnet exponeras för och tar till sig de sätt att tänka och agera, som fungerar i samhället. Forssell 

(2005:122) refererar till Vygotskijs mest kända begrepp: den närmaste utvecklingszonen. Den 

definierar Vygotskij som, avståndet mellan det barnet klarar av på eget hand och utan stöd av andra, 

och det barnet förmår klara av med stöd av andra människor.  

Diskussion  

Studiens syfte var att studera relationen mellan lek och lärande i en specifik förskolemiljö.  

Frågeställningarna som jag har utgått ifrån är:  

• Hur beskriver forskningsfältet i litteraturen kring lek samt relationen mellan lek och lärande? 

• Vad i barns lek går att urskilja som lärande?  

Från forskningsfältet i litteraturen kan man avläsa bl.a. att fantasi, kreativitet samt erfarenhet är 

faktorer som påverkar lek och lärande. Dessa tre faktorer framkom också under mina observationer. 
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När det gällde att urskilja ett barns lek som lärande, såg jag i mina filmsekvenser, att barnen genom sin 

lek hade förutsättningar att lära sig socialt samspel, använda olika språkbegrepp, 

koncentrationsförmåga, kroppsuppfattning, empati, motorik, matematik, naturvetenskap, 

rumsuppfattning, samarbeta samt problemlösning.  

Jag lade också märke till att barnen kunde delta i varandras lek, utan att behöva få instruktioner om hur 

leken skulle gå till. De verkade förstå varandras leksignaler och lekkoder. Barnen observerade också 

vad andra gjorde och vad de sade. Detta kan bli ett redskap i utvecklingen.  

Under observationerna kunde jag notera, att barnen verkade kunna hoppa in och ut ur sina 

”lekvärldar”. De kunde också diskutera vardagliga saker utan att leken blev förstörd.  

Genom mitt metodval, kvalitativt urval med ostrukturerad öppen observation samt med en 

litteraturstudie har jag fått svar på mina frågeställningar. Under mina observationer har jag använt en 

filmkamera med ljudupptagning, vilket har varit en fördel, eftersom jag har kunnat gå igenom 

materialet flera gånger och på så sätt fånga upp detaljer som jag missat. Jag kunde också kontrollera 

om jag hade uppfattat vad barnen verkligen hade sagt. Det var ibland svårt att fånga barnens lek på 

filmen då det ibland blev störningar. 

Resultatdiskussion  

Nedan har jag gjort en konklusion av litteraturen som beskriver forskningsfältet kring lek samt 

relationen mellan lek och lärande.   

Jag tolkar det som att Knutsdotter Olofsson beskriver, att lek är barnets sätt att lära sig klara livet och 

förstå världen. Lek leder till kunskap. Leka är att kunna transformera verkligheten till något annat samt 

förstå andras leksignaler och själv kunna kommunicera lek genom att signalera till andra. Lek är en 

sorts reproduktion av tidigare händelser. Lek är mer återupprepat minne än fantasi. När det gäller 

relationen mellan lek och lärande så beskriver Knutsdotter Olofsson att i leken lär sig barn 

språkkunskaper samt att bearbeta känslor.   

Min uppfattning är att Pellegrini & Smith anser, att det är svårt att definiera vad lek är, men nämner att 

det finns olika slags former av lek. När det gäller lek, anser de att barn kan lära sig sociala 

färdigheter/förståelser, problemlösningar och språkliga kompetenser. De nämner att fantasilek också 

hjälper den känslomässiga tryggheten samt att kunna tyda andras avsikter.  

Min sammanfattning av Pramling och Carlsson är att de också anser, att det är svårt att definiera lek, 

Men att i leken pendlar barnen mellan fantasi och verklighet. I lek kan barnen lära sig att öva upp sin 

självkontroll och utveckla vad som händer och redan vet, turas om, samarbeta samt lära sig att umgås 

med andra. Många studier hävdar idag att barn skapar kunskap när de leker.  

Jag tolkar att även Smith menar, att lek är spontan, frivillig, lustfylld samt flexibel. I leken kan barnen 

lära sig att öka sin läsförmåga, lösa problem, öka koncentrationsförmågan, få sociala erfarenheter samt 

uttrycka spänningar och problem.   

När jag analyserade mina filmsekvenser såg jag ett tydligt mönster, att vad som beskrivs i 

forskningsfältet överensstämmer väl med mina observationer, att barnen i deras lek använder sig av 

fantasi, kreativitet samt tidigare erfarenheter.   
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Under barnens lek kunde jag i mina observationer se att barnen förmodligen lärde sig genom leken 

b.la. socialt samspel, använda olika språkbegrepp, koncentrationsförmåga, kroppsuppfattning, empati, 

motorik, matematik, naturvetenskap, rumsuppfattning, att samarbeta samt problemlösning. 

