
Vad påverkar barns lek?  
En sociokulturell studie om barns lek 

Oxana Kulakova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 

Självständigt arbete 15 hp, GN  

Förskoledidaktik 

Förskollärarprogrammet (210 hp)  

Höstterminen 2015 

Handledare: Hillevi Lenz Taguchi 

Examinator: Inge Johansson 

English title: What influences children's play? A socio-cultural study 

of children's play. 



 

 

Vad påverkar barns lek? 

En sociokulturell studie om barns lek.  

Oxana Kulakova 

 

Sammanfattning 

Examensarbetet handlar om vilka faktorer som påverkar barns lek och på vilket sätt samt hur detta 

kan förstås utifrån ett sociokulturellt perspektiv. I studien används bl.a. två metoder: observationer av 

barns lek och i intervjuer med barn som komplement till observationerna. Både observationerna och 

intervjuerna med barnen analyseras utifrån det sociokulturella perspektivet, sammanställs och jämförs 

med tidigare forskning. Resultaten visar att barns lek påverkas i stort sett av både barns interaktion 

med varandra via språk och leksignaler som avgörande faktor och de vuxnas närvaro i leken.  

Betydelsen av vuxnas roll är att de antingen utvecklar eller avbryter barns lek. Leksakerna har också 

visats sig påverkar barns lek. Å ena sidan kan leksakerna transformeras och ge en annan vinkel till lek. 

Å andra sidan kan konstruktionsmaterial sätta igång barns kreativitet och fantasi. Min undersökning 

går ut på att jag på egen hand och i ett begränsat antal observationer samt intervjuer fått kunskap om 

hur barns lek påverkas utifrån ett sociokulturellt perspektiv. 
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Förord 
Jag är snart en färdigutbildad förskollärare. Under utbildningens gång har jag alltid varit intresserad av 

barns lek. Intresset för barns lek är starkt kopplat till min utländska bakgrund där barns lärande och 

omsorg hade större betydelse än barns lek.  Stora kontraster i betydelse av barns lek både här i Sverige 

och i mitt hemland uppmärksammades av mig efter att jag hade flyttat till Sverige samt med mitt 

intresse för barns lek ledde till att jag började leta efter olika forskningsstudier som handlar just om 

denna fråga. Även om jag läst mycket om tidigare forskning kring barns lek fortsatte jag att fördjupa 

mig och ställde ännu fler frågor. En av frågorna var vilka faktorer som kan påverka barns lek och på 

vilket sätt dessa faktorer påverkar själva leken. Detta har blivit min forskningsfråga i den här studien. 

Jag valde att undersöka faktorer som kan orsaka barns lek både på grund av mitt intresse för frågan i 

sig men också på grund av brist på studier just kring frågan om lek som jag formulerar den, nämligen 

vad som kan påverka barns lek och på vilket sätt. Under min pågående utbildning har jag också 

bekantat mig närmare med den sociokulturella teorin som är grundad av den ryske pedagogen Lev 

Vygotskij (1896-1934) och blivit väldigt engagerad i den.  Med mitt stora intresse för Vygotskij och 

hans teori blev det självklart för mig att förknippa studiens syfte med det sociokulturella perspektivet.   

 

Denna studie är ett examinationsarbete inom förskollärarutbildning. Tiden som jag har lagt på att 

genomföra och skriva arbetet var stressig ett sätt men samtidigt lärorik och gick väldigt fort. Därför 

vill jag säga stort tack till alla som har deltagit i min studie. Framförallt vill jag tacka förskolans chef 

som har gett mig möjlighet att genomföra undersökningen i deras verksamhet. Därefter vill jag tacka 

alla trevliga pedagoger som har hjälp mig att etablera kontakter med barns föräldrar. Jag är väldigt 

tacksam till alla föräldrar för deras samtycke om att jag fick observera och intervjua deras barn för min 

undersökning och de härliga barnen som deltog i och hjälpte mig att få mer kunskaper om deras lek. 

Jag vill även tacka min handledare Hillevi Lenz Taguchi som genom att peka ut olika möjligheter till 

förbättringar i mitt arbete och genom att lämna uppmuntrade kommentarer gav mig stöd i mitt fortsatta 

skrivande. Därefter tackar jag andra personer som också har lagt ner engagemang och tid i mitt arbete 

och för deras synpunkter. Sist men inte minst vill jag tacka mig själv för mitt tålamod och 

självdisciplin för att kunna komma så långt i utbildningen och skriva mitt eget forskningsarbete.  
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Inledning 

Lek, som forskningsfråga, har tagits upp av många olika författare och forskare som en viktig del i 

barns liv. Leken bidrar både till barns lärande och utveckling. I leken bearbetar barn sina erfarenheter 

och förbereder sig för olika svårigheter som kan uppstå i framtiden, enligt Knutsdotter Olofsson (2003, 

s. 134). På detta sätt betraktas lek som en del av vår kultur. I leken återspeglas de normer, idéer och 

värderingar som råder i vårt samhälle, enligt Øksnes (2011, ss. 126 – 127).  

 

Ofta kan vi se hur barn leker i harmonin som pågår inom lekens ram, men plötsligt händer det något 

och leken kan ta en annan vinkel eller avbrytas helt. Ofta är vi vuxna inte medvetna om vad som 

orsakar detta.  Vuxna kan ofta inte heller hitta förklaringar till varför barn agerar så som de gör när de 

leker och vad det beror på. Vi tar ofta barnens lek för givet, för något som bara tillhör barnen och 

barndomen. Det är barnen som bestämmer över lekens innehåll, varaktighet och när den ska avslutas. 

När leken stannar eller tar slut tolkar vi det ofta så att barnen blev trötta och/eller tappade intresset för 

leken. Vi försöker inte hitta förklaringar som handlar om vilka konkreta faktorer som kanske kan 

påverka barns lek och vilka konsekvenser som följd. Det är denna konkreta fråga om 

påverkansfaktorer som jag skulle vilja få mer kunskaper om i denna studie. 

 

 Jag vill lyfta fram en sociokulturell studie om interaktionistiskt perspektiv av Britt Tellgren (2004, s. 

138). Hon skriver att allt inte är synligt för oss vuxna när vi betraktar barns lek, eftersom vi befinner 

oss utanför den kamratkulturen som finns mellan barnen. Därför behöver barns lek studeras mer 

utförligt för att vi ska kunna förstå vad barnen skapar tillsammans i interaktion med varandra. Mitt 

arbete inspireras också av Tellgrens (2004) studie som med ett sociokulturellt perspektiv riktar sig mot 

kamratinteraktionen mellan små barn i deras lek.  

 

Det finns många forskningsstudier där leken studeras i förhållande till andra olika fenomen 

exempelvis leksaker och barns interaktion samt lek och vuxnas närvaro. Jag presenterar några av dem 

under rubriken ”Tidigare forskning”. De flesta av dessa studier är skrivna antingen utifrån ett 

interaktionistiskt och sociokulturellt perspektiv, exempelvis Tellgren (2004) och Berg & Nelson 

(2006), eller en genusteoretiskt samt ett sociokulturellt perspektiv som Ärlemalm – Hagsèringrid & 

Pramling Samuelsson (2009). Dock finns det inte någon studie som utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv konkret undersöker och beskriver vad som kan påverka barns lek och på vilket sätt leken 

påverkas av olika faktorer så som jag gör i min studie.  

 

Även om jag förstår att mina anspråk om att studera frågan är alltför omfattande för ett examensarbete, 

vill jag ändå gå in med denna breda och öppna ansats för att se vad jag i en sådan minietnografisk 

studie kan lära mig. Jag vill utmana mig själv och bidra till tidigare studier om lek för att försöka 

synliggöra vad som kan påverka barns lek och på vilket sätt dessa faktorer påverkar leken utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv.  
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Syfte och frågeställningar  

Det omfattande syftet med underökningen är att studera barns lek med fokus på vilka faktorer som 

påverkar barns lek och på vilket sätt samt hur det kan förstås utifrån ett sociokulturellt perspektiv. 

 

Min forskningsfråga är: 

 Vilka faktorer påverkar barnens lek och på vilket sätt samt hur kan detta förstås utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv?  

För att kunna besvara min fråga och genomföra studiens syfte har jag samlat in observationsdata av 

barns lek och gjort intervjuer med barn i form av vanliga samtal utifrån några på förhand förberedda 

frågor. Därefter har jag analyserat mitt insamlade material med hjälp av några begrepp utifrån ett 

sociokulturellt teoretiskt perspektiv.  

Tidigare forskning  

Min avgränsning av tidigare forskning av lek  

 

Det finns många forskningsstudier som handlar om lek där forskare ofta blandar ihop olika perspektiv. 

Jag vill redogöra för några av dessa olika studier genom att sortera dem under rubriker som beskriver 

studiernas huvudsakliga fokus. Å ena sidan motiverar jag mina val med utgångspunkt från att 

studierna i första hand skall ha gjorts utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Å andra sidan, eftersom 

syftet med min studie är ganska brett och barns lek kan påverkas av många olika faktorer, har jag 

också tagit upp studier där forskare lägger fokus på lek i relation till ett annat forskningsobjekt.  

 

Lek som ett sociokulturellt fenomen i olika kulturella sammanhang 

 

Eftersom jag undersöker lek utifrån ett sociokulturellt perspektiv med referens till olika forskare lyftes 

den fram som ett sociokulturellt fenomen i detta avsnitt.   

 

Øksnes (2011, ss. 17-18) skriver att förståelseerbjudande om vad lek är och bör vara skiljer sig mellan 

varje kultur eller historisk epok. Med en konstruktivistisk kunskapssyn betyder det att det som vi 

tolkar som lek beror till stor del på vilken tid och kultur vi lever i. Om leken betraktas som 

sociokulturellt fenomen påverkas den uppenbart av andra kulturella aktiviteter, sociala och kulturella 

normer och skillnader (Øksnes 2011, ss. 126 – 127, 135). Leken tar sin utgångspunkt från livet och 

kan därför ha olika karaktärer. Lekens innehåll präglas oftast av elementära grundkrafter som råder i 

vår kultur exempelvis kamp, makt, kontroll, m.m. (Øksnes 2011, s. 127). Dessutom består alla typer 

av lek av regler med givna kulturella beteendemönster som råder i vårt samhälle. Genom att följa 

kulturella skript i sin lek lär barn sig självreglering och en rad begrepp, enligt Vygotskij, som är det 

sociokulturella perspektivets förgrundsfigur och skapare (Bergen 2014, s. 16).  
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Efter att ha gjort en tvärkulturell studie av barns sociala aktivitet och lek, drog Whiting och Pope 

Edwards (1988) slutsatser om att de typer av lek som barn lekte i alla kulturer formades i enlighet med 

ett socialt tryck. Leken återspeglar kulturella betydelser i det samhälle där den förekommer, skriver 

Bergen (2014, s. 13) om Whiting och Pope Edwards forskning.  

 

I Corsaros studie (1997) visas att i leken ger barn möjlighet att lära sig olika perspektivtagande och 

utveckla kulturella kunskaper och värderingar (Tellgren 2004, s.27). Grieshaber och Mcardle (2010, s. 

5) hänvisar till Froebel som i sin tur säger att lek är högsta fas i barns utveckling. Leken synliggör 

verkligheten för barnen och hjälper dem att lära sig att klara av alla svårigheter som kan uppstå i livet 

(Knutsdotter Olofsson 2003, s.134).  

 

Lek och leksaker 

 

Bergs och Nelsons studie (2006, s. 136) fokuseras på leksakernas konstruktion och dess påverkan av 

barns lek. Därför är det viktigt för mig att utifrån ett sociokulturellt perspektiv lägga fokus på 

leksakernas betydelse för barns lek och fortsätta leta efter vad andra forskare har skrivit i relation till 

det. Enligt Engdahl (2005, s. 33) har forskning om lek och leksaker fått stor betydelse på senare tid. 

Inte minst för att många forskare är överens om att leken spelar en avgörande roll under barndom och 

är viktig för barns utveckling.    

 

Barn använder olika leksaker när de leker. Leksakerna betraktas som redskap som barn använder i sin 

lek (Engdahl 2005, s.34). Alla leksaker är nödvändiga och leder in barn i vuxenlivet och det samhälle 

vi lever i. Leksakerna återspeglar de värderingar som råder i vårt samhälle och hjälper oss att styra 

barns utveckling åt ett visst hål som vi strävar efter och som barnen skall uppnå, skriver Knutsdotter 

Olofsson (2003, ss. 123 - 125). Mårtensson (2009, s. 6) skriver att all lekredskapen har givna 

föreställningar om hur de ska användas och vilka handlingar som följer i samband med dem. Dock 

visar det sig att utan vuxnas engagemang i leken kan konstruktionsmaterial begränsa barns lek samt 

deras förmåga att fantisera och iscensätta händelser (Knutsdotter Olofsson 2003, s. 124).   

