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Malin Linnman & Andreas Wegemo 

Kom nu! Nu kör jag utan dig. 

En kvalitativ observationsstudie om barns språkliga verktyg i sociala samspel och lek 

Let’s go! I’m going without you. A qualitative observational study to explore the chil-
dren's linguistic tools in social interaction and play 

Årtal 2016 Antal sidor: 30 

_______________________________________________________

Syftet med föreliggande studie är att fördjupa kunskapen om barns språkliga verktyg i 

socialt samspel och lek. Metoden som används är icke-deltagande observationer. Barn i 

de yngre åldrarna använder ett flertal olika språkliga verktyg så som: imitation, obser-

vation och verbalt språk för att leka, förstå lekens innebörd, gå med i leken och starta 

en lek.  Studien visar att leken är komplex i förhållande till barns språk och delaktighet 

vilket gör att barn använder sig av en variation av de språkliga verktygen för att förstå 

den. En slutsats att dra utifrån studiens resultat är att det krävs strategier och en oer-

hörd kompetens av barnen för att bemästra leken regler och innehåll. Något som utom-

stående kan har svårt att uppfatta. Därför finns det inget krav på att barn använder sig 

av specifika språkliga verktyg, däremot krävs förmåga att kunna kombinera strategier 

efter situation, för att hitta vägar in i olika lekar. 

______________________________________________________ 

Nyckelord: Lekkultur, språkliga verktyg, observation och socialt samspel 
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1 Inledning 

Enligt Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) ska förskolan vara en social miljö som 
utvecklar barns sociala och kommunikativa kompetens. Förskolan ska vara en miljö 
där barn söker kunskap genom bland annat socialt samspel, samtal och iakttagande. I 
förskolan idag är socialt samspel och kommunikation a och o i de allt större barngrup-
perna. Pramling Samuelsson, Williams och Sheridan (2015) skriver om hur barnanta-
let ökat i de svenska förskolorna som i sin tur ökar kravet på det sociala samspelet 
mellan barnen. Med den ökade mängden barn i förskolan och kraven på att fler ämnen 
som matematik, teknik, naturvetenskap med mera ska finnas med i förskolans verk-
samhet, kan tiden med aktivt deltagande förskollärare och förskolepersonal minska i 
sociala samspel och barnen kan ofta hamna i situationer där stöttning kan behövas 
(Pramling Samuelsson, Williams & Sheridan, 2015). 

Vi har utifrån våra erfarenheter i praktiken sett att samspel har kommit att bli ett 
fokus i förskolans verksamhet. Det har även uppmärksammats hur barns delaktighet 
och inflytande i sin egen verksamhet har fått större vikt. Som förskollärare är det av 
betydelse att se och kunna förstå barns intentioner i barngrupperna där närvaro är av 
stort värde för de yngsta barnen. Vi har även noterat att yngsta barnens samspel ibland 
förbises eller inte uppmärksammas då leksekvenserna oftast är korta.  

Bjar och Liberg (2010) skriver om vikten av närvarande förskolepersonal i barnets 
tidiga språkliga utveckling. De menar att samtal och frågor är viktiga för att hjälpa bar-
net i denna process. Att ett socialt samspel mellan barn finns i lekar utan en deltagande 
förskolepersonal är självklart, men vi anser att möjligheter för dessa samspel kan 
minska där barnet inte får den stöttning hen behöver.  
I läroplanen står det att: 

Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men 
också genom att iaktta, samtala och reflektera. (Skolverket, 2016, s.6) 

Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. 
Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande. (Skolverket, 2016, s.7) 

Utifrån barns olika förutsättningar skapas olika möjligheter till socialt samspel och an-
vändandet av sina språkliga verktyg. Variationerna av barns språkliga verktyg kan 
skapa både svårigheter och möjligheter i de sociala samspel som uppstår. De språkliga 
verktygen varierar utifrån barns unika förutsättningar och skapar en mängd olika sätt 
att kommunicera och göra sig förstådd på. 

Engdahl (2011) skriver om yngre barns sätt att skapa socialt samspel genom bland 
annat gester, ansiktsuttryck och kortare meningar på ett eller två ord för att tydliggöra 
deras inbjudan till lek med andra barn. Utifrån detta vill vi se hur barnet använder sig 
av sina språkliga verktyg i samspel med andra. Vårt fokus kommer att ligga på sam-
spelet mellan barn och deras språkliga verktyg i barns lekar, vilket kommer bli utgångs-
punkten för föreliggande studie. 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med föreliggande studie är att fördjupa kunskapen om barns språkliga verktyg i 
socialt samspel i olika lekar. Syftet uppnås genom att besvara dessa forskningsfrågor:  

1. Hur använder barn språkliga verktyg för att starta och delta i lek? 

2. Vilka språkliga verktyg krävs för att barn ska kunna starta eller upprätthålla en lek? 
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3. Vad innebär det för barn att sakna verbalt språk? 

1.2 Uppsatsens disposition 

Vår uppsats presenteras i följande kapitel; bakgrund, metod, resultat och diskussion. 
Varje kapitel består av underrubriker för att göra uppsatsen tydligare för läsaren.  

I kapitlet bakgrund beskrivs avgränsning för litteratursökning, begreppen som finns 
genomgående i uppsatsen, tidigare forskning och avslutas med en beskrivning av vårt 
teoretiska perspektiv. 

I kapitlet metod beskrivs vårt val av metod, genomförandet av datainsamling, analys 
av data och metoddiskussion.  

I kapitlet resultat presenteras sju kategorier som genererats av den insamlade data-
mängden. Därefter tolkas dessa utifrån det teoretiska perspektivet, och sorteras i un-
deravsnitt som korresponderar med forskningsfrågorna. Sist sammanfattas resultatet 
i ett eget avsnitt.  

I kapitlet diskussion diskuteras resultatet i relation till den forskning vi presenterat i 
bakgrundskapitlet, och leds fram till en slutsats. Vi diskuterar även studiens relevans 
och fortsatt forskning. 
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2 Bakgrund 

2.1 Avgränsning  

För sökning av artiklar till studiens bakgrundskapitel användes databaserna ERIC 
(ProQuest) samt SWEPUB. Sökord som användes var preschool, social interaction, 
toddler, activities, peer play, peer interaction, language och social strategies. Sökorden 
har varierats och kombinerats på olika sätt för att generera ett resultat av artiklar i linje 
med vårt ämne. Vissa ord har översatts till svenska beroende på databas och alla sökta 
artiklar har varit peer reviewed. 

En sökning gick till på följande sätt: I databasen ERIC (ProQuest) användes sökorden 
activities, social interaction och preschool samt valde peer reviewed och education le-
vel: early childhood education och preschool education. Detta genererade ett resultat 
på 97 artiklar, vi lade då till citationstecken runt social interaction och fick ned resul-
tatet till 17 artiklar. Vi läste igenom artiklarna men fann ingen vi tyckte var relevant för 
studien då artiklarna handlade om barn med särskilt behov av stöd vilket vi inte speci-
ficerat oss på. Vi använde därefter databasen SWEPUB där sökorden vi använde var 
sociala samspel och förskola vilket genererade ett resultat på 7 artiklar där 2 av dessa 
valdes ut. 

2.2 Begrepp 

Med ordet lek menar vi en lustfylld och frivillig handling, vilken innebörd harmonierar 
med vårt teoretiska perspektiv. 

Vi använder oss av begreppet språkliga verktyg i vår uppsats. Det vi menar med be-
greppen är barns olika kommunikationssätt såsom det verbala språket, kroppsspråk 
och minspel. 

Begreppet regler innefattar Huizingas definition av lekens komplexa regler.  

Begreppet lekens innebörd och struktur definieras som lekens tema, vilka roller som 
finns och vad leken ska handla om samt vart deltagarna vill att leken ska fortlöpa.   

Med sociala samspel menar vi när barn interagerar med varandra, sin miljö och vuxna 
samt vuxnas interagerande med barn, miljön och vuxna.  

Förskolepersonalen är ett begrepp vi använder oss av ett flertal gånger då vi inte med 
hel säkerhet vet om personen i fråga är förskollärare, barnskötare eller har en annan 
pedagogisk utbildning. 

Den proximala utvecklingszonen är ett begrepp som används i studien och innebär 
lärandeprocessen mellan ett barn som är i stadiet att erövra ny kunskap tillsammans 
med ett barn som redan besitter denna kunskap. Detta är något vi anser vara relevant 
för vår studie. 

Vi använder oss av begreppet lekkultur som utifrån vårt teoretiska perspektiv innebär 
att kultur har sitt ursprung i form av lek. I dessa lekar framträder samhällets värde-
ringar och uppfattningar om livet.  
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2.3 Styrdokument 

I läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) står det att språk och lärande samt språk 
och identitetsutveckling oupplösligt hänger samman. Den beskriver även hur förskol-
läraren ska ansvara för och bidra till att barn får den stimulans och de utmaningar som 
krävs för att utveckla språk och kommunikation. I arbetet med samspel ska arbetslaget 
hjälpa barnen att bearbeta och lösa missförstånd och konflikter samt lära barnen kom-
promissa och respektera varandra (Skolverket, 2016). 

2.4 Tidigare forskning 

2.4.1 Barns sociala samspel  

Barns lärande i förskolan uppstår bland annat genom socialt samspel och interaktioner 
med andra. De lär sig både genom interaktioner med vuxna och barn i leken och det är 
i leken med barnen som deras sociala utveckling gynnas mest. (Broström, Johansson, 
Sandberg & Frøkjær, 2014). Säljö (2008) skriver om de sociokulturella tankarna kring 
socialt samspel. Han menar att barnet behöver en variation av språkliga verktyg för att 
kunna utvecklas som en social människa. Dessa variationer av språkliga verktyg kan 
vara verbalt språk, minspel och kroppsspråk som barn använder sig av för att förklara 
och göra sig förstådd av sin omgivning. Howes (1987) tar upp det ökade intresset av 
barns sociala samspel med andra barn och att ökad forskning kring detta ämne fram-
kommer. Howes menar att det sociala samspelet är viktigt hos barn och att de är del-
aktiga i leken för att skapa vänskapsrelationer och utveckla sin sociala förmåga. Dock 
säger hon att ett socialt samspel och vänskapsrelationer inte är beroende av varandra 
och barn kan ha vänner utan att ha den sociala kompetensen. Barns sociala samspel i 
tidiga åldrar bygger enligt Howes (1987) på egna erfarenheter och lekar där turtagning 
är en faktor, som till exempel ge och ta emot lekar, jaga, kurragömma och köra eller bli 
körd i vagn.  

Lindahl (2015) skriver om de yngre barnens sätt att observera och imitera sin om-
givning. De observerar för att se hur andra gör och för att lära sig hur de själva ska 
agera i ett socialt samspel. Corsaro (2003) skriver också om observationer som en stra-
tegi barn använder sig av för att få tillgång till samspel och lek. Barn kan välja att närma 
sig en lek genom att observera för att få en uppfattning om vad leken handlar om. Efter 
barnet har skapat sig en uppfattning om lekens uppbyggnad kan barnet välja att an-
tingen försöka gå med i leken eller skapa en egen variant av samma lek i närheten. För 
att undvika att bli nekad i ett försök att gå med i en lek kan barn ibland välja att inte 
fråga en direkt fråga utan istället använda observationsmetoden.  

Detta tar även Bjar och Liberg (2010) upp i sin diskussion kring begreppet språklig 
socialisation som innebär det sätt människan anpassar sig till sin omgivning. Där ut-
vecklas den språkliga socialisationen bland annat genom imitation av andra, som se-
dan kan ge barnet en kunskap i att återge och skapa nya versioner av lekar. De skriver 
även om att samtal och kommunikation för barn kan vara situationsbundet vilket in-
nebär vissa svårigheter för utomstående att förstå vad situationen handlar om. Utifrån 
dessa leksituationer skriver de även om barns lekar i språket. Dessa lekar sker sällan i 
samspel med vuxna utan främst i samspel barn emellan. Som ett resultat av dessa 
språkliga lekar startar ofta ett samspel med vuxna i barnets närhet om funderingar hur 
om hur de använder språk. Att leka med språket innebär för barn ofta en början på 
reflektion. 

