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Abstrakt 
En problematik som tidigare studiers resultat visat är att pedagoger inte utformat den sociala 

miljön på ett sådant sätt att barn kan agera självständigt i sina interaktioner, vilket blir 

problematiskt eftersom det saknas forskning som visar hur barn i en specifik ålder interagerar. 

Syftet med föreliggande studie är att bidra med kunskap om vilka demokratiska värden barn 

får möjlighet att pröva genom att observera barns samspel i olika leksituationer på 

förskolegården. Våra frågeställningar är; vad kännetecknar barns lekhandlingar i interaktioner 

med andra barn? Vilka demokratiska värden kommer till uttryck i barns lekhandlingar och 

interaktioner? Vilka konfliktstrategier använder barn i lekhandlingar? Vår 

vetenskapsteoretiska utgångspunkt är sociokulturellt perspektiv, där samspel mellan kollektiv 

och individ är i fokus. Studien har genomförts på en förskoleavdelning under två dagar, där vi 

videoobserverat barn i fem års ålder. Materialet har sedan transkriberats och analyserats med 

stöd av interaktionsanalys. Studiens resultat visar att barns lekhandlingar kännetecknas av att 

de är uteslutande, tillrättavisande och inbjudande. De kan också präglas av osäkerhet, 

våldsamhet, bestämdhet, inflytande, avundsjuka och hotfullhet. Ett framträdande resultat är att 

barns demokratiska värden speglas i hur de agerar gentemot varandra. Vår förhoppning är att 

studiens resultat kan bidra till att pedagoger känner sig inspirerade att kontinuerligt arbeta med 

demokratiska värden och tillämpa dessa i verksamheten för att även barnen ska känna att de 

äger dessa. 

 

 

Nyckelord: Interaktion, förskolegård, lekhandling, demokratiska värden, förskola, 

sociokulturellt perspektiv, videoobservation, interaktionsanalys. 
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Förord 

Vi vill skicka en high five till varandra för vad vi har åstadkommit, att vi har stöttat och lyft 

upp varandra när det har varit som svårast och motivationen fattats. Men också för allt skratt 

under arbetets gång. Vi vill rikta ett stort tack till våra handledare Anniqa Lagergren och 

Monica Frick för den konstruktiva feedback och det stöd samt den inspiration ni gett vårt 

arbete. Sist men inte minst vill vi även rikta ett tack till alla deltagare i studien som har gjort 

vårt arbete möjligt. 

 

Arbetsfördelning 
Vi har under arbetets gång skrivit fram samtliga delar av examensarbetet tillsammans. Genom 

att göra detta har vi hela tiden haft arbetets bästa i fokus, men även haft stora möjligheter att 

utvecklas såväl individuellt som tillsammans. 

 

 

Halmstad, 2018-06-26 
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Inledning 

Ökade barngrupper och barnantalet i svenska förskolor är större än någonsin. Åttiofyra procent 

av alla ett till femåringar är inskolade i en förskola (Skolverket, 2016a). En konsekvens av för 

stora barngrupper är att varje barn får begränsad uppmärksamhet, vilket bidrar till sämre 

förutsättningar för det livslånga lärandet (Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson, 2015). 

Här innefattas bland annat demokratiska värden, vilka förskolor i Sverige ska vila på 

(Skolverket, 2016b). Enligt Biesta (2003) finns det två sätt att se på demokrati, utbildning för 

demokrati och utbildning genom demokrati. Utbildning för demokrati innebär att barn får lära 

sig om demokrati, för att kunna delta i det demokratiska livet. Utbildning genom demokrati 

handlar istället om att barn inte bara får lära om demokrati utan också uppleva situationer där 

demokrati infinner sig. Denna typ av utbildning bär inte enbart förskola, skola eller 

vårdnadshavare ansvar för (Biesta, 2003), utan det är även en plikt för barn att tillämpa sig 

dessa värden. I en studie gjord av Pálmadóttir och Johansson (2015) framkom det att barn tar 

ansvar för den sociala miljö de befinner sig i. Detta gör de bland annat genom att de är medvetna 

om andras välbefinnande, vilket synliggörs i barns agerande gentemot varandra i sina 

interaktioner. En studie gjord av Singer, Van Hoogdalem, De Haan och Bekkema (2012) visar 

att barn tar ett individuellt ansvar, genom att de agerar efter egna behov och intressen, istället 

för ett kollektivt ansvar där gemenskap främjas, vilket kan leda till att konflikter uppstår. 