Nelson & Svensson (2005:75,76) poängterar, att genom leken utvecklas barnets kognitiva och 

motoriska färdigheter. I leken kan barnet experimentera, skaffa nya erfarenheter, få stimulans, göra 

självständiga val, utveckla initiativförmåga, få självförtroende, öka sin skaparlust, träna 

kommunikation, balans, motorik och koncentration. Öhman (2003: 18) skriver, att i förskolan möter 

barnet andra barn och andra vuxna och får rika chanser att pröva och utveckla sin empati. I barnets 

självvalda verksamhet sker detta bland annat genom socialfantasilek, då det tar sig tillfälle att pröva 

andra roller och leva sig in i andras situation. Leken banar väg för den empatiska utvecklingen. 

Smith (2013:1,2) skriver, att det är inte bara leken som hjälper barnen att utveckla sin läsförmåga, lösa 

problem och öka koncentrationsförmågan, den genererar också sociala erfarenheter av lärande och 

hjälper barnen att uttrycka eventuella spänningar och problem. Smith anser också, att genom att agera 

med jämnåriga kamrater, utvecklar barn sina färdigheter med ett berättande tänkande när de arbetar 

med problemlösningar. 

Knutsdotter Olofsson (2003:38) anser, att barnet uttrycker sig på det språk, som är tillgängligt för det. 

Under hela förskoleperioden, kan barn i lek uttrycka sig mer nyanserat och korrekt än i talspråket. 

Barn talar när de leker.  

Vygotskij (1930/2013:31,39) skriver, att det som barnet ser och hör, blir de första stödjepunkterna för 

dess kommande skapande. Det samlar material ur vilket dess fantasi i fortsättningen skall skapa. Det 

är därför, som den skapande fantasin under varje period av barnets utveckling, arbetar på sitt speciella 

sätt, typiskt just för den utvecklingsfas som barnet befinner sig i. Fantasin är beroende av erfarenheten, 

men barnets erfarenhet skapas och växer undan för undan och den skiljer sig på ett markant sätt från 

den vuxnes erfarenheter. Vygotskij (1930/1995:15,16) poängterar, att redan vid mycket tidig ålder, 

finner vi hos barnet kreativa processer, som bäst kan iakttas i dess lekar. Naturligtvis, återskapar de i 

sina lekar väldigt mycket av vad de redan sett. Barnets lek, är inte en enkel hågkomst av det upplevda, 

utan en kreativ bearbetning av upplevda intryck, ett sätt att kombinera dem och därav skapa en ny 

verklighet, som motsvarar barnets egna behov och intressen.   

Jag kunde notera, att barnen verkade kunna hoppa in och ur sina ”lekvärldar”. De förstod förmodligen 

varandras leksignaler och lekkoder och de kunde delta i varandras lek, utan att behöva få instruktioner, 

om hur leken skulle gå till. Under sin lek kunde de också diskutera vardagliga saker, utan att leken 

blev förstörd. Barn observerade också vad de andra barnen gjorde och sa. De andra barnen kunde på så 

sätt vara en hjälp i utvecklingen. Knutsdotter Olofsson (2003:10,11), menar att leksignalen hjälper oss 

att förstå, om det som händer är lek eller ej. Leksignalen är ingen kort signal, som begreppet kan 

föranleda en att tro, utan ett uttryck för inställningar, förhållningssättet till verkligheten och tolkningen 

av det som sker så länge leken varar. Barn har många olika sätt att signalera lek på (Knutsdotter 

Olofsson 2003:9). För att leka, poängterar hon, att man måste förstå andras leksignaler och själv kunna 

kommunicera lek, genom signalera till andra. För att kunna leka, måste man ha upplevt lekens 

medvetandetillstånd och kunna försätta sig i det (Knutsdotter Olofsson 2003:23).  

Leken bör ha en betydelsefull roll i förskolan, då barn interagerar med andra barn som har en annan 

bakgrund och andra erfarenheter. Resultatet blir ofta att de utvecklas genom att de lär sig av varandra. 

I LpFö (98:6 REV) (2010) fastlås, att ”leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet 

bruk av leken, för att främja varje barns utveckling och lärande, ska prägla verksamheten i förskolan”. 
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Slutsatser 

Min studie och det som forskningsfältet beskriver kring lek samt relationen mellan lek och lärande, 

präglas av och grundas på fantasi, kreativitet och erfarenhet. Studiens fältarbete har konkretiserat att 

barn i leken kan lära sig socialt samspel, att använda olika språkbegrepp, koncentration, 

kroppsuppfattning, empati, motorik, matematik, naturvetenskap, rumsuppfattning, att samarbeta samt 

problemlösning.   

Vidare forskning 

En intressant vidare forskning skulle kunna vara: 

 Hur har lekens status förändrats i förskolan?  
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