Williams (2006) skriver om barns samspel. Hon menar på att lärande sker genom 
processer och att handlingar är nyckeln till att erövra ny kunskap, något hon beskriver 
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som samlärande. Hon menar även att det är viktigt att ta vara på barnets nyfikenhet 
och ge dem friheten att utforska själva utan ett aktivt ingripande av förskolepersona-
len. Detta eftersom att det finns en jämbördighet mellan barnen i leken som inte en 
förskolepersonal kan uppnå. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) skri-
ver att barns skapade lekar bygger på deras delaktighet, interaktion och samspel. Det 
är i leken som barn lär av och med varandra. Genom att lära i leken av och med 
varandra lär sig barnen att diskutera, utforska andras tankesätt och idéer samt argu-
mentera vilket i sin tur hjälper dem att även få en förståelse för sina egna tankar. De 
tar även upp att deltagare i barns lek ofta byts ut, därför finns det inget rätt och fel i 
hur de leker leken. Dock behöver reglerna ständigt omdefinieras beroende på vilka 
barn som deltar. Detta gör leken till en utmärkt plats att utveckla sina språkliga verk-
tyg.  

2.4.2 Barns språkliga verktyg 

Michélsen (2005) skriver att barn använder sig av olika språkliga verktyg i leken och 
att de oftast används på olika sätt samtidigt. Kroppsspråket är det som uttrycks tydlig-
ast, med ord som komplement för de yngre barnen. Ögonkontakt är också ett sätt som 
är vanligt förekommande, de letar ögonkontakt, avvisar eller besvarar kompisens blick. 
Engdahl (2011) skriver om yngre barn sätt att starta lekar genom att först få ögonkon-
takt, för att sedan med skratt och minspel bjuda in barnet. Hon beskriver även att 
skratt är något som väcker intresset hos barn. Att ha ett språk innebär mer än att kunna 
verbalt uttrycka sig. Barn börjar kommunicera och använda sina språkliga verktyg re-
dan tidigt genom bland annat små blinkningar, nickningar, ljud och rörelser. (Strand-
berg, 2010).  

Michélsen (2005) beskriver röstens och minspelets användning för att ropa, 
skratta, skrika, viska och uttrycka känslor. I studien kommer hon fram till att yngre 
barns samspel till mestadels handlar om och startar med rörelse, kroppslekar och sam-
spel kring och med leksaker. Hon skriver att samspel hos barn ofta startar kring ett 
redan aktivt barn som gör något själv alternativt använder en leksak. Ibland startar 
samspel genom att två barn upptäcker/ser varandra i samma rum där en lek inte ännu 
är påbörjad, dock är detta inte lika vanligt bland de yngre barnen.  

Engdahl (2011) skriver att yngre barn under leken använder sig av olika språkliga 
verktyg för att integrera med varandra. Genom turtagning imiterar, improviserar, för-
ändrar och förhandlar barnen i leken. Till exempel kan de yngre barnen se ett barn 
göra något för att sedan imitera och förändra denna sekvens.  

McCabe och Meller (2004) skriver att språk har en grundläggande roll i samspel 
med andra, skapandet av relationer, förståelsen för interaktioner och socialisation. 
Barn som ännu inte utvecklat det verbala språket kan enligt dem uppfattas som mindre 
socialt kompetenta på grund av svårigheter att kommunicera sina intentioner, känslor 
och strategier. Deras studie visade att barn med språkliga problem blev rankade lägre 
i att bli omtyckta av sina kompisar, ta initiativ till lekar och visa omtanke för andra 
(McCabe & Meller, 2004).  

Barn som använder ett verbalt språk i leken ger dem möjlighet att vara mer flexibla 
i valet av lekkamrater. De yngre barnen måste lita mer på rutiner för att kommunicera 
med andra barn (Howes, 1988). Med ålder och erfarenheter ökar barnens förmågor att 
integrera med varandra. Språket blir ett fokus och barnen kan sätta sig in i sina lek-
kamraters perspektiv. Forskning kring det sociala beteendet lägger stor vikt vid an-
vändningen av de språkliga verktygen mellan barn men inte på att de språkliga verk-
tygen ska vara verbala. Fokus ligger istället på ett positivt kommunikationssätt mellan 
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varandra för att skapa ett socialt samspel. Därför finns det inga krav i leken på att bar-
nen behöver vara i samma ålder utan det sociala samspelet kan skapas ändå (Nærland 
& Martinsen, 2011).  

2.4.3 Kamratrelationer 

Det finns en komplexitet i att etablera och upprätthålla interaktioner med andra barn, 
då barn i yngre åldrar fortfarande är i sin kognitiva och språkliga utvecklingsfas och 
inte ännu har utvecklat vissa språkliga verktyg. Dessa språkliga verktyg krävs för att 
skapa kommunikation och socialt samspel (Corsaro, 2003). Williams (2006) fortsätter 
på samma spår om barns strategier att delta i lek och socialt samspel. Utifrån samman-
hanget behöver barn lära sig vilka strategier som fungerar med de andra barnen i olika 
situationer. Hon menar att barn som redan leker utvecklar olika sätt att bevara och 
skydda leken från avbrott, då avbrott i leken kan leda till konflikter. Därför avvisar 
ibland barn varandra från att delta.  

Sommer (2005) skriver om barns anpassning till att gå med i en lek och vad som 
sker om barnet gör detta på fel sätt. Han förklarar hur barn observerar en lek de vill gå 
med i innan för att förstå dess regler och uppbyggnad. Utifrån observationen använder 
barnet sig av olika strategier och språkliga verktyg för att kunna delta utan att skapa 
konflikter. Han tar även hur missförstånd av lekens regler gör så att barnen i leken 
avisar barnet som vill gå med. Barnet kan till exempel ha missförstått vilka roller som 
leken innehar eller försöka ta en roll som redan är uppfylld av ett annat barn. Det Som-
mer (2005) sedan beskriver är att barn behöver ha en kännedom över vad lekens struk-
tur är och en korrekt tolkning över hur leken ska lekas. När dessa faktorer uppfylls kan 
barnet lättare delta i leken.  

Skånfors (2013) skriver om barns status i leken beroende på vilka resurser barnen 
tar med in i leken. Hon har i en studie sett att barn med större förståelse inom till 
exempel klättring har det lättare att gå med i lekar där klättring är en viktig resurs 
gentemot barn som inte har den specifika förmågan. Detta gör även att barn i gruppen 
får ändrad social status beroende på lek och deras egen kunskap kring ämnet i leken. 
Det vill säga att barnen i till exempel barngruppen inte har förbestämda sociala posit-
ioner utan de förändras ständigt utifrån barnets ålder, kön, kreativitet och den speci-
fika färdigheten som krävs i leken (Skånfors, 2013). Sommer (2005) beskriver vikten 
av barns idéer och förslag för att föra en lek framåt, att kunna bidra till lekens utveckl-
ing och förädla lekens tema. Han menar att även de roligaste lekarna tillslut blir tråkiga 
om inte lekens deltagare utvecklar och förändrar den. 

Howes (1988) studie visar att barn som var tillbakadragna uppfattades och förvän-
tades vara mindre socialt kompetenta. Barn som ansågs mindre socialt aktiva deltog i 
mindre komplex lek. Studien visar att barn som spenderat mer än ett år med samma 
barn deltog i mer kompetent socialt samspel med andra barn än de som spenderat 
mindre tid i gruppen.  

Peer tutoring är ett begrepp som innebär att ett barn lär ut sina kunskaper till ett 
barn som ännu inte besitter dessa kunskaper. Peer tutoring grundar sig i Vygotskijs 
teorier kring den proximala utvecklingszonen som är ett samspel mellan olika kun-
nande individer. Zonen skapas i barns sociala samspel med varandra där tidigare erfa-
renheter speglar leken som skapas. Det kan vara allt från att ett barn har varit med och 
tvättat till att ett barn har varit med och lagat mat, dessa kunskaper för de sedan vidare 
in i leken och den proximala utvecklingszonen. Detta kan i sin tur bidra till att barnen 
som varit deltagare i leken lär sig något nytt som sedan kan föras vidare in i nya sociala 
sammanhang, där barnet blir kunskapsgivaren (Williams, 2006).  
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2.5 Teoretiskt perspektiv 

Lek är en frivillig handling eller sysselsättning som förrättas inom visa fastställda gränser i tid och 
rum i enlighet med frivilligt accepterade men obetingat bindande regler; den är sitt eget ändamål 
och åtföljes av en känsla av spänning och glädje och medvetandet av något som är »annorlunda» 
än det »vanliga livet». (Huizinga, 2004. s.41) 

Vi har valt att utgå från Johan Huizingas lekteori där den grundläggande tesen är att 
mänskliga kulturyttringar uppstår i lek. Han menar att barnens lek speglar hemmets 
och samhällets kultur där barnen bearbetar sin omgivning i sina lekar med kamrater. 
Hans bok med titeln Den lekande människan kommer från det latinska ordet homo 
ludens som han myntade. Leken är enligt Huizinga något som inte går att tvinga fram 
och är väldigt skört, speciellt i lek med kamrater. Detta då leken har mycket specifika 
regler om vilka roller som ska finnas, vad rollerna har för mening i leken, vad lekens 
syfte är och vilken väg leken ska fortlöpa i, kan ilska, besvikelser och konflikter uppstå 
mellan lekens olika parter om dessa inte följs eller förstås (Huizinga, 2004).  
Han menar att lekens innebörd är viktig för lekens deltagare och är det som skapar en 
lustfylld och meningsfull zon. En zon där deltagarna får en frihet att skapa egna regler 
och strukturer utifrån vad de vill att leken ska fortlöpa till. 

Lekteorin formuleras kortfattat: Skapandet av språket hos människan är en ordlek 
där tanke och innehåll alterneras och ur grunden uppkommer från lek (Huizinga, 
2004). 
 

3 Metod 

I metodkapitlet beskrivs; metodologi, datainsamlingsmetod, genomförande, analys av 
data, metoddiskussion och etiska principer.  

3.1 Metodologi 

En kvalitativ ansats valdes för att genomföra denna studie. Innebörden av kvalitativ 
forskning är huvudsakligen att kunna synliggöra hur situationen upplevs för delta-
garna i studien och vara flexibel kring förändringar under insamlingen av data. Den är 
lämplig enligt Bryman (2011) då syftet i en studie är att synliggöra och se världen uti-
från någon annans tankar och åsikter. Vårt syfte är att synliggöra barns språkliga verk-
tyg i sociala samspel under lek utifrån Huizingas lekteoretiska perspektivet, är den kva-
litativa ansatsen något som passar vår studie för att genom observationen få en djupare 
inblick i barnens sociala samspel. 

3.2 Datainsamlingsmetod 

Då samspelet barn emellan står i fokus och ska förstås genom ett lekteoretiskt perspek-
tiv valde vi att använda oss av datainsamlingsmetoden icke-deltagande observationer 
för att studera barns samspel i sin lekmiljö. En icke-deltagande observation är en ob-
servation där observatörer i största möjliga mån endast iakttar det som sker utan att 
själva delta. Inom den icke-deltagande observationen tillämpas ostrukturerade obser-
vationer, vilket innebär att observera utan ett observationsschema där syftet är att se 
vad som sker i den valda miljön (Bryman, 2011).  



 

  

8 

Vi observerade barn från ett till tre år för att se vilka språkliga verktyg de använde sig 
av för att kommunicera och skapa samspel mellan varandra, till exempel i lekar. Vi har 
gjort observationer på fyra förskolor under fyra förmiddagar. Vi frågade flera förskolor 
om intresse för deltagande i studien och bland de förskolor som var intresserade valdes 
fyra ut utifrån läge, tillgänglighet och godkännande av studiens syfte.  

3.3 Genomförande 

Det första vi gjorde var att kontakta de fyra förskolorna för att sedan skicka ett 
missivbrev (bilaga 1) till förskollärarna, förskolechefen och föräldrarna. Detta för att 
ge föräldrar, förskollärare och förskolechefen information om vad vi skulle göra och 
vad syftet med vår studie var.  

Vi utförde vår icke-deltagande observation i syftet att barnen inte skulle bli påver-
kade av vår närvaro i deras sociala samspel. I de fall det skedde situationer där vi blev 
inbjudna till en konversation deltog vi, då vi ansåg att ignorera det kunde leda till av-
brott i barnens lek. Vi utförde observationerna under fyra förmiddagar eftersom att 
barnen vi har observerat är mellan ett till tre år och sover efter lunchen. Vi valde även 
förmiddagar för att det är den tid på förskolan då det vanligtvis finns flest barn på plats.  