Youhne (2009) menar att barn i olika åldrar gynnas av ett gemensamt samspel, vilket leder till 

att de kan stödja varandra istället för att be en pedagog om hjälp. Å andra sidan menar 

Berkhuizen (2014) att när barn är i åldern ett till tre avbryts samspelet när pedagogen lämnar 

situationen. Samtidigt menar Kultti (2016) att det är pedagogens ansvar att utforma förskolans 

sociala miljö, vilket innefattar både inomhus- och utomhusmiljö, på ett sådant sätt att barn ges 

möjlighet att agera självständigt. Detta menar även Acar, Hong och Wu (2017) är av vikt, då 

lärarens närvaro är av betydelse när barnen är fyra till fem år, eftersom den kan stödja barnen 

att bygga upp sin sociala kompetens. 

 

Den tidigare forskning vi tagit del av har fört ihop barn som är ett år med de som är tre år, samt 

treåriga barn med femåriga barn och därmed generaliserat att dessa barn, oavsett ålder, 

interagerar likadant. Studiers resultat tyder på att pedagogerna inte utformat den sociala miljön 

på ett sådant sätt att barn kan agera självständigt i sina interaktioner (Berkhuizen, 2014; Singer 

et al., 2012), vilket blir problematiskt eftersom det saknas forskning som visar hur barn i en 

specifik ålder interagerar. Vi menar att barn i fem års ålder möjligtvis inte interagerar på samma 



 

 

 

6 

 

sätt som ett treårigt barn, vilket medför att resultat i tidigare forskning ger en skev bild av barns 

interaktioner. Därav är det av intresse att avgränsa studiens urval till femåriga barn, då den 

verksamhetsförlagda utbildningen synliggjort att barn i den åldern kan interagera utan en 

pedagogs inblandning. Det är även av intresse att studera utomhusmiljön, då den forskning vi 

tagit del av till större del fokuserat på barns interaktioner i inomhusmiljö. Utifrån tidigare 

nämnda studier har således hela förskolegården valts som utgångspunkt för studiens 

observationer, eftersom fasta, tillfälliga och rörliga platser kan leda till samspel enligt 

Berkhuizen (2014). För att kunna studera ovanstående aspekter har ett sociokulturellt 

perspektiv valts som utgångspunkt för studien, då detta fokuserar på interaktioner människor 

emellan (Vygotskij, 1995; Vygotskij, 2001; Wertsch, 1985). 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet är att bidra med kunskap om vilka demokratiska värden barn får möjlighet att pröva 

genom att observera barns samspel i olika leksituationer på förskolegården. 

 

● Vad kännetecknar barns lekhandlingar i interaktioner med andra barn? 

● Vilka demokratiska värden kommer till uttryck i barns lekhandlingar och 

interaktioner? 

● Vilka konfliktstrategier använder barn i lekhandlingar? 

  

Tidigare forskning 

I detta avsnitt redogörs för tidigare forskning i avgränsade teman för en överblick av det fält 

som förekommer. Det första temat behandlar barns samspel, i form av deras kommunicerande 

i lek. Dessa observationsstudier har till större del utgått från ett fenomenologiskt perspektiv, 

som främst fokuserar på barns egna upplevelser och erfarenheter (Engdahl, 2007). Sådana 

studier studerar oftast yngre barn, vilket även de studier vi tagit del av gjort. Då föreliggande 

studie utgår från ett sociokulturellt perspektiv, där språket är framträdande (Vygotskij, 2001), 

innebär det att barns interaktioner synliggörs på ett för forskningen nytt sätt och tillsammans 

med tidigare forskning kan bidra till en bredare bild av barns kommunikation. Speciellt 

femåriga barns kommunicerande, då det är detta som studeras i föreliggande studie. Det är 

också relevant att byta perspektiv, eftersom äldre barn studeras i denna studie, till skillnad från 
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tidigare forskning. På det viset finns möjligheten att upptäcka andra aspekter, som inte ett 

fenomenologiskt perspektiv kunnat lyfta. Andra temat behandlar barns konflikter i lek, där 

olika strategier för att hantera en konflikt presenteras. De konfliktstrategier som presenteras är 

utifrån barn i åldern ett- till tre år alternativt tre- till fem år, vilket skapar en förförståelse för 

vår studies avgränsning till femåriga barn, där rådande konfliktstrategier för den specifika 