 

En till forskare, Änggård (2009, s. 7), hänvisar till Nelson & Svensson (2005) som skriver att alla 

leksaker är laddade med kulturella betydelser och är ofta könskodade. I det sammanhanget vill jag 

lyfta fram studie av Berg och Nelson (2006) som har fokus på genusrelaterade aspekter av lek. Å ena 

sidan använder de sociokulturellt perspektiv för att kunna visualisera hur leksakernas konstruktion 

påverkar barns gestaltande och berättande. Å andra sidan används interaktionistiskt perspektiv för att 

visualisera hur barn aktivt påverkar lek och leksaker i gestaltande och berättande i relation till genus. 

Avsedda studieresultat visar att både pojkar och flickor har olika förhållningssätt i  sin lek och hur de 

hanterar leksakerna ur genusperspektivet (Berg & Nelson 2006, s. 125, 136).  

  

Lek och barns interaktioner och samspel 

 

En studie om kamratinteraktion hos små barn i deras lek och samtal i förskolans verksamhet som jag 

redan har nämnt i inledningen har också utgått i stor del av sociokulturellt och interaktionistiskt 

perspektiv för att undersöka på vilket sätt lärande sker i interaktion med andra. I denna studie ligger 

fokus på vilket sätt samspel mellan barn sker när de leker (Tellgren 2004, s. 13, 16-17). I sin studie 

hänvisar forskaren till Thorell (1998) som skriver att leken aldrig kan framhäva som en färdig produkt 

med givna lekaktiviteter utan bör ses som en produkt av interaktionen mellan dem som deltar i leken 

(Tellgren 2004, s. 27). Ärlemalm – Hagsèringrid & Pramling Samuelsson (2009, ss. 92-93) beskriver 

Karlssons (2008)  tankar om att barns lek är kopplad till den mellanmänskliga linsen där både lekens 
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form och innehåll förhandlas genom interaktion mellan pedagoger och barn samt mellan barn i 

barngruppen. I samband med detta har jag kommit fram till att uppmärksamma interaktionens 

betydelse för barns lek och fortsätta leta efter vad andra forskare har skrivit i relation till det.  

 

Enligt Engdahl (2005, s.6) innebär interaktion i lek ett samspel eller samhandling med specifik avsikt. 

Lek är ett exempel på situationer där barn samspelar med varandra (Tellgren 2004, s. 26). I leken 

samspelar barn med varandra genom att lyssna på varandra, förklara regler, turas om m.m. Allt detta är 

nödvändigt för att kunna bevara harmonin i leken som styrs av ömsesidighet och samförstånd mellan 

barnen (Knutsdotter Olofsson 2003, ss. 25, 134). Tellgren skriver (2004, s. 15) om att för att få vara 

med i leken använder barn olika strategier. Dock lyckas barn inte alltid få möjlighet för att kunna delta 

i leken och kan dessutom få en underordnad position. I barns lek finns utrymme både för en empatisk 

förhållningsätt och också konflikter (Engdahl 2005, s.6). För att bjuda in varandra till lek och visa sina 

inställningar till varandra skickar barn olika leksignaler, exempelvis leende, gester, röst, ögonkontakt 

m.m. (Knutsdotter Olofsson 2003, s. 9). 

 

I leken interagerar barn inte bara med hjälp av leksignaler utan också med hjälp av språket. Det kan 

ofta vara svårt för barnen att få komma in i andra barns pågående lek och språket kan vara en bra 

redskap att använda för att få komma in i en gemensam lek (Bruce 2010, s.108). Ogden (1996) skriver 

att den sociala kompetensen i barns lek kan vara nyckeln till framgång och vänskap. Med hjälp av den 

får barnen möjlighet att kunna rätta till relationerna och/eller situationerna där barnen samspelar med 

varandra (Engdahl 2005, s.7). I sin studie visar Ljungberg (1998) att för en del barn är språket och den 

kommunikativa förmågan avgörande för att kunna lösa olika situationer som kan uppstå när barnen 

interagerar med varandra (Engdahl 2005, s.7). Barn som har dåligt utvecklat språk kan dock få en del 

svårigheter, då de exempelvis ofta kan få en underordnad position i leken (Bruce 2010, s. 194).  

 

I leken kommunicerar barnen aktivt genom att försöka förklara regler, hitta ord till sina handlingar och 

till olika objekt och på det sättet få möjlighet att utveckla sitt språk (Knutsdotter Olofsson 2003, ss. 

134, 137). Både i lek och i samspel med varandra utvecklar barn sin språkförmåga, vilket i sin tur 

sätter fart på lekutvecklingen.   Med hjälp av språk kan till exempel leken utvecklas, fördjupas och 

förlängas (Bruce 2010, s. 102, 109). Barnen imiterar varandra när de leker vilket också bidrar till 

språkutveckling (Bjars & Librg 2010, s.21).  

 

Med hjälp av samspel sker individuell utveckling som har sin utgångspunkt i samspelet med barnets 

vårdnadshavare eller andra vuxna. Dock skriver Løkken (1996) att samspelet som sker mellan barnen 

inte är samma samspel som sker mellan barnen och vuxen (Engdahl 2005, s. 6). Tellgren (2004, s. 27) 

hänvisar till Ivarsson (2003) som skriver att det finns skillnaden i samspel som sker mellan vuxen och 

barn jämfört med samspel som sker mellan barn i barngruppen och den är så att barn prövar sina 

färdigheter och kunskaper i stort sett när de samspelar med varandra än när de samspelar med vuxen.  

 

Vuxnas relationer till och aktiv närvaro i barns lek 

 

När det gäller barns lek i förskolan är det vuxnas ansvar att se till vad barnen leker i/ med och på vilket 

sätt de kan leka (Knutsdotter 2003, s.111). I sin studie visar Tullgren (2004) att vuxna kan bedöma och 

reglera barns lek exempelvis genom att förskolepersonal dämpar och/eller stoppar högljudda lek och 

styr barnen mot lugnare lek (Ärlemalm – Hagsèringrid et al. 2009, ss. 92-93).   

Inom det pedagogiska fältet har leken ofta använts som ett sätt att kontrollera barn, läser vi hos Øksnes 

(2011, s. 74). När barn leker försöker vi rationalisera barns beteende som undviker från normer som är 
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acceptabla i vårt samhälle. På det sättet försöker vi sköta leken så att i framtiden kan vi få barn som vi 

önskar (Øksnes 2011, ss. 74, 76-77).  Om barns handlingar kommer ur lekens ram kan vuxna återföra 

leken tillbaka in i ramen genom att korrigera eller kommentera barns handlingar (Knutsdotter 

Olofsson 2003, ss. 26, 108). Tidigare forskning om förskolan visar att till och med barns 

föreställningar om genus i stor del påverkas av hur pedagoger utmanar barnens lek och lärande 

(Ärlemalm – Hagsèringrid et al. 2009, s. 92).  

 

Det finns både fördelar och nackdelar med aktiv vuxnas närvarande i barns lek. Det positiva är att 

vuxnas agerande i lek kan förstärka leken (Tullgren 2003, s. 63). Med hjälp av vuxen kan leksaker 

upptäckas och uppmärksammas genom att en vuxen visar och berättar för barnen hur dem kan 

användas (Knutsdotter Olofsson 2003, s.125). Dessutom kan lek som riskerar att avslutas ofta räddas 

med hjälp av pedagogerna genom att se till att leken inte blir störd på grund av konflikter som kan 

uppstå mellan barn, enligt Tullgren (2003, s. 63). Med hjälp av vuxnas stöd och vuxnas förebilder 

utvidgas nya ämnen för leken samt barns delaktighet kan utvecklas och förstärks (Bjar & Liberg 2010, 

s.93). Dessutom behöver barn oftast inga leksaker i lek som vuxen är engagerad i (Knutsdotter 

Olofsson 2003, s.125).  Eftersom vuxna riskerar att styra och ta över leken vill barn ofta inte släppa in 

vuxna i sin lek (Knutsdotter Olofsson 2003, ss. 26, 108). För att kunna vara frånkopplade från de 

vuxnas blickar och vardagliga regler konstruerar barn sina egna hemliga platser (Moore 2014, s. 23). 

Dessutom när det gäller interaktionen mellan vuxna och barn visar det sig att vuxna tar ett väldigt stort 

utrymme när de samtalar med barn, till och med när barnen är större och börjar klara sig på egen hand 

(Bjars & Liberg 2010, s. 93). Vuxnas försök att kontrollera barns lek kommer alltid att vara 

problematiskt, anser Wood (2012, ss. 4-5) och vilket jag också håller fullständigt med om.   

 

Lek och lärande 

 

Ett perspektiv på lek som är mycket framträdande är att barnen skall lära sig något när de leker. Bästa 

förutsättningarna för lärande är när både barn och vuxna är involverade och engagerade i samma 

aktivitet. Inte minst Vygotskij själv skriver att förskolebarn aktivt lär sig språk när de leker och att de 

vuxnas stöd är otroligt viktigt i denna process (Bergen 2014, s. 16). Dessutom, skriver Vygotskij, att i 

samtal mellan barn och vuxna där vuxna anpassar sig efter barnens individuella lärandeprocesser, ges 

barnen möjlighet att använda olika språkliga redskap och öva sig i språkliga praktiker (Gjems 2011, s. 

142). Exempelvis i samtalen kan föras fram diskussion kring olika varianter av läs- och skrivtekniker 

m.m. (Liberg 2010, s. 232). Vygotskij påstår att det finns många fördelar med vägledning där vuxen 

anpassar sig till barns individuella lärandeprocesser. Men genom att vägleda barns läroprocesser 

behöver förskollärare ge utrymme så att barnen skall kunna vara delaktiga och få möjlighet att yttra sig 

också (Gejms 2011, s. 114, 142).  

 

I det sammanhanget refererar jag till upplysningsfilosofen Rousseau som beskrev leken som något 

naturligt för barn och därför måste barnen få frihet för att kunna leka (Grieshaber och Mcardle 2010, 

ss. 3-4). Rousseau uppmuntrar vuxna att kunna lita på barns spontana impulser för lek. Om den vuxne 

låter sig följa barns intentioner med leken, ges barnen möjlighet att kunna utveckla sin egen 

kreativitet, menar Tullgren (2003, s. 63). Barn måste få lov att bara vara barn utan vuxnas inflytande 

för att kunna lära sig något från sin lek, säger Øksnes (2011, s. 31).  
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Teoretiskt perspektiv 

Engdahl (2005, s. 8) skriver att det är svårt att avgöra om vilka kriterier som kan vara rimligt att 

använda som utgångspunkt för olika teoribildningar om lek.  Lek, som jag sa tidigare, tar sina 

impulser från kulturen som råder i vårt samhälle.  I relation till betydelsen av det sociala för barns 

lärande och utveckling studerar jag leken utifrån sociokulturellt perspektiv. 

 

I detta avsnitt lyfter jag fram några relevanta grundlinjer och centrala begrepp inom ett sociokulturellt 

perspektiv.  Dessa begrepp utgör de verktyg jag behöver för att analysera mina observationer av barns 

lek.  

 

Centrala begrepp i det sociokulturella perspektivet  

 

Artefakter som hjälp för människors lek och lärande 

 

En av utgångspunkterna för en sociokulturell syn på människans lärande och handlingssätt är hur 

individer tillägnar sig och använder både fysiska och kognitiva redskap. Alla de intellektuella och 

fysiska redskapen – artefakter – är inte givna av naturen. Dessa är skapade av människor och baseras i 

våra gemensamma kunskaper och insikter. Med hjälp av både intellektuella och fysiska artefakter kan 

individer samla erfarenheter och utnyttja dem till sina egna syften (Säljö 2014, s. 18, 29 -30).   

 

Med fysiska redskap avses exempelvis leksaker som gestaltar djur, människor samt möbler eller bilar. 

Alla de färgglada lådor och påsar som finns på förskolan och som ganska ofta är tillverkade av 

personalen tillhör också de fysiska redskapen. Med hjälp av fysiska redskap återspeglas verklighet vi 

lever i. Fysiska redskap underlättar också språkliga associationer i fall barn inte behärskar verbalt 

språk. De fysiska artefakterna gör det möjligt att ha fokus på något gemensamt genom att fånga vår 

uppmärksamhet till tinget. Med hjälp av barns kreativitet och fantasi kan en artefakt som har givna 

kulturella betydelser iscensättas och förvandlas till något annat, exempelvis en stol kan bli en bil m.m. 

Fysiska redskap kan också förstås som en väg som leder till det talade språket (Carlsson & Gupta-

Gupta 2006, s.206). 

Med hjälp av detta begrepp utgår min analys ifrån på vilket sätt barns lek påverkas av fysiska redskap, 

nämligen artefakter. 