På förskolan valde vi ut situationer tillsammans. Anteckningar fördes enskilt över 
vad som skedde och sades. Detta för att sedan kunna få en bredare förståelse över si-
tuationens innebörd. När leken sedan avbröts eller avslutades sökte vi upp en ny på-
gående aktivitet eller följde ett av de observerade barnen för att få se hur hen startade 
eller gick med i en ny lek. Detta för att se hur de språkliga verktygen användes i de olika 
sociala samspelen. Efter att observationerna avslutats diskuterade och jämförde vi våra 
anteckningar för att se skillnader och likheter i vad vi sett och hört samt vilka sociala 
situationer som var relevanta utifrån vårt teoretiska perspektiv och syfte. Detta gav oss 
en bredare empiri vi sedan kunde använda.  

3.4 Analys av data och tolkning av empiri 

Vi har transkriberat våra observationsanteckningar för att sedan analysera resultatet 
utifrån våra forskningsfrågor. Utifrån resultatet förde vi sedan en diskussion där vi 
jämförde, problematiserade och argumenterade resultatet med avsnittet tidigare 
forskning. Innan vi utförde våra observationer hade vi diskuterat kring vilka situat-
ioner som kunde vara relevanta att observera utifrån vårt teoretiska perspektiv. Under 
observationen såg vi flera olika situationer, vi valde sedan utifrån vårt teoretiska per-
spektiv att fördjupa oss i de situationer där socialt samspel var i fokus och speglade 
vårt syfte. 

De tabeller som hade relevans för studien utifrån forskningsfrågorna har sedan 
bifogats i arbetets bilagor för att ge läsare en överblick om hur situationerna såg ut i 
detalj. Analysen av observationerna genererade initialt ett antal kategorier som sedan 
bearbetades utifrån studiens syfte och forskningsfrågor. Utifrån kategoriseringen 
växte sju signifikanta kategorier fram. Dessa kategorier är: ska vi leka? att starta en 
lek; observation och imitation; verbalt språk; observation och verbalt språk; obser-
vation; imitation och verbalt språk samt roller. I dessa kategorier finner läsaren rele-
vant data utifrån våra observationer som beskriver våra valda fenomen. Efter att de sju 
kategorierna beskrivits utifrån den insamlade data besvarades forskningsfrågorna i av-
snittet tolkning.  
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3.5 Metoddiskussion 

Vi insåg att det mest ändamålsenliga sättet att samla in användbara data var kvalitativa 
icke-deltagande observationer (se Bryman, 2011). vilket harmonierar med det teore-
tiska perspektivet. Detta då perspektivet har fokus på det sociala samspelet, de språk-
liga verktygen och lekkulturen som uppstår i dessa samspel. Observationer som metod 
för vår studie visade sig då även vara en väl vald metod för att kunna besvara våra 
forskningsfrågor. Eftersom vi valde att göra observationerna tillsammans fick vi en 
bredare bild av specifika leksituationer än om vi gjort dem enskilt. Vi hade inte möjlig-
het att filma eller fotografera under observationerna vilket skapade risken för att inte 
uppfatta alla leksekvenser, barnens minspel och uppfattningen av deras diskussioner 
som skedde under observationen. Vi kan inte bortse ifrån att vår närvaro under obser-
vationerna kan ha varit en påverkansfaktor, då barnen uppmärksammar vår närvaro i 
deras verksamhet. Därför var valet att göra observationerna tillsammans en avgörande 
faktor för att kunna samla in en fyllig och någorlunda objektivt insamlad datamängd. 
Då vi kunde komplettera och kontrastera varandras tabell.  

3.5.1 Pålitlighet, trovärdighet och överförbarhet 

Pålitlighet, trovärdighet och överförbarhet är viktiga aspekter i kvalitativa studier och 
något som måste beaktas. Den kvalitativa forskningen handlar om att fördjupa kun-
skaper inom ett visst område och att fokus ligger på den unika situation som studeras 
(Bryman, 2011). Därav är vår studie fokuserad på vissa situationer på specifika försko-
lor och ger en fördjupad kunskap av vårt område.  

Risken med icke-deltagande observationer är att observatören kan bli en påver-
kansfaktor i situationen (Bryman, 2011). För att få ett så pålitligt resultat som möjligt 
observerade vi tillsammans, under en längre period och från olika synvinklar. För att 
dels få ett så precist resultat av observationen som möjligt, dels för att barnen skulle 
vänja sig vid vår närvaro och inte avbryta lekens gång, vilket harmoniserar med studi-
ens syfte att fördjupa kunskapen om barns språkliga verktyg i sitt sociala sampel med 
varandra. Under våra observationer utgick vi från studiens syfte och forskningsfrågor 
där resultatet endast speglar dessa. Vi valde även att göra observationerna tillsammans 
och på fyra olika förskolor som tidigare nämnts för att öka pålitligheten. Eftersom att 
vi har observerat samma situationer får resultatet en ökad trovärdighet, då vi kunde 
jämföra och föra samman bådas observationsanteckningar.  

I vår studie är en observation mer trovärdig för att ta reda på vad som görs i verk-
samheten och inte vad som påstås göras. Resultatet blir konkret och det skapar ett bra 
underlag för fortsatt arbete med tolkning av empirin (Stukát, 2011).  

Då observationerna i studien är utförda på ett begränsat antal förskolor är resulta-
tet bundet till dessa situationer och barngrupper. Däremot resulterar studien i en för-
ståelse över hur barn använder sina språkliga verktyg i lek och socialt sampel, vilket 
kan vara överförbart även till en generell nivå. 

3.6 Etiska principer 

Vi skickade ut ett missivbrev (bilaga 1) med information till förskolechef, förskoleper-
sonal och föräldrarna på respektive förskolor vi besökte. I brevet framgick information 
om studiens syfte, frivilligheten att delta och rätten till att avbryta observationen när 
som helst.   
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I missivbrevet beskrevs vad som skulle ske och att varje deltagare kunde avstå sin med-
verkan i studien. Det har framgått att observationen var frivillig och deltagandet gick 
att avstå från helt eller avbryta när som helst. Vi fick även samtycke av samtliga för-
skolechefer att utföra studien på deras respektive förskolor innan missivbrevet gavs ut 
till resterande deltagare. 

Förskolechefen, förskolepersonalen och föräldrarna har blivit informerade om de 
etiska principer vi förhåller oss till utifrån vår observation. Dessa är: konfidentialitets-
, samtyckes-, informations- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). Detta gav 
alla deltagare i vår studie en trygghet genom att förbli anonymiserade och att all in-
formation som samlas in under arbetet endast används i föreliggande studien. 

 Alla förskolor och deltagare i vår studie blev informerade om att anonymiseringen 
upprätthålls under hela studien. Varken namn på deltagare eller förskolor anges i stu-
dien. Deltagarna har däremot blivit informerade om är att fler förskolor är delaktiga i 
studien. I studien kommer deltagarna benämnas som till exempel B1, B2, B3, B4 med 
mera för att anonymiseringen ska upprätthållas.   

Alla informanter har blivit informerade om att insamlad data endast kommer att an-
vändas i studiens syfte och kommer efter det att förstöras. Ingen information kommer 
att användas på annat sätt än i vår studie.  
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4 Resultat 

Vårt resultat presenteras i tre avsnitt, Empiri där vi presenterar våra kategorier: ska vi 
leka? att starta en lek; observation och imitation; verbalt språk; observation och verbalt 
språk; observation; imitation och verbalt språk samt roller.  Tolkning där vi utifrån 
vårt teoretiska perspektiv, Huizingas lekteori, tolkar vår empiri och Resultatsamman-
fattning där vi sammanfattar resultatet. 

4.1 Empiri 

Innehållet i detta avsnitt är studiens empiri som utgörs av sju kategorier, ska vi leka? 
att starta en lek; observation och imitation; verbalt språk; observation och verbalt 
språk; observation; imitation och verbalt språk samt roller vilka presenteras i underav-
snitt, rubricerade utifrån det som utgör kategorins kärna.  De tabell som fördes under 
datainsamlingen presenteras som bilagor i slutet av uppsatsen. 

4.1.1 Ska vi leka? 

Tabell 1 och 2 (bilaga 7 och 8) visar komplexiteten i lek. Lek med en lekkamrat förefal-
ler inte bara vara frivillig utan måste även ske på bådas villkor för att vara lustfylld 
vilket lekteorin styrker genom att Huizinga menar att en lek är en lek om den är lust-
fylld. Under våra observationer såg vi exempel på hur försök till lek inte alltid blev be-
svarad. I dessa situationer blev barnen istället avvisade från leken eller inte aktivt in-
bjudna till att vara med.  

Tabell 1 visar en situation där B9 frågar B7 om de ska leka ihop. Svaret blir nej följt 
av en tveksam inbjudan av B7 till leken hen vill leka. Utifrån detta kan vi se hur det 
verbala språket inte alltid är en tillgång för att starta en lek, då barnet inte har fått en 
uppfattning om situationens helhet.  

 
Tabell 1: Kategori Ska vi leka? 

 
Röst: Ord och ljud Handling 

B9 - Vill du leka till mig? 

B7 – Nej! Jag vill leka här... med dig också.  

(med svagare röst) 

B9 ropar till B7 som står en bit bort med  
Ryggen till. 

 

I tabell 2 ser vi istället en situation där B1 ställer frågan om B2 vill leka men får inget 
svar då B2 blir ledsen då en förskolepersonal precis lämnat rummet. Vi ser att B1 för-
söker använda sig av olika språkliga strategier för att få B2 att vilja leka, både genom 
kroppsspråk, miner och verbalt språk. Ingen av strategierna fungerar och B1 får inte 
igång en lek med B2 som hens intentioner var. 
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Tabell 2: Kategori Ska vi leka? 

Röst: Ord och ljud Handling 

 

 

 

B1 – Får jag bygga med B2? 

 

 

 

 

Förskolepersonal – Tillsammans gumman. 

B2 bygger med duplo. 
Förskolepersonal sitter tillsammans med B2. B1 
går 
In i rummet och kastar några klossar. 
 

 

Förskolepersonal lämnar rummet och barnet bli  

Ledset. B2 svarar då inte B1 som ställt frågan. 

 

Förskolepersonalen kommer tillbaka. 

 

B1 närmar sig platsen där B2 sitter.  

B2 flyttar undan lite. 

 

 

 

 

 

Ovan är exempel på hur en situation kan se ut när ett barn vill leka med någon och 
ställer frågan rakt ut. När frågan ska vi leka ställdes till ett barn blev svaret ofta nej till 
en början och sedan som i exemplet ovan ändrat till ett ja och ibland sa en förskoleper-
sonal till barnen att alla får vara med 

4.1.2 Att starta en lek 

Kategorin tar upp olika språkliga verktyg barn använder sig av för att starta en lek och 
hur de använder dessa verktyg beroende på lekkamrat. 

Våra observationer visar på olika tillvägagångssätt för att starta en lek. Inte bara hur 
barnen använder det verbala språket för att göra detta utan hur barnen skapar en för-
ståelse av lekens innebörd, regler och utveckling för att sedan genom olika strategier 
starta leken. Vi såg situationer där barnen språkade med varandra, hur barn visade 
med kroppen och genom mimik vad som skulle göras och på så sätt startade lekar. 
Utifrån de olika situationerna vi observerade fick vi se hur barn anpassade sina språk-
liga verktyg och vägar beroende på lekkamrat och det sociala samspelets krav.  

I en situation (tabell 3, bilaga 2) startade leken med ett direkt påstående att vi kan 
leka. Påståendet startar en diskussion och förhandling om vart och hur leken skulle 
lekas. Diskussionen startar med ett förslag om vart leken ska äga rum. Genom att de 
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ena barnet tydligt visar att det första förslaget inte är attraktivt för hen, ger kompisen 
efter ett tag med sig och leken kan starta. 

 
Tabell 3: Kategori Att starta en lek 

 
 
 
I en annan situation vi observerade (tabell 4, bilaga 2) lekte två barn i en sandlåda med 
en förskolepersonal. B1 går mot kanten av sandlådan med en hink och B2 följer efter. 
B1 ger B2 hinken, tar sedan upp en spade och viftar den framför B2 för att visa att hen 
ska ta den. I den här situationen är det gester och mimik som används för att starta 
leken. Dock är det bara gester och mimik som krävs i situationen för att skapa ett soci-
alt samspel och på så sätt starta en lek där barnen kan gräva tillsammans i sandlådan.  