åldern kommer studeras. Tredje temat behandlar pedagogens närvaro, bland annat i barns 

samspel. För vår studie är detta relevant eftersom avsnittet presenterar pedagogernas 

förhållningssätt till barns samspel, vilket visat sig ha påverkat barnen olika. Då den 

verksamhetsförlagda utbildningen samt tidigare forskning visat att yngre barn inte kan 

samspela utan en pedagog närvarande, har det istället varit av intresse att se hur femåriga barns 

samspel kan ske utan en närvarande pedagog. 

 

Barns samspel och kommunikation i lek 

Barns interaktioner i två- till fem års ålder kan ses som slumpmässiga, tillfälliga och 

okoncentrerade, Tellgren (2004) menar dock att barn är högst medvetna om vad deras 

interaktioner sänder ut för signaler och att interaktionerna därför är kontextuella. Studiens 

resultat visar att interaktioner som för pedagogen kan ses som slumpmässiga alternativt 

okoncentrerade, kan vara en utgångspunkt i barns interaktioner, som  kan leda till en gemensam 

lekhandling. Youhnes (2009) studie visar att barn som leker med andra barn i olika åldrar drar 

nytta av varandras kunskaper och hjälper varandra, vilket i sin tur leder till att de kan fråga och 

ta stöd av varandra istället för av en pedagog. Ett sätt att stötta varandra på är genom den 

startperiod som kan infinna sig när barnen ska upprätta interaktioner med varandra (Tellgren, 

2004). Detta kan de göra genom att imitera varandras lekhandlingar eller titta på en pågående 

lekhandling och efter olika lång tid kan barnen vara överens om en lekhandling (Tellgren, 

2004). Barn i åldern ett- till tre år skapar gemensamma handlingar genom imitation, turtagning, 

ögonkontakt, skratt och användande av ettordsmeningar (Hildén, 2014). Även barn i åldern tre- 

till fyra år samspelar med ögonkontakt, gester och ansiktsuttryck, de uppnår ett samspel genom 

icke verbala interaktioner och interaktioner med artefakter, i detta fall instrument (Young, 

2008). I barns lek visar resultatet av en studie gjord av Pálmadóttir och Johansson (2015) att 

det finns två typer av värderingar, individuella och kollektiva. Individuella värderingar är 

främst kopplade till ägandet av en leksak, det vill säga att första barnet fram till en leksak har 

tillfällig äganderätt över denna. Detta var något som barnen tog på stort allvar, vilket de visade 

genom att inte ta ifrån varandra några leksaker. Kollektiva värderingar avser barns medvetenhet 
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om andras välbefinnande, vilket visade sig genom deras handlingar mot varandra. De var 

exempelvis måna om att berätta när det skedde missförstånd och be om förlåtelse över detta. 

En typ av kollektiva värderingar bland barn i åldern fyra- till sex år kan vara när barn bildar 

team (Cobb-Moore, Danby & Farrell, 2009), där man ser efter varandra, skyddar platser och 

leksaker från barn utanför detta team samt fördelar resurserna mellan varandra. För att få 

tillträde till teamets pågående lekhandlingar krävs det att inviten accepteras av barnen i fråga 

(Hildén, 2014). För barn som inte får inviten accepterad finns samlingsplatser, där 

gemensamma lekhandlingar kan ske. Dessa områden kan vara inbjudande till samtal, lek eller 

andra aktiviteter (Tellgren, 2004), exempelvis en cykel eller rutschkana. Barn kan manipulera 

en plats genom att ta ägandeskap över den, vilket innebär att barn inte är passiva mottagare 

utan tillsammans skapar regler med sina kamrater (Cobb-Moore et al., 2009). 