 

Språket som ett kognitivt redskap 

 

Språk tillhör i sin tur till de kognitiva redskapen och har en central roll inom sociokulturellt 

perspektiv. Ur sociokulturellt perspektiv förmedlas den mänskliga verkligheten via språket. Det 

innebär att språkligt sammanhang formas av agerande personer lika väl som den formar personernas 

agerande (Tellgren 2004, s. 20). Språket fungerar som en länk mellan kultur, interaktion och tänkande 

och ger människor möjlighet att kunna vara delaktiga i sociala arenor (Carlsson et al 2006, s. 196). Ur 

ett sociokulturellt perspektiv förstås språktillägnande som en produkt av interaktion (Gjems 2011, s. 

45).  
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Kommunikativa processer i ett sociokulturellt perspektiv har därför en betydande roll. Genom att 

kommunicera med varandra får individen en del i kunskaper och färdigheter. I samband med detta blir 

språket ett bra redskap för att kunna skapa och kommunicera kunskaper. Språket möjliggör gemensam 

användning av våra erfarenheter genom att dela dem med varandra (Säljö 2014, ss. 34, 35, 37). 

I detta sammanhang utgår min analys ifrån hur språkanvändning påverkar barns lek.  

 

Språket och artefakternas medierade funktion 

 

Både språk och andra fysiska redskap har en medierade funktion vilket innebär att dessa präglar vårt 

tänkande och föreställningar om världen (Säljö 2014, s. 80-81). Med hjälp av språk och fysiska 

redskap samspelar vi med omgivningen och skaffar erfarenheter (Gjems 2011, s. 33). 

 

Utifrån sociokulturell teori där både artefakter, d.v.s. fysiska redskap och språk som ett kognitivt 

redskap, är några av de centrala begrepp utgår min analys ifrån vilket budskap de  medierar när barn 

leker.  

 

Den proximala utvecklingszonen 

 

Tellgren (2004, s. 27) hänvisar till Thorell (1998) som skriver att i lek skapas den proximala 

utvecklingszonen, The Zone of proximal development.  Begreppet har myntats av Vygotskij och 

refererar till zonen för den närmaste utvecklingen. Utvecklingszon eller ZPD definieras som distans 

mellan vad en individ kan klara av på egen hand, dvs.  utan stöd, och vad en individ kan klara av med 

hjälp av handledning eller i samverkan med mer kunniga och erfarna kamrater (Säljö 2014, s. 120). 

Med hjälp av den mer kompetenta vuxne eller andra barn vågar barnen handla över sin förmåga, samt 

klara av mer, t.ex. klara nya svårigheter och då närmar sig barnet den närmaste utvecklingszonen. 

Mercer (2000) skriver att barn får vägledning inte bara av vuxna utan till stor del av varandra.  Genom 

att handla och samtala med varandra får de nya kunskaper och lär sig att tänka kollektivt tillsammans 

(Tellgren 2004, s. 27). Rogoff visar i sin studie att barn använder både mer erfarna barn och 

vuxna som vägledare i sina lärandeprocesser (Gjems s. 25, 85).  

 

I detta sammanhang utgår min analys ifrån vilket sätt barns lek påverkas på med hjälp av den mer 

kompetenta vuxne och de mer kunniga kamraterna.  

Metod 

I det här avsnittet motiverar jag och redogör för vilken metod jag använder i min studie med stöd av 

metodlitteratur. Därefter beskriver jag hur jag gick tillväga för att uppnå syftet med min studie bl.a. 

urval av material och undersöknings personer, genomförande, databearbetning, analysmetod samt 

forskningsetiska överväganden och studiens kvalitet.    
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Val av metod 

Här redogör jag för och motiverar val av metod som jag använder i min studie samt diskuterar vilka 

nackdelar och fördelar som finns i relation till dem.  

 

För att studera barns lek har jag valt att göra en minietnografisk studie vilket till skillnad från en 

etnografisk studie, där forskaren oftast närvarar i forskningsfältet under en lång period, innebär att jag 

har vistats i forskningsfältet bara under ett par veckor. I en etnografisk studie med syfte att få mer 

kunskaper om barns praktik kan forskare eller student placera sig i fältet där barnen finns, förklarar 

Roos (2011, s. 48). Eftersom min studie är etnografiskt inspirerad och har fokus på barns lek har jag 

befunnit mig i förskolans verksamhet där det fanns lekande barn. Observationer har en betydande roll i 

etnografiska studier, säger Lalander (2011, s. 93). I detta sammanhang har jag gjort en minietnografisk 

studie i form av öppen observation, vilket innebär att de som studeras är informerade om det och gett 

sitt tillstånd. Nackdelen med öppen observation är dock att den kan ge forskareffekt vilket innebär att 

de som deltar i studie är medvetna om det och därför kan deras agerande vara påverkat (Lalander 

2011, ss. 99, 100). Alternativet med en icke-öppen observation är förstås etiskt omöjligt, så 

forskareffekterna är något man måste ta med i beräkningen vid analys av sina observationer. 

 

Därefter har jag gjort mina egna tolkningar kring det jag hade observerat i förhållande till ett 

sociokulturellt tänkande utifrån fakta att vi konstruerar kunskap tillsammans. Därför har också mina 

intervjuer med barnen som jag ser som kompetenta aktörer, blivit viktiga för analysen. Jag ville med 

hjälp av intervjuerna få deras perspektiv och förstå bättre det jag har tolkat själv från mina 

observationer av deras lek. Cater Källström (2011, s. 68) skriver att vuxnas antagande om barns 

agerande eller tänkande ofta inte är tillräckliga. Enligt Roos (2011, s. 51) kan vi närma oss svaren om 

vi både observerar och samtalar med barnen. Dock bör forskare i intervju med barn ha i åtanke att 

barnen är omogna och inte lika erfarna som vuxna (Cater Källström 2011, s. 71). I samband med det 

har jag intervjuat barn i form av vanliga samtal där jag genom att intressera mig för deras lek ställt 

förbestämda frågor. Om forskare vill lyfta fram barns tänkande är samtalsliknande intervjuer en 

användbar metod (Cater Källström 2011, s. 74). Intervjufrågorna har sin utgångspunkt i studiens syfte 

och har formulerats enkelt för barnen. Dessutom försökte jag undvika ”ja” och ”nej” frågor för att 

kunna få fram så mycket information som möjligt. Intervjuns huvudfrågor har jag formulerat i förväg. 

Därefter varierats följdfrågor beroende på barnens svar. Jag har valt att göra två intervjutillfällen med 

tanke på att det inte var tillräckligt många barn att intervjua och inte heller tillräckligt många 

förbestämda frågor som jag har haft. Två intervjutillfällen var tillräckligt för att få fram barns 

perspektiv och deras svar på mina frågor samt undvika att barnen blir trötta på att höra samma frågor 

och att bli intervjuade.  

 

Forskare kan påträffa vissa svårigheter vid intervju med barn. En av nackdelarna kan tillexempel vara 

att forskare har svårt att distansera sig från den vuxna synen på barn och barndom. Detta kan spela sin 

negativa roll och utgöra en barriär mellan barn och forskare samt påverka deras interaktion i olika 

grad. Det kan leda till falska eller neutrala kunskaper om barn och deras erfarenheter, skriver Cater 

Källström (2011, s. 70). En annan nackdel med intervjuer är att de ofta måste bearbetas och 

kompletteras med fler metoder, eftersom intervju inte kan ge en fullständig bild av det som undersöks 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011, s .53). Emellertid finns det även fördelar med intervju som 

metod. Den förser en med material som kan transkriberas ordagrant till skillnad från observationerna 

som är svåra för en forskare att ”fånga”. Med intervju som metod kan forskaren göra fler 

intervjutillfällen ifall något har missats eller missförståtts och behöver förtydligas eller återupprepas.   
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Eftersom det finns en del teorier med olika synsätt på barn, skiljer sig förstås forskningsintervjuer med 

barn från forskningsintervjuer med vuxna. Om man betraktar barn som socialt och kulturellt 

konstruerade fenomen så ser man på barn som kompetenta sociala agenter som har sina egna idéer och 

tankar (Cater Källström 2011, s. 69). I det sammanhanget och i relation till sociokulturellt perspektiv 

lyfter jag fram barnens röster som en viktig del i studien som kan hjälpa mig att få svar på studiens 

syfte. En annan skillnad mellan intervju med barn och vuxna är att forskaren måste lära känna barnen 

innan intervjun, exempelvis genom att leka med dem, anger Cater Källström (2011, s, 74). I samband 

med det har jag småpratat med barnen och/eller lekt med dem innan jag påbörjade mina observationer 

och intervjuer för att kunna få deras förtroende.  

 

Urval och avgränsningar 

I detta avsnitt redogör jag för undersökningsplats och undersökningspersoner. Därefter motiverar jag 

val av personer som deltar i undersökningen och redogör för undersökningsmaterial som jag utgår 

ifrån.  

 

Undersökningspersoner/Undersökningsmaterial 

Jag har gjort min forskningsstudie på en förskola som ligger mitt i staden och är inspirerad av Reggio 

Emilia filosofin. Förskolan består av både yngre och äldre barnavdelningar.  

Jag har valt att observera barn mellan fyra och fem år med tanke på att de oftast kan uttrycka sig 

verbalt relativt bra.  I min studie har jag observerat och intervjuat samma barn. Barnen är av båda 

könen. I samråd med personalen har jag bestämt och valt att observera tio barn.  I praktiken fick jag 

lov att observera endast 8 av dessa 10 barn eftersom det saknades samtycke från två föräldrar.  

 

Genomförande 

Här redovisar jag hur jag gick till väga vid insamlandet av data samt vilka problem jag har stött på 

under forskningsprocessen.  

Innan jag började mitt forskningsarbete hade jag bekantat mig med en del tidigare forskningsstudier 

och litteratur som handlade om lek vilket blev utgångspunkten för min studie. Dessa verk hjälpte mig 

också att formulera uppsatsens syfte och forskningsfråga. Därefter skickade jag email till förskolans 

chef och berättade om min studie. Med förskolechefens samtycke informerade jag förskolans personal 

och med deras hjälp etablerade jag kontakter med barnens föräldrar. Det var svårt att kontakta båda 

vårdnadshavarna för att få deras samtycke. Därför dröjde en viss tid innan jag hade fått samtycke från 

båda vårdnadshavarna. Jag fick samtycke från båda föräldrarna till 8 av 10 barn som personalen 

föreslagit att jag skulle observera och tala med. Med föräldrarnas samtycke presenterade jag mig för 

barnen och berättade för dem om min studie.  

Efter att ha fått vårdnadshavarnas tillstånd för barnen att delta i studien började jag göra mina 

observationer som pågick på deltid under två veckor, antingen på förmiddag eller på eftermiddag efter 

vilan då barnen lekte mest. I mina observationer lade jag inte fokus på den vidare miljöns betydelse för 
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barns lek, utan fokuserade däremot på vilka artefakter, såsom leksaker och andra material, som barnen 

använder i sin lek. Därför har jag gjort observationerna av barns lek både i inomhus och i utomhus 

miljö för att få mer variation i studiens underlag. 

I mina observationer gjorde jag fältanteckningar medan leken pågick och försökte hinna med att skriva 

ner så mycket jag kunde utan att göra värdeomdömen av det jag såg. Dock kunde jag ibland missa 

något i barnens lek medan jag antecknade. Mina anteckningar kunde avbrytas i samband med att 

barnen ställde frågor till mig, eller av konflikter som kunde uppstå mellan barnen. Då hade jag svårt 

att inte agera och hjälpa barnen lösa problemet. Det var ibland omöjligt att vara kvar i min 

forskningsroll och bara vara en passiv deltagare. Det jag missade att anteckna på plats kunde jag 

komplettera hemma med hjälp av stödord som jag skrev ner under observationerna. Mitt minne 

spelade förstås också en avgörande roll, och som Gradèn och Kaijser (2011, s. 202) säger kan faktiskt 

händelseförlopp rekonstrueras med hjälp av minnet.  Jag avstod från att använda digitalkamera 

eftersom jag ansåg att den kunde distrahera min uppmärksamhet från vad som pågick och därmed 

störa observationerna. Både observationerna och intervjuerna med barnen utfördes i en viss ordning. 

Först observerade jag och sedan genomförde jag mina samtalsliknande intervjuer när leken var över. 

Med utgångspunkt i studiens syfte observerade jag barnens lek med ett ganska brett fokus. I början 

visste jag inte vad jag ville lägga extra starkt fokus.  Så småningom blev mina observationer mer 

fokuserade. Eftersom min studie är etnografiskt inspirerad är det möjligt att synliggöra alla de 

vardagliga mötena mellan människor och mellan människor och artefakter (Bruce & Gupta – Gupta 

2006, s.206). Barn erövrar sin omvärld genom att både fysiskt och psykiskt samspela med sin 

omgivning, påpekar Ärlemalm - Hagsèringrid och Pramling (2009, s. 92). Därför valde jag att lägga 

extra fokus på hur barns lek påverkas av de fysiska och kognitiva redskapen, dvs. språket, samt på 

vilket sätt dessa artefakter och språket signalerar, upprätthåller eller avbryter barns lek under 

interaktionen mellan barnen eller mellan barn och vuxna. Sist men inte minst la jag fokus på lek där 

barnen aktivt lekte med olika lekmaterial för att se på vilket sätt deras lek påverkas i relation till dessa.   