Vi ser alltså att tabell 3 (bilaga 2) visar barn med mer utvecklat verbalt språk än 
vad vi ser i tabell 4. Dock visar bilaga 2 hur alla barn oavsett ålder finner sätt att starta 
en lek med de språkliga verktyg de har tillgång till. 

 
Tabell 4: Kategori Att starta en lek 

 

 
  
 

Röst: Ord och ljud Handling 

 

 

B7 – Men vi kan leka! (Till B5) 

B5 – Vi. Vi ska leka i båten. Kom så går vi. 

B5, B6 och B7 har lekt en stund med bilar 
på mattan. B6 lämnar leken med en bil. 

 

 

Kommer tillbaka för att Båten var full. 

 

 

 

Röst: Ord och ljud Handling 

 

 

 

 

 

B1 gör ett läte åt B2. 

 

B1 och B2 leker i en sandlåda med en för-
skolepersonal.  

B1 går mot kanten av sandlådan med en 
hink. 

B2 följer efter. 

B1 ger hinken till B2. 

B1 tar upp en spade och viftar framför B2. 
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Tabell 5: Kategori Att starta en lek 
 

Röst: Ord och ljud Handling 

B4 – Vi ska åka sparkcykel. Och B5 ska också 
det.  

B5 – Kom nu! Nu kör jag utan dig.  

B4– Jag kommer.  

B5 – Kom! B4 – Nu kommer jag.  

B4 och B5 tar varsin stol och ”kör” bakom 
varandra. 

 

 

Här ser vi ett exempel på hur ett barn genom sitt verbala språk startar en lek med en 
kamrat. Leken startar genom att barnet bestämt säger vad de båda ska göra och att 
kamraten ska vara med. Kamraten är dock med på att de ska leka ihop och leken startar 
direkt och fortsätter under en lång period med flera förändringar under lekens gång 
vilket kan ses i tabell 5 (bilaga 4).  

4.1.3 Observation och imitation 

Kategorin beskriver hur barn använder observation och imitation som metoder för att 
delta i och starta lekar.  

För att starta en lek kan det som i fallet i tabell 6 (bilaga 3) inledas av en observation 
följt av en imitation. Leksituationen som utspelar sig i köksvrån startar med att B1 an-
vänder sig av ett verbalt språk med B2, med en tydlig avsikt om vad leken ska handla 
om. B1 säger att de ska laga pannkaka och B2 återupprepar det. När sedan B3 går med 
i leken och B1 avslutar den då hen inte vill leka mer utan tar en vagn och går, vilket 
förändrar lekens regler. Eftersom B3 använder gester och mimik anpassar sig B2 till 
situationen. B2 använder nu inte sitt verbala språk utan använder kroppsspråket och 
ljud för att fortsätta leken. B3 observerar vad B2 gör för att sedan imitera det och kan 
på så sätt upprätthålla det sociala samspel leken kräver. 

Observationen visar hur barn använder sig av olika språkliga verktyg för att kommu-
nicera, starta och upprätthålla leken. Situationen mellan B1 och B2 visar på hur en 
verbalt språklig kommunikation kan starta en lek. B3 visade i stället på en förmåga att 
observera och på så sätt lära sig lekens regler för att kunna gå med. Situationen efter, 
då B1 lämnar leken visar hur B2 och B3 genom observation och imitation fortsätter att 
utveckla leksituationen. Genomgående i den andra situationen är att B2 och B3 använ-
der sig av ljud för att förstärka och förtydliga sina handlingar. Utifrån vårt teoretiska 
perspektiv kan vi se att barnen i situationen använder sig av olika språkliga verktyg 
beroende på lekkulturen och kraven leken ställer på barnen.  
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Tabell 6: Observation och imitation 

 

Många barn använder observation som strategi för att få tillgång till lek. För barn som 
inte använde sig av ett verbalt språk var det betydelsefullt att förstå lekens innehåll och 
lekens regler för att kunna delta. När denna förståelse upprätthållits och barnet har 
gått med i leken ställs det nya krav på vad barnet behöver göra för att bidra till leken. 
Här såg vi flera gånger hur barnen utan det verbala språket tog till imitation av de barn 
som startade leken. Barnet observerade först vad som skedde för att sedan göra samma 
sak. Här ser vi hur barnet tar till nya strategier för att upprätthålla leken när det verbala 
språket inte finns där som ett stöd. Denna strategi är något vi såg hos de flesta av bar-
nen utan ett verbalt språk för att både starta samt upprätthålla en lek.  

 

Röst: Ord och ljud Handling 

 

B1 – Vi ska göra pannkaka.  

B2 – eh pakaka, eh pakaka. (en pann-
kaka, en pannkaka) 

 

 

 

B1- Vill inte leka mer! 

 

 

Ljud sinsemellan varandra som inte var 
förståeligt för oss, men bidrog till lekens 
framgång.  

 

B1 och B2 står i kökshörnan. Lägger in 
saker i ugnen nära varandra. 

 

B3 ansluter till spisen och ugnen. B2 och 
B3 turas om att gå fram till spisen. B3 
imiterar vad B2 gör. 

 

B1 tar en vagn och går ut ur rummet.  

 

B3 observerar hur B2 öppnar ett skåp 
och stänger det. B3 går fram och gör det-
samma. Båda sätter sig vid bordet och 
äter. B3 och B2 fortsätter äta och skrat-
tar. B3 observerar B2 och imiterar vad 
B2 gör. B2 lägger in tallriken i ett skåp, 
sätter sig en stund och hämtar tillbaka 
tallriken. B3 observerar och gör sedan 
samma sak. B2 avslutar leken genom att 
gå ifrån rummet. B3 fortsätter att diska i 
köket för att sedan avsluta och gå där 
ifrån.  
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4.1.4 Verbalt språk 

I denna kategori använder barnen sitt verbala språk för att starta och delta i leken. 

I denna situation där B4 och B5 startar en lek med stolar använder de sig till största 
delen av ett verbalt språk. Det ger tydliga instruktioner till varandra hur leken ska fort-
löpa och vad som ska ske i situationerna som uppstår. Det upplevs som att B5 är den 
drivande parten i leken och visar vart leken ska fortsätta. Exempel på detta är när B5 
säger till B4 att komma för nu kör jag utan dig, vilket resulterar i att B4 säger jag 
kommer och följer efter. Det syns även i senare situationer när leken utvecklats och 
förändrats då B5 får ett par klockor och säger nu får jag sitta här, du får vänta. Detta 
syns även mer i detalj i tabell 7 (bilaga 4) då det ofta är B5 som säger vart de ska sitta, 
att de ska åka och vems tur det är. Genom leken använder barnen sitt verbala språk 
kontinuerligt för att utveckla det sociala samspelet och leken genom hela aktiviteten. 
Leken är föränderlig och börjar från att de åker sparkcykel på två stolar till att läsa en 
bok och äta pepparkakorna till att avslutas vid ett bord där de spelar med klockor och 
äter tårta.  

Tabell 7: Kategori Verbalt språk 

 

I observationssituationen kan vi se att B4 och B5 använder sig av sitt verbala språk för 
att starta, upprätthålla och förändra leken utan att avbryta den. Både B4 och B5 an-
vänder tydliga gester för att visa vart leken ska fortsätta och ett tydligt språk där de ger 
direktiv till varandra om hur leken ska fortlöpa. Båda barnen visade en förståelse för 
deras lekars regler och kunde därefter förändra leken från en sak till något helt annat 
utan avbrott 

Tabell 8: Kategori Verbalt språk 

Röst: Ord och ljud Handling 

B3 – Båda är slut, båda är slut. 

B4 – Kolla hur mycket vi har byggt 

B3 – Nu är det klart 

 

B4 visar en förskolepersonal hur mycket som 
har byggts. De fortsätter bygga ett tag till och 
nu är det färdigt. B3 berättar högt för alla 
som kan höra att det är klart och B4 säger 

Röst: Ord och ljud Handling 

B4 – Vi ska åka sparkcykel. Och B5 ska 
också det.  

B5 – Kom nu! Nu kör jag utan dig.  

B4– Jag kommer.  

B5 – Kom!  

B4 – Nu kommer jag.  

  

B4 och B5 tar varsin stol och ”kör” bakom 
varandra. 

 

 

 

Slutar leka med stolarna. Fortsätter leka till-
sammans i soffan.  
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B4 – Den är klar 

P – Vad har ni byggt? B4 – En julgran! 

samma sak. En förskolepersonal kommer 
fram och frågar vad de byggt och B4 svarar.  

 

Situationen som utspelar sig i tabell 8 visar på en användning av det verbala språket 
för att förklara för varandra att leken är på väg mot ett slut. Genom att verbalt uttrycka 
att hen tycker leken är klar och sedan bli bekräftad av lekkamraten gör att båda par-
terna i leken är överens om ett avslut.  

4.1.5 Observation och verbalt språk 

Kategorin beskriver hur barn använder observation för att sedan genom verbalt språk 
delta eller starta en lek. 

En situation (tabell 9, bilaga 5) i båten har pågått en stund när B4 kommer in i leken. 
B4 börjar med att leka parallellt och observerar B2 och B3 i båten, för att sedan efter 
en stund försöka gå med. B4 har hört hur de andra barnen pratar om att dem är sjuka 
och har ont, därför testar B4 att gå med i leken genom att peka på en spruta och fråga 
om hen kan ta den. När B4 får svaret ja har hen ångrat sig och svarar att hen inte vill 
ha den. B4 fortsätter istället med att prata om något som inte har med leken alls att 
göra och blir då tillsagd att sluta av de andra barnen. Då B4 inte riktigt har förstått 
lekens regler går detta inte så bra i början men efter ett misslyckande och vidare ob-
servationer, förstår sedan B4 vad som krävs. Hen använder då ett nytt tillvägagångssätt 
och frågar om det går bra att hen är doktor och får då svaret ja och blir på detta sätt 
inbjuden i leken. Efter detta fortsätter leken en stund utan avbrott där B4 är doktor B3 
är en patient och B2 kör båten för att sedan avslutas när B2 säger att båten är framme 
i land.  

Utifrån det observerade samspelet i båten, såg vi hur en blandning av strategier 
användes för att förstå lekens regler och sedan upprätta ett samspel. B4 i situationen, 
observerar för att sedan prova olika tillvägagångssätt för att bli inkluderad i leken. 
Bland annat ställer B4 direkta frågor till B2 och B3 för att förstå och hitta sin roll i 
leken. Utifrån svaren B4 får, anpassar hen sig till den redan pågående sociala situat-
ionen och får tillslut tillträde till leken. 
 

Tabell 9: Kategori Observation och verbalt språk  

Röst: Ord och ljud Handling 

B3 – har du också ont i magen? Till B4 

B4- Nej! (med bestämd ton) 

B4 – ska jag ta den?  

B2 – Ja. B3- ja. B4 – Den? B2 – ja. B4 – Nej, 
vill inte ha den. 

B3 har nu observerat att B4 tittar på vad de 
gör och startar en interaktion. 

Pekar på en spruta. 

Pekar igen. B4 testar istället om hen kan gå 
med i leken genom att ta sprutan men ångrar 
sig efter att hen har fått svaret ja.  

 

I situationen observerar ett av barnen vad som sker för att sedan bli inbjuden i leken 
utan att gå med. Barnet som observerat verkar inte riktigt förstått vad lekens regler och 
utformning är och förstår därför inte vad som krävs för att vara med i leken. Hen testar 
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sedan en metod för att gå med men ändrar uppfattning och fortsätter observera även 
fast en inbjudan har signalerats.  

4.1.6 Observation, imitation och verbalt språk 

Kategorin visar hur barnen använde de språkliga verktygen observation, imitation och 
verbalt språk som komplement till varandra i start och deltagande i lek.  

B3, B4 och B6 bygger med duplo medan B7 målar på ett stativ en liten bit bort och 
observerar den pågående situationen vid duplot (tabell 10, bilaga 6). B4 säger högt utan 
att tilltala ett specifikt barn att det endast ska sitta gula och blåa duplobitar på plattan. 
B7 kommer då fram från stativet tar en grön duplobit och sätter den på plattan. B4 ser 
detta och säger skarpt nej den ska inte vara där! B7 går då tillbaka till stativet och 
målar vidare.  