 

Barns konflikter i lek 

Nittio procent av alla barn har någon gång varit involverad i en konflikt, vilket 

videoobservationer av fyrahundra barn i åldern två- till fem år har visat. En del av dessa 

konflikter handlar om barns lekidéer, där det är mer förekommande att äldre barn har delade 

åsikter om exempelvis regler och deltagare, än tvååringar. Majoriteten av konflikter mellan 

barn handlar om fördelning av resurser, då exempelvis någon har fler leksaker än en annan. 

Detta är mest förekommande bland tvååringar och minskar sedan ju äldre barnen blir (Chen, 

Fein, Killen & Tam, 2001). Detta kan vara en anledning till att det är fler negativa lekhandlingar 

som det skvallras om än positiva, det visar två sammanhängande studier gjorda av Ingram 

(2009) där barns vardagliga sociala kommunikation studerats genom observation och tidigare 

transkriptioner. Resultaten visar att barn å ena sidan skvallrar när de själva faller offer för en 

handling, exempelvis blir slagna eller får ett bygge förstört. Å andra sidan att de använder 

skvaller för att gynna dem själva när någon inte delar med sig, alternativt för att få sympati 

eller hämnas på ett annat barn. Detta betyder att barn skvallrar för att de är medvetna om 

konsekvenserna, troligen på grund av den erfarenhet tidigare samspel givit dem. Det visar de 

genom att tillkalla en pedagog, vilket leder till konsekvenser som gynnar det enskilda barnet 

(Coob-Moore et al., 2009). Till skillnad från de trettionio tre- och femåriga barn som deltog i 

Ingrams (2009) studie visar resultatet av en annan observationsstudie att barn som är tre år 

använder sig av bilaterala strategier där barn hjälper och gynnar varandra för att skapa ett 

fortsatt samspel (Singer et al., 2012). De tvååriga barn som deltog i studien använde sig istället 
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av ensidiga strategier likt de barn som deltog i Cobb-Moores et al. (2009) studie, det vill säga 

enkelriktade strategier där barnet har svårt att se andras behov och intresse (Singer et al., 2012). 

Resultatet av Chens et al. (2001) studie visar att det är treåringars konflikters utgång som 

genererar minst fysisk skada, samtidigt som barn i fyraårsåldern genererar mer fysisk skada. 

Studien visar att tvååringar är de som genererar högst andel fysisk skada, vilket även Ingram 

(2009) och Singer et al. (2012) gett exempel på i sina studier. Den individuella variation som 

kan uppstå kan bero på barns tidigare erfarenhet, vilket kan vara en anledning till varför barn i 

konflikt agerar i spegling med varandra (Thornberg, 2006). När femåriga barn använder 

aggressiva konfliktstrategier svarar majoriteten med detsamma (Thornberg, 2006), vilket kan 

leda till ett avslutat samspel, då fysisk aggression är en del av ensidiga strategier (Singer et al., 

2012). Ovanstående studiers resultat visar att barns konfliktstrategier varken är statiska eller 

situerade, utan dessa påverkas av den kontext barnet befinner sig i (Thornberg, 2006). I nästa 

avsnitt går vi djupare in på vad pedagogens närvaro har för betydelse för barns kommunikation, 

samspel och konflikter. 

 

Pedagogers närvaro 

Förskolans miljö bör kännetecknas av delaktighet för barn, vilket är något verksamma 

pedagoger ansvarar att utforma möjligheter för oavsett barns ålder. Barn i åldern ett till tre blir 

delaktiga när de får erfara nya kunskaper, delta i nya erfarenheter samt vara en resurs för andra 

(Kultti, 2016). Att vara en resurs kan ses som stöttning av barns sociala utveckling, vilket även 

leken kan bidra till. De intervjuade pedagoger som deltog i studien har aktivt valt att inte delta 

i fem- till sexåriga barns lek, till dess att de blir tillfrågade, då pedagogerna anser att det är ett 

sätt att respektera barns lek på (Aras, 2016). Acar et al. (2017) menar å andra sidan att 

pedagogens närvaro är av betydelse när barnen är fyra till fem år, eftersom deras närvaro kan 

stödja barnen att bygga upp sin sociala kompetens. Pedagogerna ser också leken som ett bidrag 

med kunskap om demokratiska värden, eftersom barn självständigt prövar dessa i form av 

turtagning, problemlösning och beslutstagande, vilket är ännu ett argument för pedagogerna att 

inte ingripa i barns lek, så länge det inte rör sig om fysiska tilltaganden (Aras, 2016). De 

ensidiga strategier som barn använder sig av i konflikter uppmärksammas av pedagogerna, då 

dessa många gånger innefattar fysiska tilltaganden. Istället för att förstärka de bilaterala 

strategierna, som innefattar ömsesidiga beslut, lyfter pedagogerna de ensidiga strategierna. 