När det gäller de samtalsliknande intervjuerna försökte jag intervjua samma barn jag har observerat 

under dagen. Jag kunde tyvärr inte intervjua alla barn som jag observerade på grund av att de inte ville 

bli intervjuade inland. Först tänkte jag intervjua fyra barn med tanke på att det inte skulle bli för 

många barn. Innan jag påbörjade mina intervjuer frågade jag barnen vilka som ville prata med mig en 

stund. Vissa barnen svarade att de var upptagna just då men skulle prata med mig lite senare. Jag gav 

barnen möjlighet att välja själv var de ville bli intervjuade och när. Med barnens samtycke intervjuade 

jag barnen i läsrummet utan dörr. Eftersom barnen ville leka och använda leksaker samtidigt som 

intervjun pågick fick de göra det. Intervjuerna pågick i ca10-15 minuter per barngrupp.  

Det visade sig vara svårt att intervjua barnen om deras lek. När jag började ställa frågor började några 

barn tappa intresset och leka något annat eller berätta något annat, men inte om leken som jag frågade 

om. Det blev rörigt i rummet eftersom andra barn började komma in i rummet, springa och prata med 

de barnen jag intervjuade. Vid ett annat tillfälle gick det mycket bättre. Då var det fyra barn som satte 

sig vid bordet och ritade. Jag satte mig vid bordet och frågade om de ville berätta för mig om sin lek 

och med deras samtycke påbörjade jag mina intervjuer. Medan barnen målade och ritade ställde jag 

frågor till dem. Det blev ett samtal mellan mig och barn i en avslappnad miljö och på barns villkor.  I 

båda fall frågade jag barnen om jag fick spela in samtalet och de gav mig tillstånd att göra det. 

Eftersom jag inte var tillräckligt förberedd och hade svårigheter med mobiltelefonens 

inspelningsfunktion hade jag inte lyckats att spela in samtalen. Därför antecknade jag istället olika 

fraser och skrev ner stödord som hjälpte mig att skriva ner intervjun i helhet och även renskriva den 

efteråt.  
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Sist men inte minst sorterade jag och skrev rent data så snart efter insamlandet som möjligt för 

oberoende av vilken teknik forskare utgår ifrån i sin studie måste tiden mellan tagning, sortering och 

renskrivning vara så kort som möjligt för att inte tappa de detaljer som framkommer i händelserna 

(Gradèn och Kaijser 2011, s. 202).   

Databearbetning och analysmetod 

I detta avsnitt beskriver jag med stöd av metodlitteratur och tidigare forskning hur jag har gått tillväga 

i bearbetningsprocessen av mina data och analys.  

Min analys utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv där jag med hjälp av de centrala begreppen som 

jag nämnde i teoriavsnittet utför mina analyser ifrån.  

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv ses verkligheten som socialt konstruerad. För att kunna beskriva 

de här konstruktionerna bör vi analysera och beskriva de verktyg som används i mellanmänskliga 

interaktioner som i sin tur präglas av sociala normer och strukturer (Tellgren (2004, s. 20). I det 

sammanhanget utgår en del av min analys utifrån observationerna av barnen ifrån vilket sätt barnens 

lek påverkas på i relation till de kognitiva och fysiska redskap som barnen använder i interaktion med 

varandra och med vuxna när de leker.  

I analysarbetet är det lätt att vi som vuxna gör våra egna tolkningar utifrån våra egna förförståelse som 

vuxna. Det innebär att vi ofta kan tappa bort barnens perspektiv. Om forskare vill vara trogen i sina 

data bör barnens röster föras fram på ett så neutralt skrivet sätt som möjligt, säger Roos (2014, s. 55). 

Utifrån detta försökte jag renskriva och analysera intervjuerna med barnen så mycket som möjligt utan 

min egen förförståelse och försökte utgå så mycket som möjligt ifrån barnens perspektiv.  

Som forskare bör man hantera sitt material i förhållande till de mål som forskaren har med sin studie 

(Gradèn & Kaijser 2011, s. 200). Därför funderade jag ständigt kring mitt insamlingsmaterial och 

sorterade det så att det passade till studiens syfte. För att underlätta bearbetning av 

insamlingsmaterialet markerade jag det med datum, plats och personer som deltog. Dessutom 

numrerade jag både observationerna och intervju tillfällena enligt den ordningen hur de genomfördes. 

Alla intervjumanus och observationsanteckningar noterades med mina egna kommentarer. Under 

analys och bearbetning av mitt material hade jag alltid haft en blick kvar i mina anteckningar av både 

observationerna och intervjuerna, så att jag hela tiden höll mig till det som hände.  

Forskningsetiska överväganden  

Här redogör jag för etiska överväganden som jag har gjort under min forskningsprocess och hur jag 

gick tillväga för att få tillträde till forskningsfältet.   

För att kunna få möjlighet att komma in i fältet bör forskare få godkännande av dem som ska studeras 

(Lalander 2011, s.101). Dessutom när det gäller minderåriga bör båda vårdnadshavarna bli 

informerade om och ge sitt samtycke till forskningen (Cater, Källström 2011, s. 72). I det 

sammanhanget skrev jag ett informationsbrev med bifogad blankett där jag presenterade mig samt mitt 

forskningsarbete och mejlade det till föräldrarna med hjälp av förskolans personal. I brevet beskrevs 

hur jag kommer att använda materialet och att ingen deltagare kommer att kunna identifieras i min 

studie. I Vetenskapsrådet (2011, s. 67) står att personer som deltar i undersökningen ska hållas 

anonyma, vilket innebär att ingen bestämd individ kommer att identifieras i materialet. Dagen efter 

kom jag till förskolan för att möta föräldrar och få deras underskrift om samtycke.  I samtalet med 

föräldrarna besvarade jag på frågor som föräldrarna ställde till mig i samband med undersökningen. 



13 

 

Eftersom jag inte lyckades träffa alla föräldrar lämnade jag informationsbrev med blanketten i barnens 

lådor så att föräldrarna kunde få ta del av informationen och lämna sin underskrift om sitt samtycke.   

 

Trots vårdnadshavarnas samtycke ska forskningen inte utföras om en informant som är under 15 

motsätter sig att delta. Barn anses ha rätt att få göra sina röster hörda, både när det gäller insatser med 

syfte att stödja eller hjälpa dem och i forskning (Cater Källström 2011, s.68). I samband med det och i 

relation till min studie som utgår ifrån sociokulturellt perspektiv, där barn betraktas som kompetenta 

sociala agenter (Cater Källström 2011, s. 69), tar jag för givet att också beakta deras vilja att vara med 

i min forskningsstudie.  

I detta sammanhang presenterade jag mig för barnen och berättade för dem att jag behövde deras hjälp 

för att få kunskaper om hur de lekte. Därefter frågade jag barnen om jag fick observera deras lek och 

ställa några frågor. Detta gjordes enligt Eriksson–Zetterquist & Ahrne (2011, 46) som säger att med 

etnografiska ambitioner bör forskare klarlägga för de som intervjuas att forskaren vill lära sig något 

om deras kultur.  Jag förklarade för barnen att om de kunde ångra sig och om de inte ville bli 

observerade eller intervjuade kunde de alltid säga ifrån. Enligt Löfdahl (2014, s. 36) bör forskare 

informera deltagarna om att oavsett sitt tidigare samtycke får de alltid avbryta sitt deltagande i 

undersökningen när som helst.  

 

Med tanke på att lära känna barnen och få deras förtroende innan de intervjuas valde jag att småprata 

med dem några gånger eller leka lite tillsammans under mina pågående observationer.  Under 

pågående observationerna hade barnen alltid möjlighet att komma till mig och fråga mig om mina 

anteckningar, samt om de ville vara med i anteckningarna eller inte. Dessutom försökte jag beakta min 

förhållningsätt till den makt-produktion som alltid existerade mellan mig som forskare och barnen, 

genom att lyssna på och vara uppmärksam på vad barnen ville. Så fort jag tolkade att barnen vägrar 

delta i mina observationer eller intervjun släppte jag observationen och lämnar fältet till nästa tillfälle.     

 

 

 

Etiskt dilemma  

Här redogör jag för etiska dilemman som jag har stött på i min studie och som kan uppstå i relation till 

observationer och intervju samt hur jag gick till väga för att undvika dem.  

 

Ett etiskt dilemma som jag har stött på i min studie kan jag formulera på följande sätt: Hur blev andra 

barn som inte hade fått delta i undersökningen påverkades av det? Löfdahl (2014 s. 42) skriver att 

forskaren bör ta hänsyn till att barn kan känna sig utpekade och bli annorlunda behandlade av att inte 

delta i undersökningen jämfört med andra kamraterna i gruppen. Ett annat etiskt dilemma som jag har 

stött på i samband med en observation där ett barn har frågat mig om jag följer efter hen, är: På vilket 

sätt blev barnen som hade fått delta i undersökningen påverkade av mina observationer? Jag upplevde 

själv att så fort jag kom in i fältet stannade barnen upp i leken och tittade på mig. Å ena sidan kan jag 

tolka det så att eftersom jag är en ny vuxen blir barnen inte lika initiativrika i leken som de blir när det 

är en vuxen som de redan känner till. Å andra sidan utgår mina tolkningar från att barnen kan uppleva 

att jag som vuxen kan komma att agera genom att försöka styra och reglera deras pågående lek.  

 

Ett etiskt dilemma med observationer är att de kan inkräkta på barns integritet. Leken kan ses som en 

av barnens frizoner från vuxna. Vuxna övervakar ständigt barnen i deras vardag och det kan upplevas 



14 

 

obehagligt för barnen att bli observerade när de leker. Löfdahl (2014, s. 41) skriver att det kan vara 

svårt att lita på samtycket som barn ger verbalt. Barnen kan säga ifrån sig på många olika sätt och 

därför bör pedagogen vara mer uppmärksam på hur barn förhåller sig till hela situationen.  

 

Även intervjuer i form av frågor som sker under tiden barnen leker kan upplevas som påträngande. 

Därför valde jag att genomföra samtalsliknande intervjuer med barnen i en avslappnad miljö efter att 

leken hade avslutats. Bara när barnen själva gav utrymme för samtal ställdes frågorna under själva 

leken. Enligt Cater Källström (2011, s. 73) blir relationer asymmetriska mellan barn och vuxna i 

intervjusituationer där barn intervjuas av en vuxen. Jag försökte anpassa mig till barnen, lyssnade på 

dem men, samtidigt försökte hålla mig till mitt syfte med undersökningen och göra det jag skulle göra 

så långt det bara har gick.  

 

Det största problemet som jag har stött på i samband med intervjuerna är att inte alla barn egentligen 

verkade vilja delta, trots att de gav sitt samtycke. Kanske skulle det ha varit lättare om jag känt barnen 

bättre eller om jag hade haft tid att informera dem i ett lämpligt sammanhang så att de verkligen hade 

förstått att de kunde säga nej i fall de inte ville delta i intervjun. 

Studiens kvalitet 

I detta avsnitt lämnar jag mina egna kommentarer om hur metodval och genomförande har fungerat, 

dess styrkor och svagheter. Därefter beskriver jag vilka svårigheter jag stötte på i samband med detta 

samt problematiserar studiens tillförlitlighet och giltighet.  

 

För att få svar på syftet med min studie försökte jag koncentrera mig på barns lek och utesluta allt 

annat. Observationerna var en bra metod för att synliggöra de faktorer som kunde påverka barns lek. 

Dock var det svårt att kliva in i fältet utan att barnen reagerade på min närvaro. Ibland kunde barnen 

komma till mig för att ta mig in i leken och/eller ställa frågor m.m. I samband med detta upplevde jag 

också att jag påverkade deras lek genom min närvaro. En annan svårighet som jag stötte på var att 

barnen vars föräldrar inte gav sitt samtycke ofta kunde komma in i fältet för mina observationer. Då 

var det svårt att kunna bortse från dem.  