B8 kommer förbi och observerar bygget, efter en stund går B4 och B8 till stativet 
och börjar måla medan B3 är kvar och bygger och B7 har lämnat situationen. B4 målar 
och B8 observerar för att sedan imitera vad B4 gjort. B4 går sedan tillbaka till duplot 
och B8 följer efter. Nej där ska inte grön vara, här ska den vara säger B4 när en grön 
duplobit sitter på fel plats på plattan och visar B3 vart den ska vara. B8 går iväg och B3 
och B4 fortsätter sitt byggande.  

I situationen uppmärksammade vi hur barnen använder olika språkliga strategier 
för uppstartandet och upprätthållandet av lekarna. Till viss det var det verbala uppma-
ningar som utgjorde reglerna för leken och förklarade för de andra deltagande barnen 
hur och vad det skulle göra. Vi såg även tendenser av imitation och observation i leken 
där barnen utan det verbala språket härmade varandras rörelsemönster och hand-
lingar. I den här situationen kan vi se hur barnen använder sig av alla de strategier vi 
tidigare sett för att gå med och upprätthålla leken, vi ser även hur det har en betydelse 
kring vilka verbala språkkunskaper de har. Dock ser vi att det inte är ett krav utan att 
alla barnen, även de med verbalt språk använder andra språkliga verktyg som strate-
gier beroende på leken.   
 
Tabell 10: Kategori Observation, imitation och verbalt språk 

Röst: Ord och ljud Handling 

 

 

B4 – Det ska bara vara gul och blått 

B4 – Nej, den ska inte vara där! 

 

 

 

 

 

B4 – Nej, där ska inte grön vara här ska den 

B3, B4 och B6 bygger med duplo. B7 står 
framför ett stativ och målar, samtidigt som 
hen observerar hela byggsituationen.  

B7 går ifrån stativet och sätter en grön 
duplobit på plattan B4 och B3 bygger på.  

B7 går tillbaka till stativet. B6 har under 
hela denna tid gått mellan stativet och 
duplot utan att komma in i någon av le-
karna. Nu kommer B8 in i leken samtidigt 
som B6 som endast observerat och inte hit-
tat en väg in i leken går iväg till ett annat 
rum. B8 ställer sig vid B4 tittar lite sedan 
går båda iväg för att måla vid stativet. B3 
sitter kvar och bygger medan B7 går iväg 
från målningen. B4 målar medan B8 obser-
verar för att sedan imitera vad B4 har gjort. 
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Ovan ser vi en situation som förändras beroende på lekkamratens språkliga verktyg. 
Leken startar med ett verbalt språkligt utbyte och förändras sedan till en observation- 
och imitationslek då barnet som ansluter till leken inte har de verbalt språkliga verktyg 
som leken krävde innan.   

4.1.7 Roller 

I detta avsnitt diskuterar vi de olika rollerna barn tar på sig i leken och vad det kan 
bero på. Vissa barn är mer dominanta och styr leken, medan andra barn tar en mer 
passiv roll och observerar reglerna som uppstår och strategierna som leken innehar.  

Vi uppfattade att barn både med och utan ett verbalt språk tog på sig olika roller i lek-
situationerna. Det som utmärkte sig där barn lekte tillsammans där båda hade ett ver-
balt språk var att det i många fall var ett av barnen som tog en ledande roll och styrde 
leken åt olika riktningar. Med hjälp av tydliga uppmaningar styrde barnet leken genom 
att berätta för sin kamrat vad som skulle hända härnäst och även hur kamraten skulle 
agera. För de yngre barnen där kroppsspråket var det huvudsakliga språkliga verktyget 
såg vi hur de tog en ledande roll genom att visa med gester vad som skulle hända i leken 
till exempel genom att ta upp en leksak eller gå till en specifik plats. 

I tabell 11 (bilaga 8) ser vi ett tydligt exempel på hur ett barn leder de andra i vad 
som ska göras under leken. Även om både B4 och B6 har det verbala språket används 
det knappt under lekens gång utan B5 leder samtalen med direkta uppmaningar om 
vad som ska ske. Leken blir dock aldrig framtvingad hos B4 och B6 utan de leker mer 
än gärna med B5 och leken är både lustfylld och frivillig, även om den är ledande.  

Den passiva rollen som vissa barn tar under leken innebär en inkännande och lyss-
nande roll. Dessa barn uppfattas som fullt delaktiga i leken men följer lekens plan utan 
motstånd eller egna initiativ. Dessa barn är även utifrån våra observationer alltid fri-
villigt med i leken och blir aldrig tvingade till att medverka eller fortsätta om de inte 
vill. Vi såg däremot att det är den passiva rollen i leken som oftast inte avslutar den 
utan är kvar tills den ledande rollen byter lekens utformning eller tröttnar och lämnar 
leken. Vi såg dock aldrig att barnen i den passiva rollen inte hade en lustfylld upplevelse 
utan lekarna präglades av skratt och bus.  

 
Tabell 11: Kategori Roller 

vara.  Detta pågår i cirka två minuter tills B4 går 
tillbaka till duplot och B8 följer efter.  

 

Röst: Ord och ljud Handling 

 

 

B5 – Nu springer vi! 

 

 

 

B4 och B6 står och målar med vatten på en 
vägg. B5 kommer fram och iakttar barnen 
en stund för att sedan ta deras uppmärk-
samhet. B4 och B6 följer efter B5 och imite-
rar vad B5 gör. B5 tar upp en pinne och 
springer vidare med den, B4 och B6 gör det-
samma. B5 släpper pinnen, tittar på den och 
tar sedan upp den igen och springer vidare. 
B4 och B6 gör det samma och springer efter 
B5 och skrattar.  
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4.2 Tolkning  

Här tolkar och bearbetar vi ovan presenterade empiri och besvarar våra forskningsfrå-
gor utifrån vårt teoretiska perspektiv, Huizingas lekteori. 

4.2.1 Att starta en lek 

Barn använder alla sina tillgängliga språkliga verktyg för att ta sig in i situationer enligt 
våra observationer. De använder sig av observationer för att förstå lekens regler, imi-
tationer för att lära sig lekkulturerna, miner för att visa känslor, gester och ljud för att 
utveckla och förklara lekens innebörd och intentioner samt verbalt språk för att språka, 
diskutera och uppmana varandra i sociala samspel.  

Barn som har tillgång till det verbala språket använder även alla dessa olika språk-
liga verktyg för att göra sig förstådda bland de andra deltagarna. De kan använda det 
verbala språket för att starta en lek genom att fråga om någon lekkamrat vill leka eller 
genom att fråga lekkamraterna i en redan pågående lek om hen får vara med. De kan 
som tidigare nämnts använda observationer för att förstå lekens regler och sedan gå 
med genom att ta en roll i leken som det finns behov av. Barnen använder även sitt 
minspel och sina gester för att ge sina ord mening, att till exempel säga något med en 
skarp ton, korsa armarna och grimasera visar barnet för sina kamrater att hen inte vill. 
Imitation används oftast i situationer där den proximala utvecklingszonen är ett fak-
tum. Barnet imiterar det barn med mest kunskap kring lekens situation och imiterar 
vad som sker för att upprätthålla den. I de allra flesta fall kompletterar alla dessa språk-
liga verktyg varandra för att skapa ett fungerande socialt samspel i barnens lekkultur 
enligt det teoretiska perspektivet.  

Hos de barn där det verbala språket inte finns än används gester, minspel och läten 
flitigt för att hålla leken lustfylld och levande. Barnen gör sig förstådda i vad som är 
rätt och fel genom att med kroppens olika uttrycksformer gestikulera sina känslor. Vi 
såg hur barnen genom läten och genom att visa med händerna, fick ett annat barn att 
förstå vad som behövdes hämtas eller vart hen skulle ta vägen för att leken skulle fort-
löpa. En viktig faktor i att kunna starta och upprätthålla en lek hos barnen utan ett 
verbalt språk var imitation och parallelllekar som sedan gick ihop till ett gemenast so-
cialt sampel. Barnen lekte parallellt med varandra i vad vi skulle förklara som identiska 

B5 – Vi vill ha en boll för vi ska spela fotboll 
som de andra. B4 – Ja, fotboll! 

B5 – Backa ända till buskarna, backa mera. 

 

 

B5 – Jag spelar och sen får ni passa till mig. 

B4 – oj då (skrattar) 

B5 har nu tröttnat och går fram till en för-
skolepersonal. B5 tar bollen, sätter den mot 
bröstet och tar bestämda steg iväg mot plat-
sen hen vill börja spelet på. B4 och B6 går 
efter. 
B5 lägger ner bollen och pekar mot bus-
karna. B5 skjuter sedan iväg bollen mot 
buskarna där B4 och B6 står. B4 har nu bol-
len och B5 väntar på att bollen ska passas 
tillbaka. 

 

Bollen flyger iväg helt fel när B4 skjuter den 
och alla tre barnen skrattar. Leken avbryts 
sedan då alla ska gå in.  
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lekar där ett barn imiterade det andra. Genom att observera vad barnet med störst 
förståelse för just den lekens kultur kunde barnet imitera och utveckla sin förståelse 
kring vad leken innebar. Detta förstår vi genom det teoretiska perspektivet som ett 
skeende där imitation används som en strategi för att förstå den enskilda zon där upp-
fattningen om lekens regler och uppbyggnad är väsentligt för utvecklingen av den. 

4.2.2 Att upprätthålla en lek 

Utifrån vårt resultat ser vi att det inte finns några tydliga krav på språkliga verktyg för 
att starta eller upprätthålla en lek, utan kravet ligger på huruvida barnen i leken förstår 
dess regler och innebörd vilket även Huizingas teori belyser. I många fall såg vi att det 
är tre huvudsakliga språkliga verktyg som används av barnen för att starta och upp-
rätthålla lekar. Dessa är observation, imitation och det verbala språket, de kan använ-
das ihop och separat för att skapa en förståelse hos de andra involverade i leken. Vi såg 
under våra observationer hur barn förändrar och anpassar lekarna beroende på det 
efterfrågade språkliga verktyget. En lek kunde starta mellan två verbalt språkliga barn 
och förändras till en imitationslek då barn med ännu inte utvecklade verbala språkför-
ståelser gick med.  

Detta visade för oss hur ett socialt samspel inom en lek bygger på en jämbördig 
förståelse och en någorlunda jämlik kompetens hos barnen. Enligt vårt teoretiska per-
spektiv och våra observationer bygger leken och det sociala samspelet på att reglerna 
och innebörden förstås av alla för att göra den lustfylld och utvecklande. Att vi såg detta 
finns det inga tvivel om då flera av våra tabeller visar på olika situationer och hur för-
änderliga de kan vara beroende på lekkamraternas språkliga verktyg. För att gå med i 
en lek kan det krävas vissa strategier men om den gemensamma lekens mening inte 
förstås av samtliga deltagande kan leksekvensen avslutas hastigt på grund av konflik-
ter, ilska eller besvikelser som Huizinga tar upp i sin teori.  

Vi kan därför säga att utifrån våra observationer har vi uppfattat några viktiga stra-
tegier. Barnen använder sig av de tre mest distinkta språkliga verktygen, observation, 
imitation och verbalt språk. Dock på varierande sätt och med olika framgång i olika 
sammanhang. Därför kan vi inte säga att det finns några krav på vilka språkliga verktyg 
som alltid fungerar då det beror på vilka barn och i vilken situation. 

 

Observation 

För att kunna gå med i en lek behöver barnet skapa sig en förståelse över lekens regler, 
innebörd och struktur. Detta gör barnet genom att observera leken i fråga för att på ett 
lättare sätt finna en väg in i den. När innebörden känns uppfattad finns det fortfarande 
krav på att barnet behöver ha en förståelse kring lekens regler. När reglerna och inne-
börden är någorlunda uppfattade gör barnet ofta ett försökt till att gå med. Då en på-
gående lek kan vara komplicerad innebär det ofta att barnet kan behöva fler än ett för-
sök till att förstå leken och få tillgång till den. Utifrån Huizingas lekteori förstår vi detta 
som den skörhet han beskriver leken som inom perspektivet, där leken och dess struk-
tur lätt kan förstöras om deltagarna inte förstår sammanhanget de är en del av. Därför 
är observationen en viktig del av barns språkliga verktyg för att förstå leken men inte 
det enda kravet för att starta eller upprätthålla sociala samspel. 