Detta innebär att för att få pedagogernas uppmärksamhet använder sig barn av fysiska 
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tilltaganden (Singer et al., 2012), vilket Kultti (2016) menar kan vara problematiskt då 

pedagogerna i ett sådant läge inte utformar möjligheter för barns delaktighet. Observationer 

har även visat att ett- till treåriga barns samspel är beroende av en stöttande pedagog, då barnens 

samspel upphör när pedagogen inte är närvarande (Berkhuizen, 2014). Till skillnad från fyra-

till femåriga barn där sannolikheten för positiva interaktioner var större i barninitierade 

aktiviteter än pedagogstyrda aktiviteter (Acar et al., 2017). Ovanstående studier visar att 

pedagogers förhållningssätt är av betydelse för barns samspel (Acar et al., 2017; Aras, 2016; 

Singer et al., 2012) samt hur de utformar miljön på förskolan (Berkhuizen, 2014; Kultti, 2016). 

 

Sammanfattning 

Den tidigare forskning vi tagit del av har visat att barn i åldern ett- till tre år använder sig av 

imitation, turtagning, ögonkontakt, skratt och ettordsmeningar för att skapa samspel med andra 

barn. Resultaten visar även att barn i åldern tre- till fyra år samspelar på ovanstående sätt, men 

att de i större grad stödjer sina interaktioner med ett verbalt språk. Barn i alla åldrar använder 

sig av individuella och kollektiva värderingar, vilka synliggörs bland annat genom ovanstående 

sätt att kommunicera på. De individuella värderingarna är mer av fysisk karaktär medan de 

kollektiva är mer av verbal karaktär. Kontexten som barnet befinner sig i har även en avgörande 

roll för hur barnet bemöter andra barn, vilket innebär att ett sätt att agera inte är rätt för alla 

barn. En del forskare belyser vikten av pedagogens närvaro vid barns samspel, eftersom de då 

kan stödja barnen att utveckla sin sociala kompetens. Medan andra forskare lyfter att 

pedagogers närvaro kan hämma barns egna prövande av bland annat demokratiska värden, samt 

barns utveckling av sin sociala kompetens. Samtliga studier vi tagit del av har sett resultatet av 

olika barns åldrar som en helhet, medan föreliggande studie således inriktar sig på delarna, i 

detta fallet en specifik åldersgrupp hos barn, det vill säga femåringarna. Tidigare forskning har 

visat att dessa barn till större grad använder sig av verbala interaktioner, samt att barnen mer 

fortlöpande kan hantera ett samspel utan pedagogers närvaro. Av den anledningen är det 

lämpligt att inta ett sociokulturellt perspektiv, då vi som forskare intresserar oss för femåriga 

barns sätt att interagera på utan pedagogers närvaro. 
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Teori 

I detta avsnitt presenteras studiens teoretiska ramverk. Först beskrivs den teoretiska 

bakgrunden till examensarbetet, vilket är ett sociokulturellt perspektiv utifrån Lev. S. 

Vygotskijs teorier. Därefter förklaras några för studien utvalda begrepp som arbetets analys 

och diskussion kommer bygga på. 

Sociokulturellt perspektiv 

Eftersom syftet är att bidra med kunskap om vilka demokratiska värden barn får möjlighet att 

pröva genom att observera barns samspel i olika leksituationer på förskolegården, har studien 

utgått från ett sociokulturellt perspektiv, då samspelet mellan kollektiv och individ är i fokus 

(Vygotskij, 2001). Några kärnor som utgör Vygotskijs teoretiska ramverk är att genom samspel 

och erfarenheter med andra människor, förstår aktören världen genom att den konstrueras 

socialt tillsammans med medaktörer (Wertsch, 1985). Även att interaktioner människor 

emellan är av vikt, då ett utbyte av erfarenheter och information leder till högre mentala 

processer som i sin tur utvecklar alla inblandade individer (Vygotskij, 1995; Wertsch, 1985). 