För att kunna få barns perspektiv och komplettera mina tolkningar kring det jag observerade fungerade 

intervjun med lämpliga frågor till barnen om deras lek som en bra metod. Barn är i stort sett mer 

erfarna än vuxna generellt när det gäller lek. Om vi ser på barn som personer som behärskar 

erfarenheter av lek vilket också är intervjuernas huvudtanke, kan vi inkludera dem i undersökningen 

och göra deras röster hörda (Cater Källström 2011, s. 73). I intervju med barnen såg jag hur mina 

frågor satte igång barnens tänkande. Det ledde till diskussioner mellan dem. Det visade sig att alla 

barn hade olika syn på lek. Intervjutillfällena gav barnen möjlighet att uttrycka sig själva och lyssna på 

varandra samt kommentera varandras yttrande. Enligt Fägeborg (2001, s.93) är ett intervjutillfälle en 

särskild social situation där personer träffas och konstruerar något gemensamt genom att kommunicera 

med varandra. Dock får dessa konstruktioner olika betydelser eftersom individer som kommunicerar 

med varandra har olika åsikter. Barnen kände sig bekväma eftersom de var bekanta med ämnet och 

berättade ofta engagerat om sin lek, upplevde jag.  Genom att dela med sig av sina erfarenheter fick 

barnen möjlighet att känna sig betydelsefulla och uppleva något nytt. Barns deltagande i forskning, 

skriver Cater Källström (2011, s. 71). ger barnen en ny erfarenhet och möjliggör att uppleva att deras 

åsikter också är viktiga, vilket leder till att barnen tar ställning som aktiva aktörer i samhället.   



15 

 

   

Svårigheter som jag stötte på under intervjuerna med barnen var att vissa barn verkade mindre aktiva 

än andra under pågående samtal.  Jag funderade länge kring hur jag kunde förhålla mig till det och 

kunna få fram mindre aktiva barns erfarenheter under samtalet.  Jag hade också i åtanke att barn ibland 

kunde använda felaktiga ord eller inte kunde hitta rätta ord för att utrycka det de ville, vilket var en 

stor utmaning för mig. Enligt Cater Källström (2011, s. 78) bör pedagoger vara mer uppmärksamma 

när de tolkar barns berättelser för att se till om det barn har sagt verkligen stämmer överens med det 

barnen har menat. Därför är det svårt att avgöra när det gäller intervju med barn om mina tolkningar i 

stor del har utgått från barns beskrivningar och inte från min egen förförståelse.  Med tanke på detta 

beskrev och citerade jag sekvenserna från mina observationer samt intervjuerna så detaljerat som 

möjligt för att kunna synliggöra vad som framgick i situationerna. Det är precis som Roos (2014, 

s.55).säger att i resultatet behöver forskare skriva så många exempel och citat från insamlingsmaterial 

som möjligt så att läsaren kan få en egen förebild av vad forskaren har kommit fram Dessutom la jag 

märke till att samtal där barnen berättade om sina erfarenheter oftare kunde ske under pågående lek än 

under planerade samtal.  

 

Sammanfattningsvis inser jag att det är svårt att säkerställa att mitt resultat är helt tillförlitligt i relation 

till den begränsade tid som jag hade på mig. Som student behöver jag egentligen mer tid för min 

undersökning för att kunna avgöra om mina resultat är giltiga eller inte. Dessutom kan det vara svårt 

att fastställa att leken enbart påverkas av de faktorer som jag sett och tolkat utifrån mina observationer 

och intervjuerna med barnen. Sist men inte minst har antalet observationer och intervjuer som jag har 

genomfört samt antalet barn som jag intervjuat och observerat var inte tillräckligt stort för att kunna 

säga att resultatet är helt giltigt för fler barn än dem jag observerat och talat med. I kvalitativa 

etnografiska studier kan vi bara sträva efter objektivitet och sanningar men aldrig uppnå dem, säger 

Roos (2014, s. 53) och det blev tydligt för mig i praktiken.  

Resultat och analys 

I det här avsnittet valde jag att presentera mina resultat och analyser var för sig. I första delen 

beskriver jag kort vissa sekvenser av mina observationer och intervjuer. På grund av begränsat antal 

ord och tid som vi fått i instruktionen för uppsatsen valde jag att beskriva de observationer som jag 

anser är viktiga för min studie och mina analyser samt vilka jag anser har relation till tidigare 

forskning samt till min forskningsfråga. Alla observationer presenteras enligt den ordning som de 

genomfördes och sorteras under rubrikerna som belyser observationernas innehåll. Numreringen 

används för att kunna underlätta min analys när jag hänvisar tillbaka till observationerna.  

 

Andra delen av detta avsnitt innehåller mina analyser av de sekvenser som redan presenterats och som 

gjorts med hjälp av sociokulturella begrepp. Här refererar jag också tillbaka till tidigare forskning och 

de forskningsstudier som jag redan nämnt.  

 

I datasekvenserna som jag beskriver nedan är alla initialer av både vuxnas och barns namn påhittade 

och har ingen koppling till deras riktiga namn. Sist men inte minst numrerar jag både barn och 

pedagoger  där B. betyder barn och P. betyder pedagog så att läsaren förstår att det är olika personer 
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Resultat – presentation av data 
 

Barn leker på en gård  

 

Här sammanfattar jag två sekvenser som framgår utifrån två olika observationer. Eftersom leken i båda 

sekvenserna sker på en gård kopplar jag ihop dem under samma rubrik.  

 

I den första sekvensen leker tre barn på en gård och interagerar med varandra aktivt med hjälp av 

språk och leksaker.  

 

Barnen springer och kullar varandra. C. och K. kommer och tittar på hur andra barn leker. 

C. säger: ” Jag vill också!” och kastar sig in i leken och blir kullad på en gång. K. 

fortsätter titta på hur andra barn leker. Ett barn springer till K. och kullar honom. K. 

skrattar och börjar springa med alla. Sedan tar barnen var sin spade och leken förvandlas 

till mamma – pappa lek. Ett av barnen fördelar roller och spadar mellan barnen samt tar 

mammas roll på sig. Barnen kastar spadar högt och viftar med dem i luften. Barnen kallar 

spadar för svärd.  I leken börjar pojkarna jaga flickorna med svärd – spade, medan 

mamman försöker skydda sina barn med svärd – spade. Plötsligt kommer en pedagog och 

säger: ”Man springer inte med spadar utan leker med dem i sandlådan”.  Barnen tystnar 

och springer bort. Leken avbröts. (Observation 1) 

 

I den andra sekvensen leker barn också på gården dock med en pedagog.  

 

Pedagog kryper på knäna och lägger sig på ryggen. Alla barn tittar på pedagogen och 

upprepar efter henne. Hon säger: Hur låter bebisar? Alla börjar gråta på låtsas och skrika 

som bebisar. Därefter kommer pedagogen upp och börjar hoppa. Barnen gör samma sak. 

Pedagogen börjar gå runt och sjunga. Barnen tittar på henne och börjar också gå runt.  

(Observation 2) 

 

 

Barn leker med ord-lådor  

 

I nästa sekvens beskriver jag barns lek som sker med stöd av två pedagoger. I sekvensen skriver jag 

om en leksak som ser ut som en binokel med flera spegelbitar på insidan.  Eftersom varken 

pedagogerna eller jag vet vad den heter använder jag ordet leksak när jag nämner den i texten.  

 

I sekvensen sitter en pedagog med barnen vid bordet. Barn gör ord l-ådor av kartong och papper. De 

skriver sina namn på var sin låda och dekorerar dem med pärlor.  

 

Barn (1) säger till pedagogen ”Kan du skriva här?”. Pedagog: ”Var vill du att jag 

skriver?” B. (1): Här! Och pekar på framsidan av låda. P. skriver något på pappret och 

frågar: Vad är det för bokstav? B. (1) tittar på pedagogen tyst. P.: Ö! Barn upprepar efter 

pedagogen och skriver bokstav Ö. P.: Ö som Ön! Barn upprepar: Ö som Ön och börjar 

berätta något om ön. Ett annat barn visar ett papper och säger till pedagogen: Titta vad jag 

har skrivit! P. tittar på pappret och läser högt det som står där B. (3) säger: Jag vill skriva 
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SPON! P.: Vilket första bokstav då! B. (3): S! P.: Och sedan?! Pedagogen pekar på en 

bokstav i alfabetlistan som ligger på bordet. B. (3) säger: Hur skriver man här? och pekar 

på pappret. Pedagogen skriver bokstav P. och frågar vilket nästa bokstav då. Alla barn 

börjar hjälpa varandra och försöka gissa. Ett barn säger ”B”. Ett annat ”O”.  Pedagogen 

upprepar ordet långsamt så att barnen hör vilka bokstäver som följer efter varandra i 

ordet: S P O N. B. (3) säger: N!   

 

Sedan kommer en till pedagog in och visar en leksak. P. (2) tittar i något som ser ut som 

binokel och säger: Ni kan titta på pärlorna med den också! Barnen tittar på henne tyst. 

Pedagogen lämnar leksaken på bordet och går. Efteråt kommer ett barn fram till leksaken 

och tar den. Barnet tittar i det och går r till ett annat barn som sitter vid bordet och skriver 

sitt ord -låda. B. (1) sträcker leksaken i ansiktet på andra barnen och säger: Titta! B. (2) 

tittar i leksaken.  Ett till barn som sitter vid bordet frågar: Får jag se? Alla barn slutar 

skriva på ord-lådor och tittar i leksaken. (Observation 3) 

 

 

 

Barn leker med kapsla - stavar och med ord lådor  

 

I denna sekvens sammanfattar jag en lek där två barn leker med kapsla-stavar och med sina ord -lådor. 

I sekvensen visas också vuxnas inflytande i barns lek där pedagogen avbryter leken genom att 

kommentera barns agerande.  

 

Två barn tar var sitt ord -låda, lyfter dem upp och flyger med dem på lotsas. De utgör ett 

ljud som låter som en helikopter eller ett flygplan. Därefter sätter de sig på golvet, tar en 

låda med kapslar stavar och börjar bygga var sitt hus.  A. börjar sjunga samtidigt som hen 

bygger. B. börjar sjunga också. Båda barn fortsätter bygga och sjunga tillsammans.  D. 

börjar räkna våningar i sitt hus: En, två, tre! Tre våningar! A. tar sitt ord-låda och ställer 

den högt upp på tredje våningen. D. säger förvirrat: Nej! och tar bort den. A. frågar: Var 

ska jag bo? Jag måste ju bo någonstans?! A. tar sitt ord-låda och ställer det på första 

våningen. A. frågar: Får jag bo här?! D. tittar på A. och säger: Ja! Därefter råkar A. 

förstöra det andra barnets hus och huset ramlar ner. A. säger: Oj, förlåt! De börjar bygga 

om huset tillsammans. D. börjar berätta regler till den nya leken. A. lyssnar och säger: 

Ok! De fortsätter bygga och sjunga tillsammans. Sedan börjar ett barn gråta i ett annat 

rum. D. slutar bygga och springer dit. Sedan kommer D. tillbaka. A. säger: Ska vi bygga 

med blåa?! A. plockar ut ur lådan blåa kapslar stavar. D.: Nej! och slänger dem tillbaka i 

lådan. Därefter tappar D. sitt intresse för leken och kommer till fram mig. A. säger till D.: 

Nej! Tyvärr, men vi måste fortsätta! D. tittar på A. och kommer tillbaka. De båda börjar 

plocka kapslar stavar tillbaka i lådan. D. slutar städa och springer bort. D. hämtar en ny 

leksak och börjar springa med den. A. tittar på D. och säger: Du måste hjälpa mig städa. 

D. sätter sig på golvet bredvid A. och gör något annat istället. A. säger till D.: Kan du 

lova mig?! A. kommer nära D. och viskar något. D. lyssnar och viskar något tillbaka. De 

städat bort kapslar stavarna tillsammans och börjar springa. Pedagog: Man får inte 

springa här inne. Man springer när man är ute. (Observation 4) 

 

Lek med pärlplattor   
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I de sista två sekvenserna som jag presenterar här sammanfattar jag barns lek med pärlplattor. I den 

ena sekvensen sitter två barn vid bordet och leker med pärlplattor.  

 

En pedagog kommer och säger till ett barn: Du har inte städat efter dig! B. (1) tittar på 

pedagogen, slutar leka och springer till ett annat rum för att städa. Andra barnet fortsätter 

leka med pärlplattorna. Efter att B. (1) har städat klart kommer hen tillbaka till bordet. B. 

(2) visar pärlplattan som B. (1) har lekt med och säger: Jag har sparat det åt dig! De 

fortsätter leka och sjunga samtidigt. Sedan kommer ett till barn. B. (3) tittar på dem och 

frågar: Är det snöflingor? Därefter tar B. (3)  papper och sax. B. (3) sätter sig vid bordet 

och börjar klippa pappret. . B.(1) och B. (2) tittar på B. (3) och tar också papper med sax. 

De gör snöflingor.  De tittar på varandra hur de gör och samtalar kring vad de gör. Barn 

(3) klipper och säger samtidigt: Man gör så här! B. (1) och B. (2) tittar och klipper på 

samma sätt som kompisen visar. (Observation 5) 

 

I andra sekvensen beskriver jag en lek där två barn leker med pärlplattor. Barnen sätter pärlorna på 

gummiband och gör halsband. De sorterar pärlorna enligt färg och sedan sätter dem på bandet i en viss 

ordning enligt färg för att kunna få ihop ett mönster.  