Imitation 

Vi uppfattade att imitation, framför allt för de yngre barnen, är en viktig strategi för att 
upprätthålla en lek. För att klara av lekens komplexa regler och klara av det sociala 
samspelet som leken kräver blir det viktigt för barnet att kunna se och förstå de andra 
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barnens handlingar och kunna agera på liknande sätt. Imitationslek sker ofta i en situ-
ation där ett barn har mer kunskap kring lekens kultur och ett barn imiterar för att lära 
sig. Lekkulturen som Huizingas teori tar upp som en skör företeelse där barnen skapar 
en egen förståelse för varandra. Imitation är därför en viktig del i denna process. Vi såg 
att detta var väldigt vanligt i sociala samspel där ett äldre barn lekte med ett yngre. Det 
äldre barnet gjorde något som att till exempel ta en stekpanna till spisen och sedan till 
bordet, därefter imiterade det yngre barnet händelsen. Imitation är därför något som 
används av alla barn även de som har ett verbalt språk, då imitation ger de en chans 
att förstå en lek när en verbal förklaring inte går att få.  

Verbalt språk 

Det verbala språket är det språkliga verktyg som används flitigast enligt våra observat-
ioner för att både starta och upprätthålla leken. I många fall används direkta frågor 
som startsignal för leken och kontinuerliga direktiv under leken om vad som ska göras 
och vart leken är på väg. Vi upplevde att det fanns förväntningar i vissa situationer att 
uttrycka sig på ett passande sätt eller bidra med relevanta saker till lekens utveckling. 
Det verbala språket används på ett förklarande sätt för att upprätthålla de sociala sam-
spelen och som ett hjälpmedel för de deltagande att förstå och ge leken mening. Det 
bidrog även till att förklara och diskutera lekens regler och förändringar utan att skapa 
avbrott eller konflikter vilket det teoretiska perspektivet tar upp genom att skriva att 
leken ska vara en lustfylld upplevelse.  

Ibland då det uppkom svårigheter med de språkliga verktygen i leken fanns det 
tillfällen då barnen tillrättavisade varandra och uppmanade till en förändring för att 
leken skulle kunna bibehållas. Tabell 10 visar på hur barnen använde sitt verbala språk 
för att både förklara lekens innebörd och regler samt tillrättavisa när dessa bröts. 

 
 

4.2.3 Avsaknad av verbalt språk 

Använder” fel” strategier 

För barn där språket fortfarande utvecklas kan det skapa en problematik i skapandet 
och upprätthållandes av aktiviteter. Då barnet ännu inte har förmågan att ställa frågor 
och förstå språket i leken måste barnet förlita sig på andra strategier så som att iaktta 
och observera den pågående situationen. Utifrån våra observationer såg vi flera korta 
sekvenser av barn som blev nekade till att gå med i en lek, då barnet inte hade förstått 
lekens regler, innebörd eller förståelsen över vilka strategier som var behövliga att an-
vändas.  

De flesta situationer där detta skedde var bland barn som fortfarande utvecklade 
ett verbalt språk och inte riktigt visste hur hen skulle fråga eller tala sig in i leken, eller 
där hen inte hade uppfattat reglerna utifrån vad barnen i leken pratade om, då förstå-
elsen över allt som sagts inte fanns där. Att använda fel strategier för att gå med i en 
lek behöver dock inte ha ett ursprung i barnets saknad av det verbala språket men det 
är vad vi uppfattat under våra observationer. Ett tydligt exempel till ett missförstånd 
kring lekens innebörd kan ses i tabell 9 (bilaga 5) där barnet använder en icke fram-
gångsrik strategi för att gå med i leken då förståelse kring lekens innebörd inte var helt 
införstådd.     
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Lekens avbrott 

Under våra observationer skedde det även att ett ännu inte utvecklat verbalt språk av-
slutade lekarna. Det kunde ske på grund av missförstånd i hur leken skulle fortlöpa, 
missförstånd i hur leken skulle lekas eller olika förståelse kring vad som skulle ske. I 
situationer då vi upplevde att ett barn inte förstod leken kunde den ibland avbrytas av 
barnet själv men också av lekkamraterna som ändrade leken för att inte inkludera det 
specifika barnet då leken inte blev lustfylld.  

Observation som strategi för att hitta in i lek verkar inte alltid vara tillräcklig, då 
den inte ger tillräckligt underlag för att förstå. Barn som observerar flera lekar under 
samma tillfälle får inte en ordentlig uppfattning om vilka lekregler som lekarna har och 
kan på så vis inte finna en väg in. Vi såg även att den bristande förståelsen som gjorde 
att lekar avslutades ofta skedde mellan barn som hade ett verbalt språk och barn som 
inte utvecklat det ännu. Det skedde dock inte lika ofta mellan barn där alla hade ett 
verbalt språk eller mellan barn där ingen hade ett välutvecklat verbalt språk.  

Förskolepersonalens inflytande 

Något vi såg var vanligt förekommande då ett barn inte utvecklat ett verbalt språk 
var en högre närvaro av förskolepersonal. Det vi menar med det här är att förskoleper-
sonalen valde att närvara vid sociala situationer mellan barnen. På avdelningar med 
yngre barn såg vi en större närvaro förskolepersonal för att stötta och hjälpa barn i 
deras språkutveckling. 

Det vi dock uppmärksammade var att det i vissa fall skapade missförstånd mellan 
barn och förskolepersonal där barnet inte fick möjlighet att uttrycka det hen ville ut-
trycka. Förskolepersonalen la ibland ord i munnen på barnen som försökte kommuni-
cera med varandra i hopp om att hjälpa barnen komma fram till ett beslut. Det slutade 
dock ofta i att lekar inte startade då barnen tappade intresse för varandra och det so-
ciala samspelet de hade börjat skapa för att istället göra det förskolepersonalen före-
slagit.  

En sak vi även reagerade på i våra observationer och som gav barnen utan ett fullt 
utvecklat verbalt språkproblem i sina sociala situationer var att förskolepersonalen 
ofta sa att alla fick vara med även om barnet i situationen visade tydliga tecken på att 
hen inte ville att ett specifikt barn skulle vara med. Det som skedde då med den sociala 
situationen var att den oftast avslutades abrupt och de barnen som hade haft ett socialt 
samspel ofta förlorade den lustfyllda leken.  

4.3 Resultatsammanfattning  

Vårt resultat är omfattande och visar variationer. Barn i de yngre åldrarna använder 
ett flertal olika språkliga verktyg för att samspela i leken. I leken kan vi se hur de stra-
tegier som används oftast för att gå med i och upprätthålla lek är observation, imitat-
ion, minspel, gester och det verbala språket. Dessa strategier som barn använder sig av 
i leken kompletterar varandra och används ofta sammanflätat. 

För att starta en lek kan barnen använda sig barnen av det verbala språket eller 
läten tillsammans med sitt kroppsspråk för att förtydliga för kamraten de vill starta 
leken tillsammans med samt vad de vill göra och vart. Barnen använder sig till exempel 
av observationer för att förstå lekens innebörd och regler för att sedan genom det ver-
bala språket eller gester gå med i leken.  

Barn som ännu inte erövrat det verbala språket finner vägar in i leken genom att 
observera och förstå lekens innebörd och regler. Detta kan ske genom minspel och ges-
ter. Imitation används även som ett sätt att bibehålla och agera på ”rätt sätt” i leken. 
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För att göra sig förstådd använder barn gester och minspel för att uttrycka sig, något 
som visats tydligt i alla observationer. 

Även barn som använder det verbala språket som huvudsakligt verktyg använder 
observationer som en väg in i lekar och sitt tal för att starta dem. Det verbala barnet 
använder sitt språk för att tydliggöra och förklara hur hen vill att leken ska fortlöpa och 
vilka regler som gäller i leken. Genom talet kan barnen diskutera med andra verbalt 
språkligt om vad som ska hända härnäst och varför. Även dessa barn använder sig av 
gester och minspel för att förstärka sina känslor och visa för kamraterna när något går 
rätt eller fel.   

Något som våra observationer gjorde oss medvetna om var hur det ofta fanns ett 
barn i leken som hade den ledande rollen och visade genom sina språkliga verktyg vart 
leken skulle fortlöpa och hur den skulle utvecklas. I varje lek tog barnen på sig olika 
roller, både passiva och ledande, och den präglades oftast av lust. Då leken inte längre 
skedde på allas lika villkor avslutades den ofta snabbt. Barnet med den ledande rollen 
sa ofta åt lekkamraterna att följa efter, att göra en specifik sak och när någonting inte 
gjordes på rätt sätt.  

Genom våra observationer kom vi fram till att de flesta svårigheter som kan uppstå 
för barn utan det verbala språket var när förskolepersonalen kommunicerade åt bar-
net, en bristande förståelse av lekens regler och intentioner samt fel strategiska in-
gångssätt.  

Vi kom även fram till att det ställdes olika krav på vilka språkliga verktyg barnen 
behöver använda för att delta och upprätthålla en lek. Dock såg vi inga specifika krav 
på att det fanns ett specifikt tillvägagångssätt utan alla olika verktyg användes på olika 
sätt beroende på situation.  

Att kunna använda sina språkliga verktyg för att starta och gå med i en lek är något 
som enligt våra observationer är väldigt komplext. Barnen behöver ha en förståelse för 
lekens kultur, regler, struktur och innebörd. Att få en förståelse för alla dessa olika 
faktorer ställer stora krav på barnen. Det kräver att de observerar situationen, har en 
förståelse kring lekkamraternas intentioner och uppfattar lekens regler.  

Tack vare att leken är komplex sker det ofta att barnen får observera och fundera 
kring leken flera gånger då det lätt går att missförstå vad som sker och tillträde blir 
nekat. Vi kan därför se att lekens komplexitet gör att barnen behöver använda sig av 
alla sina språkliga verktyg för att undvika konflikter och missförstånd och för att sam-
spela. 
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5 Diskussion 

I avsnitt resultatdiskussion diskuteras vår tolkning av resultatet utifrån vårt teoretiska 
perspektiv kontra tidigare forskning. I slutsats drar vi en slutsats om vad vår studie och 
våra forskningsfrågor har resulterat i. I avsnitt fortsatt forskning kommer idéer om hur 
vi skulle kunna utveckla denna studie.  

5.1 Resultatdiskussion 

Utifrån vårt valda teoretiska perspektiv, Huizingas lekteori, betraktade vi leken som en 
avgränsad företeelse ifrån det vanliga livet. Därav såg vi leken som en egen zon där 
lekens deltagare och dess regler var det väsentliga. Vi såg tydliga indikationer på att 
förståelsen för lekens innebörd och struktur i många fall var det som gjorde att ett barn 
fick tillgång till en leksituation. Att kunna förstå den avgränsning som leken innebar 
var ibland mer värdefull än att på ett korrekt sätt kunna fråga eller kommunicera. Wil-
liams (2006) skriver om hur viktigt det är för barn att frivilligt genom sin nyfikenhet 
få utforska leken utan en aktiv förskolepersonals interaktioner. Hon menar att en för-
skolepersonal inte kan uppnå en likvärdighet i leken som barnen kan uppnå med 
varandra. Vi kunde se hur en förståelse barn emellan ofta skedde då det skapades en 
lyhördhet för varandras signaler som en förskolepersonal inte alltid uppmärksam-
made. 

Även om den proximala utvecklingszonen inte omfattas av vårt teoretiska perspek-
tiv är det ett fenomen vi erfarit under alla observationer. Som Williams (2006) skriver 
är den proximala utvecklingszonen en plats där en individ har mer kunskap kring ett 
ämne än den andra och hur denna individ lär ut sina kunskaper kring detta ämne. 
Detta är något vi sett under hela arbetet både mellan äldre barn som lär yngre barn, 
yngre barn som lär äldre barn och barn i samma åldrar som lär varandra. Vårt resultat 
visar situationer där barn på olika sätt lär sina lekkamrater lekens regler och innebörd. 
Barnet som uppfattades ha mer förståelse av leksituationen använde sina språkliga 
verktyg för att förmedla och instruera barnet hen lekte med.  
 

Lekkultur 

Barns språkande i studien tog sig i uttryck genom en variation av sätt med utgångs-
punkt i leken. Genom att skapa en, som vi upplevde det, egen zon använde barnen ti-
digare erfarenheter och nyförvärvad kunskap för att skapa leken och föra den framåt. 
I leken uppstod ett varierat språkande utifrån bearbetning av det som skedde där och 
då samt bearbetning av barnets egen samhällsuppfattning. 