För att underlätta dessa sociala praktiker, kan människan hantera dem med stöd av artefakter, 

vilka är av betydelse för inlärningen men även interaktioner, då dessa artefakter medierar 

betydelsen av verktyget i sig. Alla människor har olika erfarenheter och kunskaper, på grund 

av detta kan en och samma artefakt förmedla förståelse på olika sätt då den tidigare 

erfarenheten har betydelse (Säljö, 2014; Wertsch, 1985). Kärnorna i det teoretiska ramverket 

kan förstås separat, ska man dock förstå helheten av dessa bör man inte skilja på dem, eftersom 

de bygger på varandra (Wertsch, 1985). 

 

Lekhandlingar 

Lekhandling används i den här studien på så vis att det är olika handlingar som barn utför som 

tillsammans bildar en lek. När barn leker själva är det därför problematiskt eftersom de själva 

får agera olika lekhandlingar (Jensen, 2013). Dessa lekhandlingar skulle även kunna ses som 

ett sätt att samarbeta och kommunicera på, vilket sker i olika grader beroende på vilken lek 

som pågår, vilket i sin tur betyder att barnen är i ständig rörelse (Vygotskij, 1995). När det inte 

sker någon lekhandling kan det därför inte utmynna i en lek och leken avbryts (Jensen, 2013). 

Lekhandlingar sker i hela verksamheten, vilket betyder att miljön kan vara en avgörande faktor 

ifall det sker en lekhandling eller inte, detta då verksamheten ska inspirera barnen till att 
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använda och utveckla sin skapande förmåga (Vygotskij, 1995). Om miljön inte är utformad för 

interaktioner kan det leda till att det inte uppstår möjligheter för barnen att skapa lekhandlingar. 

Det är inte endast barnen eller miljön som har betydelse när det kommer till lekhandlingar utan 

även pedagogens närvaro. I denna studie behöver inte pedagogens närvaro vara fysisk, utan 

kan levandegöras genom barnens argument för rätt och fel.  

 

Interaktioner 

Interaktioner är det verbala och icke verbala samspel som kan pågå mellan barn, barn och 

vuxna, barn och artefakt samt barn och miljö (Persson, 2012). I föreliggande studie kommer 

detta beskrivas utifrån två synsätt, sociala interaktioner och fysiska interaktioner. Sociala 

interaktioner är sådana interaktioner som sker mellan två eller flera individer som är i varandras 

fysiska närhet (Goffman, 1983). Dessa interaktioner skapas av verbala och icke verbala 

handlingar (Aspelin, 2008) och kan framställas på två sätt. Det ena är genom ofokuserad 

interaktion, vilken innebär att en interaktion finns till när individer är i direkt anslutning till 

och påverkar varandras agerande. Det andra är genom fokuserad interaktion, vilken innebär att 

två eller flera individer är i samråd med varandra, exempelvis när de samtalar (Goffman, 1956; 

Persson, 2012). I föreliggande studie innebär fysiska interaktioner sådana interaktioner som 

sker med artefakter, vilka är material eller verktyg som skapats av människans fantasi. Det är 

material eller verktyg som blivit verkliga och nu påverkar andra (Vygotskij, 1995). I denna 

studie kommer således sociala interaktioner att benämnas som verbal interaktion och icke 

verbal interaktion, medan fysiska interaktioner kommer benämnas som interaktion med 

artefakt, exempelvis cykel och rutschkana. 

 

Demokratiska värden 

Det finns två sätt att se på demokrati, utbildning för demokrati och utbildning genom 

demokrati. Utbildning för demokrati innebär att barn får lära sig om demokrati, för att tillägna 

sig kunskaperna och delta i det demokratiska livet. Utbildning genom demokrati handlar istället 

om att aktivt delta i demokratiska levnadssätt för att tillägna sig demokratiska värden, vilket 

innebär att barn inte bara får lära om utan också uppleva situationer där demokrati infinner sig. 