 

Två barn sitter vid bordet och leker med pärlor. Barn (1) tar skålen med pärlorna och råkar skälla ut 

alla pärlor på bordet. B. (1) säger: Det var för mycket! B. (2) tittar på pärlorna som ligger på bordet 

och säger: Nej, det var inget bra! B. (1) svarar: Vi kan göra så! och lägger pärlorna tillbaka i skålen. 

Jag sätter mig vid bordet. B. (1) tittar på mig och visar sitt gummiband med pärlor. B. (1) säger: Titta 

jag har jobbat hårt! B. (1) plockar ut pärlorna i olika färger från skålen och lägger dem på bordet. B.(1) 

pekar på olika pärlor och frågar mig: Vad är det för färg? Jag svarar tillbaka: Blått! Grönt! Därefter 

sorterar B. (1) pärlorna enligt färg och sätter dem på ett gummiband. Medan B. (1) sätter pärlorna på 

bandet säger hen högt: Rosa! Blått! (Observation 6)  

 

 

Intervju med barn 

 

Här sammanfattar jag båda mina intervjuer med hjälp av olika citat som jag tycker kan ge svar på min 

forskningsfråga i analysen som kommer efteråt. Det som framkommer i citaten sägs av olika barn. 

Bokstäverna som jag har använt för att nämna pedagoger och barn är påhittade och är inte riktiga 

initialer av deras namn. I fråga 3 beskriver jag inom parentes på vilket sätt barnet uttrycker sig.  

 

1. Vad är viktigt när ni leker? 

- ”Att man lyssnar.”  

 

2. När blir leken bra? 

- ”Om någon slår sig måste man hämta en pedagog. Man slår inte tillbaka. Man säger till 

fröken.”  

 

3. När blir leken dålig?  

- ”När man säger stopp. Då blir leken avbruten”. (Barnet sträcker ut handen och säger 

högt: Stopp!). 
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- ”Lek med små barn är svårare eftersom de inte lyssnar och avbryter leken”: säger ett 

barn. Hen fortsätter: ”Med stora barn blir leken bättre eftersom de lyssnar”. Ett annat 

barn: ”Nej, inte alltid. P. och Z. är stora men de lyssnar inte på oss när vi leker.” Första 

barn: ”Ja, det är sant”. 

- ”Om man inte lyssnar då måste man gå och lämna leken.” 

 

4. Brukar ni sluta leka när leken blir dålig? 

- ”Ju, det gör vi. Om någon säger stopp eller inte lyssnar då är leken slut. Då hittar vi 

någon annan som vill leka!” 

 

5. Är det roligt att leka med en vuxen? Varför? Varför inte? 

- ”Ja”. ”De lyssnar bättre.”  

- ”Ja. Bara med P”. (P. är en av pedagogerna på förskolan). ”Hen är lite bussig och är bra 

på fotboll!” 

- ”Ibland kan vuxna avbryta leken!” Hen imiterar en vuxen: ” Nu är det frukt. Eller 

utflykt. Men vi brukar inte säga ”- Hmm” på utflykt. Utflykt är roligt! Men de som 

stannar fortsätter leka.”  

- ”Idag lekte vi med G. och det var jätte roligt!” (G. är en pedagog). Barnen beskriver hur 

leken gick.   

- ”Inte alltid roligt att leka med vuxen. Vuxna leker inte alltid som de ska.” Hen fortsätter: 

”Idag lekte vi och då kom G. (en pedagog) mitt i leken.” Hen imiterar pedagogen:” Ska 

vi inte leka Bro?”. Hen tystnar och fortsätter rita.  

 

 

Analyser 
 

I det här avsnittet analyserar jag mitt observationsmaterial med hjälp av några sociokulturella begrepp. 

Tidigare forskning och resultat från intervjuerna med barnen används som underlag till mina 

tolkningar. I analysen citerar jag genom att väva in olika exempel från mina data. För att underlätta 

min analys sätter jag ihop sociokulturella begrepp till vissa underrubriker som jag redan haft i avsnittet 

”Tidigare forskning” för att kunna sortera mina observationsresultat under dessa rubriker och kunna 

referera tillbaka till dessa studier.  

Språk som ett kognitivt redskap och barns interaktion och samspel 

 

Utifrån mina observationer kan jag påstå att barns lek i stort sett påverkas av deras interaktion med 

varandra, som också Tellgren (2004)  skrev mycket om i sin studie. I leken kommunicerar barn aktivt. 

Barn använder språk – kognitivt redskap för att kunna göra sig förstådda och försöka rätta till 

situationerna och/eller relationerna som uppstår i leken, vilket Engdahl (2005, s.7) också nämner. Det 

har visats sig i observation (4) där ett barn med hjälp av språk – kognitivt redskap – övertalar ett annat 

barn att komma tillbaka in i leken och därefter städa tillsammans efter att leken har avslutats.   

Exempelvis (1): D. tappar sitt intresse för leken och kommer till mig. A. säger till D.: Nej! Tyvärr, 

men vi måste fortsätta! D. tittar på A. och kommer tillbaka.  
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Exempelvis (2): A. tittar på D. och säger: Du måste hjälpa mig att städa. D. sätter sig på golvet 

bredvid A. och gör något annat istället. A. säger till D.: Kan du lova mig?! A. kommer nära D. och 

viskar något. D. lyssnar. Sedan viskar D. något tillbaka. De båda städar bort kapsla - stavarna. 

(observation 4) 

Dessutom används språket för att få vara med i leken, fördela roller och berätta regler vilket visats i 

observation (1).  

Exempelvis (1): Barnen springer och kullar varandra. C. och K. kommer och tittar på hur andra barn 

leker. C. säger: ” Jag vill också!” och kastar sig in i leken och blir kullad på en gång.  

Exempelvis (2): Ett av barnen fördelar roller och spadar mellan barnen samt tar mammas roll på sig. 

(Observation 1) 

I det sammanhanget vill jag lyfta fram Knutsdotter Olofsson (2003, ss. 25) som skriver om harmoni i 

lek där ömsesidighet och samförstånd mellan barn har en betydande roll. Till och med barns svar från 

intervjun visar att leken i stor del styrs av samförstånd och ömsesidighet genom att man lyssnar på 

varandra vilket är avgörande för deras lek.  

Exempelvis:  

Vad är viktigt när ni leker? (fråga 1) 

- ”Att man lyssnar”.  

Däremot om man inte lyssnar eller säger ”stopp” då blir leken dålig. I det fallet brukar barn sluta 

leka. 

Exempelvis: 

Brukar ni sluta leka när leken blir dålig? (fråga 4) 

- ”Ju, det gör vi. Om någon säger stopp eller inte lyssnar då är leken slut. Då hittar vi någon annan 

som vill leka!” 

 

Det visats sig i observation (6), där två barn sätter pärlor på ett gummiband, att samspelet inte bara 

sker mellan barn i barngruppen utan också mellan barn och vuxen.  

 

Exempelvis: Jag säter mig vid bordet. B. (1) tittar på mig och visar sitt gummiband med pärlor. B. (1) säger: 

Titta jag har jobbat hårt! B. (1) plockar ut pärlorna i olika färger från skålen och lägger dem på bordet. B.(1) 

pekar på olika pärlor och frågar mig: Vad är det för färg? Jag svarar tillbaka: Blått! Grönt! (Observation 6) 

 

I sekvensen ser vi hur ett barn genom att ställa frågor till mig kommunicerar med mig aktivt med hjälp 

av språk- kognitivt redskap. Genom att peka på olika pärlor och fråga mig om vilka färger pärlorna 

har, prövar barnet både mina och sina kunskaper om färgerna. Det strider mot Ivarsson (2003) som 

skriver att samspel mellan barn i barngrupp samt mellan barn och vuxen skiljer sig åt. Enligt Ivarsson 

(2003) prövar barn sina färdigheter och kunskaper när de samspelar mest med varandra än när de 

samspelar med vuxen (Tellgren 2004, s. 27)   

 

Samspel sker inte bara genom språk utan också genom andra leksignaler bl.a. leende, röst samt gester 

som har visats sig i observation (1) där ett barn stod och tittade på hur andra barn sprang och kullade 

varandra och fick också vara med i leken genom att hen blev kullad av ett annat barn.  
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Exempelvis: C. och K. kommer och tittar på hur andra barn leker. (…). K. fortsätter titta på hur andra 

barn leker. Ett barn springer till K. och kullar honom. K. skrattar och börjar springa med alla. 

(Observation 1) 

Ett annat exempel är intervju där ett barn sa ”stopp” på ett sätt där både rösten och gesterna 

signalerade att hen inte ville leka.  

 

Exempelvis: När blir leken dålig? (fråga 3) 

- ”När man säger stopp. Då blir leken avbruten”. (Barnet sträcker ut handen och säger högt: 

Stopp!). 

I detta sammanhang kopplar jag till Knutsdotter Olofsson (2003, s. 9) som skriver om leksignaler som 

barn brukar använda för att visa sina inställningar till varandra när de leker.    

 

 

Leksaker – artefakter och lek som ett sociokulturellt fenomen   

 

Dessutom har jag sett hur barns lek i stor del påverkas av leksaker, dvs. fysiska redskap. I mina 

observationer såg jag hur leksakerna kunde både inspirera barn till lek och förvandlas till något annat. 

Med hjälp av leksaker – fysiska redskap – får leken oftast en annan vinkel. 

 

Exempelvis: Barnen springer och kullar varandra. (…) Sedan tar barnen var sin spade och leken 

förvandlas till mamma – pappa lek. Ett av barnen fördelar roller och spadar mellan barnen samt tar 

mammas roll på sig. (…) Barnen kallar spadar för svärd.  I leken börjar pojkarna jaga flickorna med 

svärd – spade, medan mamma försöker skydda sina barn med svärd – spade.  (observation 1) 

  

I sekvensen ovan ser vi hur spadar - fysiska redskap - förvandlas till svärd. I samband med det får 

leken ett annat tema där pojkarna blir farliga och börjar jaga flickorna som i sin tur försöker skydda sig 

och sina barn. Det kopplar jag till Øksnes (2011, s. 127) och Bergen (2014, s. 16) som skriver att 

lekens innehåll ofta består av kulturella grundkrafter som makt och kamp samt kulturella 

beteendemönster som råder i vårt samhälle. 

 

Dessutom kan leksaker fånga barns intresse för något gemensamt vilket har visats sig i observation (3) 

där intressen för en leksak som såg ut som binokel spreds mellan barnen efter att ett av barnen började 

leka med den. Det stämmer överens med påståenden av Carlsson & Bagga-Gupta (2006, s.206) som 

skriver att fysiska redskap kan fånga vår uppmärksamhet på något gemensamt. 

 

Exempelvis: En pedagog sitter med barnen vid ett bord. Barn gör ord -lådor från kartong och papper. 

(…). Sedan kommer in en till pedagog och visar en leksak. (…). Pedagogen lämnar leksaken på 

bordet och går. Efteråt kommer ett av barnen fram till leksaken och tar den. Barnet tittar i det och 

kommer till nästa barn som sitter vid bordet och skriver sitt ord -låda. B. (1) sträcker leksaken i 

ansiktet på andra barn och säger: Titta! B. (2) tittar i leksaken.  Ett till barn som sitter vid bordet 

säger: Får jag se? Alla barn slutar skriva på ord -lådor och tittar i leksaken. (observation 3) 

 

Sist men inte minst, trots att jag inte har haft fokus på lek och leksaker i relation till genus, visar 

utgående resultat utifrån observation (1), där barnen kastar spadar högt och viftar med dem i luften att 

både pojkar och flickor leker med samma leksaker – fysiska redskap – och hanterar dem på samma sätt 

vilket strider mot studiens resultat av Berg & Nelson (2006, s. 136) om att både pojkar och flickor har 

olika förhållningssätt i sin lek och hur de hanterar leksakerna.  
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När det gäller konstruktionsmaterial exempelvis pärlor som barn lekte med i observation (6) visats det 

sig att dessa satte igång barnens fantasi och kreativitet genom att barnen sorterade pärlorna enligt 

färger och satte dem på gummibandet i en viss ordning så att det blir ett mönster som barnen önskade 

att få.  Det strider delvis mot Knutsdotter Olofsson (2003, s. 124) som skriver att 

konstruktionsmaterial kan begränsa barns lek samt påverka deras fantasiförmåga.  

 

Vuxnas relationer till och aktiv närvaro i barns lek – ZPD  

 

I relation till vuxnas närvaro i barns lek visats det sig att barns lek påverkas av vuxnas närvaro stort. 

Nedan följer några exempel från barns svar i intervju som belyser deras förhållande till vuxnas närvaro 

i sin lek.   

 

Exempelvis: Är det roligt att leka med en vuxen? Varför? Varför inte? (fråga 6) 

- ”Ja”. De lyssnar bättre.”  

- ”Ju. Bara med P”. (P. är en av pedagogerna på förskolan). ”Hen är lite bussig och är bra på 

fotboll!” 