Skånfors (2013) skriver i hennes studie om hur barn med en större förståelse inom 
en specifik leksituation har det lättare att gå med i lekar där barnets förkunskaper kan 
bidra till leken. Hon menar på att barnen med den kunskapen får en annan status i 
leken dem går med i där kunskapen är en tillgång. Hon nämner även hur hon såg i sin 
studie att barnens sociala statusar förändrades i de olika sociala situationerna och att 
det spelade roll på den specifika kunskapen barnet hade. Det Skånfors (2013) såg i sin 
studie i jämförelse med vad vi såg i vår är helt olika. I vår studie har vi inte fått en 
uppfattning om att barn med en specifik kunskap har haft det lättare att ta sig in i lekar 
där kunskapen skulle kunnat vara betydelsefull för lekens framgång. Eventuellt har de 
leksituationer vi observerat inte varit baserade på vänskapsband där deltagarna varit 
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medvetna om kamratens specifika kvaliteter. Det kan även ha berott på den jämbör-
diga relation barnen haft med varandra där de jämlikt hanterat svårigheter och fram-
gångar tillsammans. 
 

Lekens strategier  

Vår studie visar en variation av strategier för att starta och upprätthålla lek vilket Mi-
chélsen (2005) även skriver. Michélsen (2005) skriver om hur kroppsspråket är en vik-
tig del i barnens kommunikation och hur de använder sig av detta för att påbörja leken. 
Precis som Lindahl (2015) skriver kunde vi se hur barnen i vår undersökning använde 
imitation och observation som två tydliga metoder i sitt sociala sampel. För de yngsta 
barnen utan ett verbalt språk utgick lekarna oftast ifrån en parallell lek som sedan 
övergick i en observation och imitation. Engdahl (2011) och Lindahl (2015) beskriver 
båda det sociala samspelet mellan yngre barn som fåordigt med en stor mängd ansikts-
uttryck, kroppsspråk och miner för att göra sig förstådd, vilket även vi såg under våra 
observationer. Studien visar dock även hur de äldre barnen med ett välutvecklat ver-
balt språk använde sig av dessa kroppsliga uttryck för att lägga större vikt till sina ord.  
Michélsen (2005) tar också upp hur användningen av rösten bidrar till sociala samspel 
och en fördjupad förståelse för lekens innebörd genom att ropa, skratta och viska. Hon 
skriver även om hur en lek hos yngre barn ofta startar kring ett aktivt lekande barn, då 
rörelser och kroppsspråk bjuder in till samspel. Det skedde dock sällan att en lek upp-
stod utan en redan pågående aktivitet vilket även Michélsen (2005) beskriver som 
ovanligt. Det uppstod ett flertal leksituationer som startade ur ett gemensamt intresse 
kring något där barnen strävade åt samma håll. Det startade däremot också ett flertal 
situationer som uppstod ur ett sammanhang där barn inte strävade åt ett gemensamt 
håll och där den situationen blev grunden till nya aktiviteter.  

Missförstånd 

Vårt resultat visar hur det i vissa fall skapades missförstånd mellan barn i leken samt 
mellan barn och förskolepersonal. Det tog sig i uttryck tydligast i starten av en lek då 
barnen använde strategier som inte fungerade i det sociala samspelet hen ville gå med 
i. McCabe och Meller (2004) skriver om de svårigheter som barn kan uppleva när miss-
förstånd sker. Bland annat problem med att kunna förmedla sina känslor och intent-
ioner. Vår studie visade dock aldrig situationer mellan barn där bristen av språkliga 
verktyg var den avgörande faktorn för ett fungerade socialt samspel. Missförstånden 
kunde bero på flera olika saker, det kunde vara en otillräcklighet i det verbala språket, 
en brist i förståelsen för lekens regler eller en svårighet att genom endast kroppsspråk 
göra sig förstådd. Barnen fann genom detta nya vägar kring missförstånden och vad 
hen behövde för att göra sig förstådd i leken. Detta var dock svårare i situationer där 
en förskolepersonal var involverad. Till exempel där en förskolepersonal försökte för-
klara vad barnet menade för de andra, utifrån sin egen uppfattning. Detta resulterade 
i att missförstånd ofta skedde eller att leken avstannade.  

Sommer (2005) tar upp exempel på hur barn anpassar sig för att kunna gå med i 
en lek och hur de lägger stort fokus på att förstå lekens innebörd och regler för att inte 
bli nekad tillgång. Barnen enligt Sommer observerar situationen för att undvika kon-
flikter vid försök att få vara med vilket vi även sett under våra observationer. Vi såg hur 
barn under väldigt långa perioder kunde observera en lek för att verkligen på djupet 
förstå dess innebörd och på ett lättare sätt kunna gå med. Detta såg vi alla barnen göra 
dock inte endast barnen utan ett verbalt språk. Något vi även har reagerat på är hur 
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alla dessa lekkulturer och deras komplexa regler inte bara är svåra för barnen att förstå 
utan även för förskolepersonalen. Därför tror vi att lekar där förskolepersonalen inte 
uppfattat helheten och inte respekterar lekens integritet ofta avbryts eller avslutas med 
en konflikt.  

McCabe och Meller (2004) tar upp hur barn med kommunikationssvårigheter får 
problem i relationer med kamrater och i start av lek. Detta motsäger dock till stor del 
det vi sett i vår studie, hos barn med ännu inte fullt utvecklat språkliga verktyg, då vi 
som tidigare nämnt upplevt att barnen finner vägar runt missförstånden. Om vän-
skapsbanden mellan barnen i leken spelade in på den språkliga förmågan var något vi 
reflekterade kring. Eftersom att om barnen känner varandra väl och har en förförstå-
else för varandras språkliga verktyg kan detta underlätta samspelet sinsemellan. Då vi 
som observatörer hade otillräcklig förförståelse för barngruppen för att dra slutsatser 
om vilka barn som tidigare lekt mycket tillsammans kunde vi endast göra reflektioner 
om den leken vi observerade fungerade tack vare olika faktorer. Howes (1987) menar 
att det sociala samspelet mellan barn inte kräver en nära vänskap men det krävs å 
andra sidan inte heller en social förmåga för att upprätthålla en vänskap. Utifrån detta 
och vår studies resultat kan vi förstå att vissa lekar fungerar både tack vare en förför-
ståelse för varandra och varandras kommunikationssätt men även då barn besitter en 
skicklighet i att använda passande strategier för ändamålet. 

Val av lekkamrat 

Enligt vårt resultat har vi sett hur barn med ett mer utvecklat verbalt språk får större 
möjligheter till val av lekkamrater, då de genom en kommunikation kan välja och för-
klara valet av lekkamrat och typ av lek. Enligt Howes (1988) ger det verbala språket 
barn mer flexibla val av lekkamrat, medan yngre barn utan det verbala språket förlitar 
sig på imitation och kroppsspråk. Studien visade hur barn med större verbalt språklig 
förståelse gjorde fler aktiva val kring leksituationer och kamrater, än de barnen med 
mindre förståelse. Dessa barn hamnade i fler slumpmässiga sociala samspel där situ-
ation och lekkamrat var förbestämda av en förskolepersonal.  

Något som var genomgående i hela resultatet var hur barnen anpassade sina språk-
liga verktyg beroende på situation och lekkamrat. Situationen kunde starta mellan två 
verbalt drivna barn men sedan övergå till en lek där det huvudsakliga språkliga verk-
tyget var kroppsspråk, beroende på de nya deltagarnas språkliga kompetenser. Enligt 
Nærland och Martinsen (2011) är lekens krav inte bundet till åldern på deltagarna utan 
deras förmåga att anpassa sina språkliga verktyg för att skapa ett socialt samspel.  

Något som framkommit under vår studie som egentligen inte var vår intention att 
observera var förskolepersonalens roll i barnens samspel. Då det bidrog till vissa före-
teelser som påverkade barnens sociala samspel med varandra blev även det en del av 
vårt resultat. Bjar och Liberg (2010) beskriver vikten av en närvarande förskoleperso-
nal i syftet att gynna de yngre barnens språkliga utveckling. Vi har i vårt resultat sett 
tendenser till att de yngre barnen vilja och intentioner ibland förbises i ett försök av 
förskolepersonal att föra fram barnets åsikter. Vi problematisera därför på vilket sätt 
denna närvaro tar sig i uttryck. Studien visar svårigheterna i att uppfatta barns intent-
ioner, särskilt då ett verbalt språk ännu inte har utvecklats fullt. Dessa svårigheter in-
nebär till viss del att barns försök till socialt samspel begränsats eller inte uppmärk-
sammats.  
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5.1.1 Slutsatser 

Vår studie har visat på lekens komplexitet i förhållande till språk och barns delaktighet. 
En slutsats att dra utifrån studiens resultat är komplexiteten i barns lekar och för-
mågan att gå med i en lek samt de svårigheter som kan uppkomma i och med detta. 
Det krävs strategier och en oerhörd kompetens för att bemästra leken regler och inne-
håll, något som vi utomstående kan har svårt att uppfatta. Därför finns det inget krav 
på att barnen använder ett specifikt språkligt verktyg men däremot förmågan att kunna 
kombinera strategier efter situation, för att hitta vägar in i olika lekar. Studiens resultat 
visade därför inga oöverkomliga problem för barn med ett ännu inte fullt utvecklat 
verbalt språk. Då leken är en avancerad företeelse med regler och ramar kan vi dra 
slutsatsen att leken endast är lustfylld om barnen själva får välja vad som sker, vilka 
regler som råder och vilka lekkamrater som får var närvarande. Vi drar även slutsatsen 
att de möjligheter vi ger barn i leksituationer i högsta grad är beroende av förskoleper-
sonalens lyhördhet och förståelse för de mindre barnens uttryckssätt. Det kan alltså till 
stor del vara vi vuxna som ger möjlighet eller hindrar barn till delaktighet och menings-
fulla sociala samspel med kamrater. 

5.2 Studiens relevans 

I linje med studiens syfte ska resultatet bidra till en fördjupad kunskap av barns språk-
liga verktyg. Genom att utföra bakomliggande studie uppmärksammas barns språk i 
startandet och upprätthållandet av lek, lek som i sin tur är en av det viktigaste delarna 
för barns sociala utveckling. Att fördjupa kunskapen kring barns uttryckssätt kan visa 
oss en vidare bild över hur barn hanterar, diskuterar och kommunicerar i leken.  

Förskolans styrdokument (Skolverket, 2016) skriver om hur viktiga situationer är 
där barn lär av varandra för deras utveckling och lärande samt hur de använder sig av 
sociala samspel och lek för att erövra och förmedla nya och gamla kunskaper. Att se 
och uppmärksamma barns språk och uttryckssätt är nyckeln för förskolepersonal att 
förstå de barnen. I förlängningen bidrar detta till att skapa delaktighet och inflytande 
i både det lilla och det stora.  

5.3 Fortsatt forskning 

Intervjuer är en metod vi anser skulle kunna ge ytterligare inblick i hur förskoleperso-
nal anser sig arbeta med socialt samspel samt vad de anser socialt samspel vara och 
hur det tar sig i uttryck i förskolan. Intervjuer med förskolepersonal kan i sin tur leda 
till en djupare förståelse för förskolepersonalens arbetssätt kring barns sociala samspel 
samt utvecklingen av deras språkliga verktyg. Barnintervjuer kan bidra med en djupare 
förståelse över lekens betydelse för barnen själva, vad de anser vara roligast och vilka 
lekkamrater de väljer. Dessa kan utföras med äldre barn som kan förstå och förklara 
sig med ord. För att utföra en djupgående studie i barns sociala samspel och förskole-
personals förhållningssätt är videoinspelning en relevant metod som vi gärna skulle 
vilja använda i framtiden. Det skulle vara intressant att fortsätta med språk som ämne 
och utforska nya vägar till att stödja barnens språkliga utveckling. Till exempel genom 
nya forskningsfrågor: 

Hur kan förskollärare stötta yngre barns utveckling av språkliga verktyg? Och vilka 
metoder samt vilken kunskap behövs för att skapa optimala miljöer för barns språkut-
veckling? Finns det situationer då förskollärare hindrar barn i denna språkliga utveckl-
ing? 
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Bilaga 1  

Information om en observation av barns sociala samspel 

Du som vårdnadshavare tillfrågas härmed om ditt barn får delta i denna observation. 