Demokrati kan även ses som handlingar där alla har lika rätt att delta och diskutera. Barn kan 

tillägna sig demokratiska värden när de socialt får uppleva situationer, vilka kan leda till 

beslutsfattande och samarbete (Biesta, 2003). Det är pedagogernas förhållningssätt som är av 
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betydelse när det handlar om att stötta barnen i deras utveckling av värden och normer samt 

utveckla samhörighet. Det synliggörs bland annat när pedagogerna har hög kontroll som 

minskar barns möjlighet till inflytande, samtidigt som pedagogers minskning av sin kontroll 

ökar barns inflytande. Detta innebär att barn får större möjligheter att utöva demokratiska 

värden, vilka betyder att man uttrycker sina önskningar oavsett vad det är man vill göra eller 

hur man vill agera (Emilson, 2008). Demokratiska värden innebär också att man tar ansvar för 

sina handlingar genom att följa regler, visar omsorg för varandra genom att göra alla delaktiga 

och tänka på andras välbefinnande samt visar respekt för omvärlden genom att ta tillvara på 

andras intressen och behov (Karlsson, 2009; Karlsson, 2014). I denna studie kommer 

demokratiska värden således att innefatta barns lekhandlingar där de stöttar eller exkluderar 

varandra, tillrättavisar eller bjuder in varandra, upprätthåller regler samt hotar varandra. 

 

Metod 

I detta avsnitt redovisas studiens metod i form av observation och fältanteckningar med väl 

valda argument. Därefter presenteras de urval som gjorts och en utförlig beskrivning av vårt 

genomförande. Vidare beskrivs och diskuteras etiska överväganden och studiens tillförlitlighet. 

Avsnittet avslutas med en beskrivning av hur materialet har bearbetats och analyserats med 

stöd av interaktionsanalys. 

 

Observation och fältanteckningar 

Den valda metoden är observation av första ordningen, vilket enligt Bjørndal (2005) innebär 

att observatören har ett förutbestämt fokus att studera. Observation valdes för att komma så 

nära sanningen som möjligt, genom att se hur barnen faktiskt agerar istället för att höra om hur 

de agerar. Därav har femåriga barns interaktioner videoinspelats med en fast och en rörlig 

kamera. Bjørndal (2005) och Johansson (2013) anser att videoobservation är av betydelse för 

analysprocessen, då det skildrar en plats eller situation mer detaljrikt än det skrivna ordet. 

Videoinspelningen har även kompletterats med provisoriska fältanteckningar (Bryman, 2011), 

vilket i vår studie innebar att vi under observationens gång skrev ner korta utdrag som innan 

dagens slut skrevs ner i detalj. Eftersom vår roll som observatörer var icke deltagande i 

observationen, innebar det att barnen kunde agera utan utomståendes inblandning (Bryman, 
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2011). Genom detta närmar vi oss ett barns perspektiv, där barns meningsskapande och intresse 

är i fokus (Johansson, 2013; Sommer, Pramling Samuelsson & Hundeide, 2011). 

 

Urval 

Vi har valt att inte avgränsa oss till någon specifik plats på förskolegården, detta eftersom hela 

gården är en plats där olika interaktioner kan uppstå enligt Lalander (2015). Den forskning vi 

tagit del av har i sina resultat slagit samman ett- och treåriga barn samt tre- och femåriga barn, 

vilket vi upplever kan vara problematiskt när man är intresserad av hur en specifik åldersgrupp 

av barns interaktioner syns. Därav valet att studera femåringar, då tidigare forskning samt den 

verksamhetsförlagda utbildningen visat att äldre barn fortsätter sitt samspel även när en 

pedagog inte är närvarande. Vi har använt oss av ett målstyrt urval, då vi tog kontakt med en 

pedagogista, som i sin tur hade kontakt med ett flertal pedagoger på olika förskolor. Detta ledde 

till att vi fick kontakt med två pedagoger från olika avdelningar, som har en del av sin 

verksamhet utomhus. Bryman (2011) anser att ett förutsättningslöst deltagande är beroende av 

den relation man som forskare har till deltagarna, vilket är anledningen till varför förskolor där 

ingen tidigare relation fanns valdes ut för observation. En tid efter att vi fått kontakt med dessa 

pedagoger valde den ena att avstå deltagande i studien, vilket innebar ett bortfall för studien. 

Därav blev antal deltagande totalt tretton barn i femårsåldern, varav fyra var flickor och nio var 

pojkar. 