- ”Ibland kan vuxen avbryta leken!” Hen imiterar vuxen: ” Nu är det frukt. Eller utflykt. Men vi 

brukar inte säga ”- Hmm” på utflykt. Utflykt är roligt! Men dem som stannar fortsätter leka”.  

- ”Inte alltid roligt att leka med vuxna. Vuxna leker inte alltid som de ska.” (…) 

 

Utifrån resultaten från mina observationer och barns svar från intervjuerna framkommer både fördelar 

och nackdelar med aktiv vuxnas närvaro i lek. Med hjälp av vuxen kan lek både utvecklas och 

avbrytas.  Ett exempel på detta är sekvensen utifrån observation (3) där leken utvecklas med hjälp av 

en pedagog som kommer in i rummet och uppmärksammar barn på en ny leksak – fysiska artefakter.  

 

Exempelvis: En pedagog sitter med barnen vid ett bord. Barn gör ord -lådor från kartong och papper. 

De skriver sina namn på var sin låda och dekorerar dem med pärlor. (…). Sedan kommer en till 

pedagog in och visar en leksak. P. (2) tittar i något som ser ut som binokel och säger: Ni kan titta på 

pärlorna med den också! Barnen tittar på henne tyst. Pedagogen lämnar leksaken på bordet och går. 

Efteråt kommer ett av barnen fram till leksaken och börjar leka med den. (observation 3) 

 

I sekvensen ovan vägleder pedagogen barnen genom att berätta om leksaken och hur den ska 

användas. I det sammanhanget vill jag lyfta fram Vygotskijs proximala utvecklingszon samt 

Knutsdotter Olofsson (2003, s.125) som skriver att med hjälp av en vuxen kan leksaker både 

upptäckas och uppmärksammas. Vägledning sker inte bara med hjälp av en vuxen utan också med 

hjälp av barn vilket har bevisats av sekvensen utifrån observation (5) där barnen gjorde snöflingor av 

papper.  

 

Exempelvis: B. (1) och B. (2) leker med pärlplattor.  (…). B. (2) visar pärlplattan som B. (1) har lekt 

med och säger: Jag har sparat det åt dig! De fortsätter leka och sjunga samtidigt. Sedan kommer ett 

till barn. . B. (3) tittar på dem och frågar: Är det snöflingor? Därefter tar B. (3) papper och sax. B. (3) 

sätter sig vid bordet och börjar klippa pappret. . B.(1) och B. (2) tittar på B. (3) och tar papper med 

sax också.  De gör snöflingor.  De tittar på varandras sätt att göra och samtalar kring vad de gör. Barn 

(3) klipper och säger samtidigt: Man gör så här! B. (1) och B. (2) tittar och klipper på samma sätt som 

kompisen visar. (observation 5) 
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Barnen vägleder varandra genom att samtala med varandra och visa hur de gör. På det sättet 

utvidgar de sina kunskaper och lär sig att tänka kollektivt, något som Tellgren (2004, s. 27) också 

tagit upp i sin studie.  Dessutom framgår utifrån barns svar att med hjälp av en vuxen kan en 

dålig lek med konflikter upprätthållas och bli bra igen. Det stämmer överens med Tullgren (2003, 

s. 63) som skriver att leken som riskerar avslutas ofta kan räddas med hjälp av pedagoger. 

         Exempelvis: När blir leken bra? (fråga 2) 

- ”Om någon slår måste man hämta fröken. Man slår inte tillbaka. Man säger till fröken”.  

 

Enligt resultat utifrån intervju där två barn berättar om samma tillfälle och om samma pedagog 

(markerad med G.) kan pedagogens agerande i leken upplevas på olika sätt. Ett barn tycker att det var 

bra att pedagogen kom in i leken och gav ett förslag till en ny lek.  

 

Exempelvis: Är det roligt att leka med en vuxen? Varför? Varför inte? (fråga 5) 

- ”Idag lekte vi med G. och det var jätte roligt!” Därefter beskriver barnen leken.  

Här vill jag lyfta fram Bjar & Liberg (2010, s.93) som skriver att med hjälp av vuxnas stöd och 

vuxnas förebilder kan nya ämnen utvidgas i lek samt barns delaktighet utvecklas. Medan ett annat 

barn tycker att pedagogen avbröt leken genom att komma in i den redan pågående leken.   

          Exempelvis:  

- ”Inte alltid roligt att leka med en vuxen. Vuxna leker inte alltid som de ska.” Hen fortsätter: 

”Idag lekte vi och då kom G. mitt i leken.” Hen imiterar pedagogen:” Ska vi inte leka Bro?”. Hen 

tystnar och fortsätter rita.  

 

Jag har uppmärksammat att lek som vuxen är engagerad i kan pågå utan leksaker vilket har visats sig i 

observation (2). Där samspelade både barn och vuxen med varandra med hjälp av språk och gester.  

 

Exempelvis: En pedagog kryper på knäna och lägger sig på ryggen. Alla barn tittar på pedagogen och 

upprepar efter henne. Hon säger: Hur låter bebisar? Alla börjar gråta på låtsas och skrika som bebisar. 

Därefter kommer pedagogen upp och börjar hoppa. Barnen gör samma sak. Pedagogen börjar gå runt 

och sjunga. Barnen tittar på henne och börjar också gå runt.  (Observation 2) 

 

I ovanstående lek används inga leksaker - fysiska redskap. Pedagogen utmanar barnen genom att ställa 

frågor och vägleder dem genom att visa vad de ska göra.  Här relaterar jag igen till Vygotskijs 

proximala utvecklingszon samt Knutsdotter Olofsson (2003,s. 125) som skriver att i lek med en vuxen 

behöver barn oftast inga leksaker. 

 

Jag vill också säga att fördelar med vuxnas inflytande i barns lek kan vara att barn lär sig att använda 

språkliga redskap, något som vi läser hos Gjems (2011, s. 142). Detta bevisas av sekvensen som 

framgår i observation (3) där både barnen och vuxen kommunicerade aktivt med varandra och 

interagerade med hjälp av både språk - kognitivt redskap och fysiska redskap – alfabet, ord -lådor, 

pennor m.m.   

 

Exempelvis: Barn (1) säger till pedagogen ”Kan du skriva här?”. Pedagog: ”Var vill du att jag 

skriver?” B. (1): Här! Och pekar på framsidan av lådan. P. skriver något på pappret och frågar: Vad 

är det för bokstav? B. (1) tittar på pedagogen tyst. P.: Ö! Barn upprepar efter pedagogen och skriver 
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bokstaven Ö. P.: Ö som Ön! Barnet upprepar: Ö som Ön och börjar berätta något om ön. Ett till barn 

visar ett papper och säger till pedagogen: Titta vad jag har skrivit! P. tittar på pappret och läser högt 

det som står på det. B. (3) säger: Jag vill skriva SPON! P.: Vilken är första bokstav då! B. (3): S! P.: 

Och sedan?! Pedagogen pekar på en bokstav i alfabetets lista som ligger på bordet. B. (3) säger: Hur 

skriver man här? och pekar på pappret. Pedagogen skriver bokstaven P. och frågar: Vilken är nästa 

bokstav då? Alla barnen börjar hjälpa varandra och försöka gissa. Ett barn säger ”B”. Ett annat ”O”.  

Pedagogen upprepar ordet långsamt så att barnen hör vilka bokstäver som följer efter varandra i 

ordet: S P O N. B. (3) säger: N! (observation 3) 

 

 Ovanstående sekvens visas hur en vuxen vägleder barnen genom att peka på bokstäverna i alfabetet 

som tillhör till de fysiska redskapen och samtidigt uttalar dessa bokstäver långsamt med hjälp av språk 

– kognitivt redskap. Genom detta medieras till barnen vilka bokstäver deras namn innehåller och hur 

dem ska skrivas och hur de låter vilket också undertrycks av Liberg (2010, s. 232) som skriver att i 

samtalen mellan barn och vuxen kan olika varianter av läs – och skrifttekniker diskuteras. Här 

refererar jag också till Vygotskij som skriver att med hjälp av en vuxen som lämpar sig efter barnens 

individuella lärandeprocesser lär sig barnen att använda språkliga redskap (Gjems 2011, s .142). I 

sekvensen ser vi hur pedagogen försöker hjälpa barnen att gissa rätt bokstav och säger ett ord som 

börjar med den. I sin tur väcker ordet en diskussion mellan barnen vilket också leder till 

språkutvecklingen.  

 

Nackdelar med vuxnas närvaro i barns lek är dock att de kan avbryta pågående leken genom att 

komma in i leken och försöka reglera den, samt kommentera barns agerande, vilket påpekas tydligt av 

Knutsdotter Olofsson (2003, ss. 26, 108) och Øksnes (2011, ss. 74, 76-77).  

Exempelvis: Två barn sitter vid bordet och leker med pär plattor. Sedan kommer en pedagog och 

säger till ett av dem: Du har inte städat efter dig! B. (1) tittar på pedagogen, slutar leka och springer 

till ett annat rum för att städa. (observation 5) 

Det som var intressant för mig att upptäcka var att pedagoger kontrollerar och reglerar barns lek som 

pågår både inomhus och utomhus.  

Exempelvis: (…). När barnen städat klart börjar de springa. Pedagogen säger: Man får inte springa 

här inne. Man springer när man är ute. (Observation 4) 

I exemplet ovan försöker pedagogen reglera barns lek och säger att de inte får hoppa och skrika 

inomhus utan får göra det när de är ute. Ärlemalm – Hagsèringrid et al. (2009, ss. 92-93) påstående 

om att pedagogerna ofta kan leda högljudda lekar till någon lugnare aktivitet, stämmer bra i detta fall.  

Samtidigt om barn leker ute kommenterar pedagogen barns agerande och försöker reglera leken ändå 

exempelvis sekvensen utifrån observation (1) där pedagogen kom in i barns lek och sa att de inte fick 

springa runt med spadar utan fick leka med dem i sandlådan.  

Exempelvis: (…). Sedan tar barnen var sin spade och leken förvandlas till mamma – pappa lek. (…). 

I leken börjar pojkarna jaga flickorna med svärd – spade, medan mamman försöker skydda sina barn 

med svärd – spade. Plötsligt kommer en pedagog och säger: ”Man springer inte med spadar utan 

leker med dem i sandlådan”.  Barnen tystnar och springer bort. (Observation 1) 
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Diskussion  

Här sammanfattar jag kort min studie och de analysresultat jag har fått fram utifrån min 

forskningsfråga. Därefter diskuterar jag resultatet i en sammanfattande analys i förhållande till tidigare 

forskning.  

 

Mitt syfte med studien var att studera barns lek med fokus på vilka faktorer som påverkar barns lek 

och på vilket sätt de kan påverka, samt hur detta kan förstås utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Min 

forskningsfråga påminner mycket om syftet och jag undersöker faktorer som påverkar barnens lek och 

på vilket sätt de påverkar och hur detta kan förstås utifrån ett sociokulturellt perspektiv.  

 

I min analys framgår tydligt att barns lek i stort sett påverkas av både ömsesidighet och samförstånd 

mellan barnen med språket i avgörande roll. Karlsson (2008) skriver att både lekens form och innehåll 

till stor del förhandlas genom interaktion mellan barnen i barngruppen (Ärlemalm – Hagsèringrid & et 

al. 2009, ss. 92-93). I mina observationer har jag sett hur barn med hjälp av språk fick komma in i 

leken samt upprätthålla sina relationer och olika situationer som kunde uppstå i en pågående lek. 

Ljungberg (1998) skriver att med hjälp av språket och den kommunikativa förmågan ges barnen 

möjlighet att kunna rätta till relationerna och situationerna där barnen samspelar med varandra 

(Engdahl 2005, s. 7). Samtidigt skriver Bruce (2010, s. 108) att för att få tillträde till en gemensam lek 

är språket ett bra redskap att använda sig av. Som jag påpekat tidigare i mitt arbete sker samspelet inte 

bara mellan barn i barngruppen utan också mellan barn och vuxen. Mina observationer visar hur barn 

aktivt kommunicerar med vuxen med hjälp av både språk och leksaker samt prövar sina och vuxnas 

kunskaper i leken. Detta skiljer sig från Ivarssons påstående (2003) om att barn prövar sina färdigheter 

och kunskaper mest i samspel med varandra än med vuxen (Tellgren 2004, s. 27).  

 

Jag har lagt märke till att interaktionen sker inte bara med hjälp av språk utan också med hjälp av 

leksignaler, som exempelvis gester, röst, leende, vilket Knutsdotter Olofsson (2003, s. 9) också har 

pekat på. Alla dessa leksignaler påverkar och styr leken i ett visst håll. Med hjälp av leksignaler visar 

barn sina inställningar till varandra. Allt detta är avgörande för att kunna behålla lekens harmoni som 

styrs av ömsesidighet och samförstånd, enligt Knutsdotter Olofsson (2003, s. 25), vilket jag också 

anser att jag sett i praktiken och bekräftas av mitt samlade material.  