Hej! Vi heter Malin och Andreas och skriver just nu vårt examensarbete på Mälardalens Hög-

skola inom förskolepedagogiskt område.  

Syftet med föreliggande studie är att fördjupa kunskapen om barns språkliga verktyg i sitt so-

ciala samspel under olika aktiviteter och vi vill därför observera barngrupper för att se hur 

dem använder sig av sina språkliga verktyg i sin dagliga verksamhet. 

 Observationen är viktig för att vi ska få en förståelse ur barnets perspektiv, vilket vi inte kan 

få genom intervjuer eller litteratur. Vi observerar barnen som grupp och varken barn eller för-

skola kommer att kunna identifieras i vårt arbete. Vi planerar att vara med era barn under en 

halv dag för att få se flera olika situationer där socialt samspel uppstår. Vi kommer att föra an-

teckningar under halv dagen för att sedan sammanfatta dessa i vår studie. Vi kommer inte att 

filma eller fotografera. Allt material kommer endast hanteras av oss och vår handledare från 

högskolan och endast i studiens syfte. All information som samlas in kommer att vara konfi-

dentiell genom hela vårt arbete då vi följer anonymitetskravet. Informationen vi samlar in 

kommer att sparas under hela tiden vårt examensarbete skrivs och kommer därefter att förstö-

ras. 

Ditt barns deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Hen har rätten att när som helst av-

bryta sitt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i 

sin slutversion publiceras i databasen Diva. 

Om du inte vill att ditt barn skall vara med i denna observation hör av er till Andreas eller 

Malin.   

Andreas Wegemo tele: 0722535810                 E-post: Awo11002@student.mdh.se 

Malin Linnman tele: 0737253875                     E-post: Mln11007@student.mdh.se 

Olle Tivenius (Handledare) tele: 016-153616   E-post: Olle.Tivenius@mdh.se 

 

Datum:………………………….                                 Ort:……………………………………. 

                                 

 

Studentens underskrift……………………………………………………………………. 

                                    ……………………………………………………………………. 
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Bilaga 2 

 

 

 

 

 

 

 

Röst: Ord och ljud Handling 

 

 

B7 – Men vi kan leka! (Till B5) 

B5 – Vi. Vi ska leka i båten. Kom så går vi. 

 

B7 – Vi kan leka i borgen B5. Ska vi leka i 
borgen? 

B5 – Ska vi leka här? 

B7 – Eller i borgen. 

B5 – Vill du leka här? 

B7 – Ja! 

 

 

B5, B6 och B7 har lekt en stund med bilar 
på mattan. B6 lämnar leken med en bil. 

 

 

Kommer tillbaka för att Båten var full. 

 

 

B5 pekar på en tavla med aktivitetsbilder. 

 

B5 pekar igen 

B5 och B7 går sedan till kökshörnan. 

 

Röst: Ord och ljud Handling 

 

 

 

 

 

B1 gör ett läte åt B2. 

 

B1 och B2 leker i en sandlåda med en för-
skolepersonal.  

B1 går mot kanten av sandlådan med en 
hink. 

B2 följer efter. 

B1 ger hinken till B2. 

B1 tar upp en spade och viftar framför B2. 
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Bilaga 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Röst: Ord och ljud Handling 

 

B1 – Vi ska göra pannkaka.  

B2 – eh pakaka, eh pakaka. (en pann-
kaka, en pannkaka) 

 

 

 

B1- Vill inte leka mer! 

 

 

Ljud sinsemellan varandra som inte var 
förståeligt för oss, men bidrog till lekens 
framgång.  

 

B1 och B2 står i kökshörnan. Lägger in 
saker i ugnen nära varandra. 

 

B3 ansluter till spisen och ugnen. B2 och 
B3 turas om att gå fram till spisen. B3 
imiterar vad B2 gör. 

 

B1 tar en vagn och går ut ur rummet.  

 

B3 observerar hur B2 öppnar ett skåp 
och stänger det. B3 går fram och gör det-
samma. Båda sätter sig vid bordet och 
äter. B3 och B2 fortsätter äta och skrat-
tar. B3 observerar B2 och imiterar vad 
B2 gör. B2 lägger in tallriken i ett skåp, 
sätter sig en stund och hämtar tillbaka 
tallriken. B3 observerar och gör sedan 
samma sak. B2 avslutar leken genom att 
gå ifrån rummet. B3 fortsätter att diska i 
köket för att sedan avsluta och gå där 
ifrån.  
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Bilaga 4  

 

Röst: Ord och ljud Handling 

B4 – Vi ska åka sparkcykel. Och B5 ska 
också det.  

B5 – Kom nu! Nu kör jag utan dig.  

B4– Jag kommer.  

B5 – Kom!  

B4 – Nu kommer jag.  

 

B4 – Jag har gjort illa mig här. 

B5 – Får jag se. Jag har också gjort illa mig 
förut där. 

B4 – Vill du sitta i mitt knä?  

B5 – Ska jag sitta där?  

B4 – Jag har ätit alla pepparkakor.  

 

B5 – Kan du hjälpa dockan?  

Förskolepersonal – Ja. 

 

B4 – Nu får du.  

B5 – Får jag alla. Får jag?  

B4 – Nu får du.  

B5 – Nu får jag sitta här. Du får vänta.  

 

B5 – Här är den!  

B5 – Jag ska duka till alla.  

Förskolepersonal – Ska alla äta tårta? Vart 
får jag sitta?  

B5 - Här!   

B4 och B5 tar varsin stol och ”kör” bakom 
varandra. 

 

 

 

Slutar leka med stolarna. Fortsätter leka till-
sammans i soffan. Tar fram en bok tillsam-
mans. I boken finns det pepparkakor som 
B4 och B5 pekar och låtsas äta av. 

 

 

 

B5 går med dockan till förskolepersonal. 
(Lämnar leksituationen) B4 letar då efter B5 

B4 hittar B5 och de fortsätter leka vid ett 
bord längre bort. B4 och B5 sätter sig bred-
vid varandra, vid ett musikinstrument med 
klockor.  

B4 spelar på klockorna. Byter plats och B5 
tar musikinstrumentet.  

B5 kastar pinnen till musikinstrumentet. 
Börjar ”leta” efter den. Går till en hylla med 
tallrikar. B5 lämnar bordet, går tillbaka till 
stolen. Delar sedan ut tårta till alla runt bor-
det. Avslutar sedan leken genom att gå iväg. 
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Bilaga 5  

                                    

Röst: Ord och ljud Handling 

B3 till B2 – jag är sjuk. B2 – ja, men det är 
ingen feber. B3- vad bra.  

B2 – vi får testa något annat.  

 

B3 – har du också ont i magen? Till B4 

B4- Nej! (med bestämd ton) 

B4 – ska jag ta den?  

B2 – Ja. B3- ja. B4 – Den? B2 – ja. B4 – 
Nej, vill inte ha den. 

B4- Ska vi kissa här? B3 – Sluta säga sådär! 
B2 – Vi gör det hemma.  

 

B4 – ska jag vara doktor? B3 och B2 i kör – 
Ja. 

B2 – nu är vi framme, vi är framme i land 
nu. B3 – vad bra! 

 

B2 och B3 leker i båten. B4 kommer dit och 
börjar leka samtidigt som B4 observerar vad 
B2 och B3 gör.  

B2 tar fram en spruta för att testa något an-
nat.  

B3 har nu observerat att B4 tittar på vad de 
gör och startar en interaktion. 

Pekar på en spruta. 

Pekar igen. B4 testar istället om hen kan gå 
med i leken genom att ta sprutan men ång-
rar sig efter att hen har fått svaret ja.  

B4 testar istället med ett nytt tillvägagångs-
sätt för att gå med i leken, detta blir dock fel 
och B4 blir avisad. 

 

B4 använder nu ett nytt tillvägagångssätt 
och blir här med inbjuden i leken. Där hen 
är doktor och undersöker B3 utan att prata.  

Leken avbryts sedan då B2 och B3 ska göra 
klart sina pepparkakor.  
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Bilaga 6 

 

 

Röst: Ord och ljud Handling 

 

 

B4 – Det ska bara vara gul och blått 

B4 – Nej, den ska inte vara där! 

 

 

 

 

 

B4 – Nej, där ska inte grön vara här ska den 

Vara. 

 

 

B3 – Båda är slut, båda är slut. 

B4 – Kolla hur mycket vi har byggt 

B3 – Nu är det klart 

B4 – Den är klar 

P – Vad har ni byggt? B4 – En julgran! 

B3, B4 och B6 bygger med duplo. B7 står 
framför ett stativ och målar, samtidigt som 
hen observerar hela byggsituationen.  

B7 går ifrån stativet och sätter en grön 
duplobit på plattan B4 och B3 bygger på.  

B7 går tillbaka till stativet. B6 har under 
hela denna tid gått mellan stativet och 
duplot utan att komma in i någon av le-
karna. Nu kommer B8 in i leken samtidigt 
som B6 som endast observerat och inte hit-
tat en väg in i leken går iväg till ett annat 
rum. B8 ställer sig vid B4 tittar lite sedan 
går båda iväg för att måla vid stativet. B3 
sitter kvar och bygger medan B7 går iväg 
från målningen. B4 målar medan B8 obser-
verar för att sedan imitera vad B4 har gjort. 
Detta pågår i cirka två minuter tills B4 går 
tillbaka till duplot och B8 följer efter.  

Visar för B8 och B3. B8 går iväg då en för-
skolepersonal ropar på hen och B4 blir kvar 
med B3. De börjar bygga ihop utan att säga 
något och leken håller på så ett bra tag. 
Duplobitarna tar slut i två av hinkarna och 
B3 meddelar detta genom att säga det rakt 
ut. 

B4 visar en förskolepersonal hur mycket 
som har byggts. De fortsätter bygga ett tag 
till och nu är det färdigt. B3 berättar högt 
för alla som kan höra att det är klart och B4 
säger samma sak. En förskolepersonal kom-
mer fram och frågar vad de byggt och B4 
svarar.  

Leken avslutas efter detta och barnen går in 
på samling. 
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Bilaga 7 

 

 

 

Röst: Ord och ljud Handling 

 

 

 

B1 – Får jag bygga med B2? 

 

 

 

 

Förskolepersonal – Tillsammans gumman. 

B2 bygger med duplo. 
Förskolepersonal sitter tillsammans med B2. B1 
går 
In i rummet och kastar några klossar. 
 

 

Förskolepersonal lämnar rummet och barnet bli  

Ledset. B2 svarar då inte B1 som ställt frågan. 

 

Förskolepersonalen kommer tillbaka. 

 

B1 närmar sig platsen där B2 sitter.  

B2 flyttar undan lite. 

 

 

 

 

 

Röst: Ord och ljud Handling 

B9  -  Vill du leka till mig? 

B7 – Nej! Jag vill leka här….med dig också.  

(med svagare röst) 

 

 

B9 ropar till B7 som står en bit bort med  
Ryggen till.  
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        Bilaga 8 

 

Röst: Ord och ljud Handling 

 

 

B5 – Nu springer vi! 

 

 

 

 

B5 – Vi vill ha en boll för vi ska spela fotboll 
som de andra. B4 – Ja, fotboll! 

B5 – Backa ända till buskarna, backa mera. 

 

 

B5 – Jag spelar och sen får ni passa till mig. 

B4 – oj då (skrattar) 

B4 och B6 står och målar med vatten på en 
vägg. B5 kommer fram och iakttar barnen 
en stund för att sedan ta deras uppmärk-
samhet. B4 och B6 följer efter B5 och imite-
rar vad B5 gör. B5 tar upp en pinne och 
springer vidare med den, B4 och B6 gör det-
samma. B5 släpper pinnen, tittar på den och 
tar sedan upp den igen och springer vidare. 
B4 och B6 gör det samma och springer efter 
B5 och skrattar.  

B5 har nu tröttnat och går fram till en för-
skolepersonal. B5 tar bollen, sätter den mot 
bröstet och tar bestämda steg iväg mot plat-
sen hen vill börja spelet på. B4 och B6 går 
efter. 
B5 lägger ner bollen och pekar mot bus-
karna. B5 skjuter sedan iväg bollen mot 
buskarna där B4 och B6 står. B4 har nu bol-
len och B5 väntar på att bollen ska passas 
tillbaka. 

 

Bollen flyger iväg helt fel när B4 skjuter den 
och alla tre barnen skrattar. Leken avbryts 
sedan då alla ska gå in.  