 

Dessutom har jag sett hur barns lek påverkas till stor del av vuxnas aktiva närvaro, som antingen kan 

utveckla eller avbryta leken. Till och med barns svar från intervjuerna visar att vuxnas närvaro i lek 

kan upplevas av barnen på olika sätt. Mina tolkningar utifrån svaren från vissa barn är att 

pedagogernas deltagande i lek skapar lust och välbefinnande hos de lekande barnen, medan andra barn 

säger att pedagoger ofta, genom att komma in i leken, kan avbryta den. I mina observationer har jag 

sett hur barns lek ofta kunde kontrolleras och regleras av vuxna som försökte styra leken bort från 

något icke -önskvärt mot något som ansågs stämma med normer i vårt samhälle. Detta stämmer 

överens med Øksnes (2011, ss. 74, 76-77) som säger att vuxna arrangerar barns lek så att vi kan få de 

barn som vi önskar.  

 

Jag kunde även se hur pedagogerna genom att förstå och rationalisera barns beteenden som avvikelser 

från normer ofta kunde gå in och avbryta leken. Woods (2012, ss. 4-5) ord om att vuxnas kontroll av 

barns lek kommer alltid att vara problematisk, passar bra att lyfta upp i detta sammanhang. Samtidigt 

såg jag hur pedagogernas deltagande i leken ofta kunde leda till lekens utveckling där en vuxen också 



26 

 

kunde bli till en förebild. Å ena sidan kunde vuxen uppmärksamma barnen på nya leksaker genom att 

lära barnen hur de kan användas, vilket jag kopplar till Knutsdotter Olofsson (2003, s. 125) som 

skriver att med hjälp av vuxnas vägledning kan leksaker både upptäckas och uppmärksammas. Å 

andra sidan kunde vuxna väcka lust hos de lekande barnen och föreslå ett nytt förslag till lekens 

innehåll. Det stämmer överens med Bjars & Libergs (2010, s.93) påstående om att med hjälp av 

vuxnas stöd och vuxnas förebilder kan nya ämnen för leken utvecklas. Dessutom kan leken som 

riskerar att avslutas ofta räddas med hjälp av pedagogerna (Tullgren 2003, s. 63). Även barns svar i 

intervjuerna visar att barnen brukar gå till vuxna i fall leken har blivit dålig för att kunna upprätthålla 

den.  

 

I mina observationer har jag också uppmärksammat leksakernas betydelse för barns lek och dess 

påverkan på barnens lek. Exempelvis, genom att leksakerna kunde förvandlas till något annat brukade 

leken utvecklas och ta en annan vinkel.  Dessutom vad gäller konstruktionsmaterial som pärlor har jag 

sett hur de satte igång barns fantasi och kreativitet. Detta strider dock mot det påståendet om att 

konstruktionsmaterial istället kan begränsa barns lek och barns förmåga att fantisera, som Knutsdotter 

Olofsson skriver i sin bok (2003, s. 124). Sist men inte minst, till skillnad från Berg & Nelson (2006, 

s. 125, 136) och deras resultat med genusrelaterade aspekter av lek, som visar att pojkar och flickor 

har olika förhållningssätt i sin lek samt hantering av leksakerna, visar mina observationer att både 

pojkar och flickor lekte med samma leksaker och använde dem på samma sätt. Dessutom har de sätt 

som barnen använder lekredskap på visats sig inte alltid ha anknytning till givna betydelser för vad 

dessa är tillverkade för. Exempelvis, observation (1) där barnen istället för att gräva med spadar 

kastade dem högt och viftade med dem i luften. Det strider mot påståendet om att alla lekredskap 

används i samband med de givna föreställningar om hur de ska användas (Ånggård 2009, s. 6).  

Betydelse för praktiken och professionen 

I detta avsnitt beskriver jag kort vilken betydelse studiens resultat har för praktiken och professionen. 

Ett sådant fenomen som lek är viktigt för barns utveckling och lärande vilket många forskare har 

konstaterat. Resultaten av min studie bidrar till att vi vuxna kan bli mer medvetna om vad som kan 

orsaka barns lek och på vilket sätt olika faktorer påverkar leken. Studie kan också göra pedagoger 

uppmärksamma på betydelsen av sin närvaro i barns lek, och hur denna närvaro på olika sätt kan 

påverka eller avsluta barnens lek. Sist men inte minst med hjälp av mitt studieresultat kan vi få mer 

kännedom om barns agerande i leken och varför leken av kan avbrytas av olika orsaker.    

Slutsatser 

Utifrån mina observationer i undersöknings syfte visas tydligt att barns lek påverkas i stort sett av både 

barns interaktion med varandra och vuxnas närvaro i lek. Leksakerna har också visats sig påverka 

barns lek. Mina resultat innebär att jag kunde få svar på studiens forskningsfråga om vilka faktorer 

som påverkar barns lek och på vilket sätt samt hur detta kan förstås utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv.  Frågan formulerades inte just på det sättet i tidigare forskning om lek jag studerat. Studien 

är också betydelsefull på det sättet att jag på egen hand och i ett begränsat antal observationer och 

intervjuer fått kunskap om hur barns lek påverkas utifrån ett sociokulturellt perspektiv.  

 

Mina resultat i stort är i linje med vad olika typer av tidigare forskning visat. Som jag redan har nämnt 

påverkas barns lek av deras interaktion med varandra där både språk och leksignaler har en avgörande 
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roll vilket också är i enlighet med Karlsson (2008) som Ärlemalm – Hagsèringrid & et al. (2009, ss. 

92-93) hänvisar till i sin studie samt Knutsdotter Olofsson (2003, s. 9). Resultatet av min studie 

stämmer bra överens med Ljungberg (1998) och Bruce (2010, s. 108) i frågan om att med hjälp av 

språket får barnen möjlighet att både komma in i lek och upprätthålla sina relationer under pågående 

lek, samt med Knutsdotter Olofsson (2003, s. 125), Bjar & Liberg (2010, s.93), Tullgren (2003, s. 63) 

och Øksnes (2011, ss. 74, 76-77) som skriver om vuxnas aktiva deltagande i leken som antingen kan 

utveckla eller avbryta barns lek men också rädda den i fall leken riskerar att avslutas. Dock ett par 

resultat gällande kön och material visar på andra saker än tidigare forskning visat. Exempelvis visar 

resultatet i min studie att både pojkar och flickor har samma förhållningssätt till leksakerna vilket går 

isär med Berg & Nelson (2006, s. 125, 136) och deras resultat. Dessutom, visar mitt insamlade 

material att leksaker inte alltid har anknytning till givna betydelser för vad dessa är tillverkade för och 

kan sätta igång både barns kreativitet och fantasi, vilket skiljer sig från Ånggård (2009, s. 6) och 

Knutsdotter Olofsson (2003, s. 124). 

 

Även om informationen från observationerna och intervjuerna inte var fullständig kan jag ändå påstå 

att det var tillräcklig för att kunna göra analyser i relation till studiens frågeställning. Att däremot påstå 

att barns lek enbart påverkas av de faktorer som jag har sett i mina observationer är svårt att säga 

eftersom de är så begränsade i antal och genomförda bara på en enda förskola. Fler olika faktorer som 

kan påverka barns lek skulle kanske ha kunnat visa sig om jag hade haft längre tid på mig för att kunna 

göra fler observationer och intervjuer med fler barn och på flera förskolor. Sist men inte minst gick 

intervjuerna med barnen inte heller riktigt så som jag hade planerat. Mer noggrann förberedelse från 

min sida vore bra, nämligen kontroll av inspelningsfunktionen i min mobil innan jag påbörjade 

intervjuerna.  Det att barnen fick använda leksakerna under en pågående intervjun var inte heller bra 

planerat eftersom barnen var uppmärksamma på leksakerna istället för själva intervjufrågorna. 

Däremot anser jag att två intervjutillfällen på 10 – 15 minuters var tillräckligt för att kunna få barns 

perspektiv och använda det som stöd till mina tolkningar av observationerna. Antalet barn har också 

varit lagom stort inom varje intervjutillfälle och jag kunde få fram alla barns röster, anser jag. I 

samband med störningar som uppstod vid första intervjutillfället, då barnen som inte ännu intervjuats 

började komma in i rummet och springa, skulle det sannolikt bli bättre om jag hade genomfört 

intervjun med barnen i ett rum som hade en dörr med ett lås för att kunna stänga den. Efter att jag hade 

genomfört intervjuerna ansåg jag att de borde ske på barns villkor dock med vuxnas kontroll och 

styrning. Då skulle intervjutillfällena bli mer effektiva och kunde ge mer produktiva svar på studiens 

syfte.  

 

Gällande observationerna anser jag också att mina observationer skulle ha blivit bättre med hjälp av en 

video-kamera. Jag skulle kunna samla mer material på det sättet och kanske se mer under varje 

observationstillfälle.  Å andra sidan ville jag störa varken min egen eller barnens koncentration med en 

video-kamera.  

 

Vidare forskning  

Det är säkert mycket kvar som kan utforskas inom barn och lek.   Jag föreslår fortsatta studier under 

längre tid för att kunna få flera alternativ på faktorer som kan påverka barns lek och kunna få djupare 

förståelser av dessa faktorer.  Dessutom bör studien utföras på flera förskolor och med ett annat 

teoretiskt perspektiv för att kunna få mer variation i materialet samt för att få möjlighet att jämföra 

tidigare studier med resultatet av min studie och analys med sociokulturell fokus. .   Analys utifrån en 
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annan teori kan sannolikt ge andra svar på samma fråga eller ge upphov till nya frågor. Dessutom vore 

det intressant att jämföra olika analyser och resultat.  
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Bilagor  

Bilaga 1 (Samtyckesbrev)  

 

 
                                                                                                                                                              Stockholm, 

2015-11-17 

Hej Föräldrar på Tule Förskola! 

Jag är student på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för förskollärarutbildning och 

förskole forskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för min sista och avslutande kurs på 

förskollärarutbildningen ska jag skriva ett examensarbete. Min studie kommer att handla om barns lek där jag 

skulle vilja fokusera mig på vilka faktorer som kan påverka barns lek och vilka konsekvenser som följer i 

samband med det.  

För att samla in material till arbetet skulle jag vilja närvara i verksamheten vid förskolan under tiden 

2015.11.20 – 2015.12.09. Vid dessa tillfällen vill jag observera barns lek med hjälp av anteckningar och 

kanske med mobilkamera. Dessutom skulle jag vilja göra intervju med barn som komplement till mina 

observationer.  Intervjun kommer att bestå av frågeställningar som följer nedan: 

 

- Vad är viktigt när ni leker? 
- När blir leken bra? 
- När blir leken dålig? 
- Brukar ni sluta leka när leken blir dålig? 
- Är det roligt att leka med en vuxen? Varför? Varför inte? 

 
Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) samt 

Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att barnets, familjens, 

personalens och förskolans identitet inte får avslöjas och att fullständig anonymitet gäller. Allt insamlat 

material kommer därmed att avidentifieras och inga listor/register över personuppgifter kommer att 

upprättas. Det dokumenterade materialet får endast användas för min egen bearbetning och analys samt 

sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är godkänd. Uppsatsen 

kommer att publiceras digitalt.  

 

Med detta brev vill jag be er om ert medgivande för ert barns medverkande i studien. All medverkan är 

frivillig och kan när som helst avbrytas. Samtycker ni till studien så skriver ni under bifogad blankett. Om 

ni accepterar det kommer barnen också att informeras  om arbetet och får möjlighet att besluta om sitt 

eget deltagande. En förutsättning för barnens medverkan är att ni samtycker till studien. Om ni tackar ja 

till medverkan, men barnen säger nej så kommer barnens beslut att respekteras.  

 

Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta mig eller min handledare vid Stockholms 

universitet. 
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                                                              Vänliga hälsningar Oxana.  

 

Oxana Kulakova 

0762416299 

oxana.kulakova@gmail.com 

 

 

Hillevi Lenz Taguchi (handledare) 

Stockholms Universitet 

Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen 

106 91 Stockholm 
hillevi.lenz-taguchi@buv.su.se  

 

 

 

 

 

 

 

Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Återlämnas ifylld till förskollärare på avdelningen innan 

den 2015– 11- 20. Om du/ni inte samtycker till medverkan är det bara att bortse från detta brev.  

 

 

 

Jag/Vi MEDGER att mitt/vårt barn deltar i studien. 

 

 

Barnets namn 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………. 

 

 

 

 

 

Vårdnadshavares 

namnunderskrift/er…………………………………………………………………………………………………

…. 
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Bilaga 2 (Intervju frågor) 

1. Vad är viktigt när ni leker? 

2. När blir leken  bra? 

3. När blir leken dålig? 

4. Brukar ni sluta leka när leken blir dålig? 

5. Är det roligt att leka med en vuxen? Varför? Varför inte? 