 

Genomförande 

Observationerna utfördes under två dagar i totalt 12 timmar. Pedagoger, vårdnadshavare och 

barn informerades om studien en vecka och två dagar innan genomförandet. Under denna tid 

samlade verksamma pedagoger in samtyckesblanketter från vårdnadshavare. Observationerna 

utfördes under de tidpunkter som utelek vanligtvis förekom, vilket var både på förmiddagen 

och eftermiddagen. Anledningen till att vi valt att observera på varierande tidpunkter, beror på 

att det skapar ett så sanningsenligt material som möjligt enligt Bryman (2011). Den 

förskolegård som observerades var oval till ytan, med ett lusthus och en gungställning i mitten. 

Gården innehöll även en kombinerad klätterställning och rutschkana, kabeltunnor, sandlåda, 

två förråd samt markerade cykelbanor.  
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Etiska överväganden 

I ett tidigt skede delgavs personal, vårdnadshavare och barn om syftet med föreliggande studie. 

De informerades om sin medverkan i studien och de villkor som var rådande, exempelvis att 

det var frivilligt att delta och att de under tidens gång kunde avbryta sin medverkan. Genom 

detta har hänsyn tagits till informationskravet (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2017). Barnens 

medverkan har säkerställts genom att vårdnadshavare fyllt i en samtyckesblankett där de 

godkänt eller nekat barnets deltagande. De barn som deltog har i studien blivit fingerade och 

det går därför inte att utläsa vilka dessa barn är. Genom detta har hänsyn tagits till 

samtyckeskravet och konfidentialitetskravet (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2017). Det 

insamlade materialet kommer endast att användas i pågående studie, vilket innebär att hänsyn 

tagits till nyttjandekravet (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2017). 

 

Under studiens gång uppkom en del etiska överväganden som vi fick ta hänsyn till. Vid två 

tillfällen fick kameran stängas av, en gång då ett barn bad oss sluta filma och en annan när ett 

barn i konflikt började gråta. Det framkom även att ett barn känt sig utanför och velat delta i 

studien, trots ej godkänt samtycke från vårdnadshavare. När detta blev känt för oss hade en 

samtyckesblankett från barnets vårdnadshavare lämnats in, vilket vi ställer oss frågande till, då 

det upplevs som att barnet tvingat sin vårdnadshavare att lämna samtycke, eftersom det först 

inte fanns något. 

 

Studiens trovärdighet 

För att göra denna kvalitativa studie trovärdig har triangulering använts, vilket innebär att två 

metoder har kombinerats, videoobservation och fältanteckningar. Detta sätt att analysera 

studerade händelser kan leda till en mer objektiv beskrivning av det studerade enligt Ahrne och 

Svensson (2015). Transkribering från video till skrift är inte en exakt kopia av verkligheten, då 

det är vår tolkning av barnens agerande som skrivs fram. Eidevald (2015) anser att med stöd 

av videoinspelning kan trovärdigheten prövas utifrån flera personer, vilket i föreliggande studie 

gjorts när samtliga forskare tittat på det insamlade materialet utan att förändra det. Eftersom 

resultatet kan presentera analyser av det studien haft för avsikt att studera, kan vi säga att 

studien är tillförlitlig. Enligt Bjørndal (2005) är det trots detta inte säkert att vår bild av 

verkligheten är den rätta.  Det innebär också att det inte går att dra några generella slutsatser 

och påstå att det studien kommit fram till är det som överensstämmer för alla barn på alla 



 

 

 

16 

 

förskolor. Eftersom det insamlade materialet dessutom inte är tillräckligt stort och på grund av 

vårt målstyrda urval går det enligt Bryman (2011) inte att dra några generella slutsatser. 

 

Bearbetning och analys 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar har analysmetoden interaktionsanalys valts ut. De 

analytiska begrepp som kommer användas för att förstå de sekvenser observationerna visat är 

lekhandlingar och interaktion, där verbal interaktion, icke verbal interaktion och interaktion 

med artefakt ingår. 

 

Transkribering 

Efter varje observationstillfälle överfördes videoinspelningarna till ett USB-minne, detta för 

att säkerställa hanteringen av materialet. Innan transkriberingen tittade vi igenom vårt material 

och kategoriserade upp detta utifrån studiens syfte och frågeställningar. Detta gjordes i 

innehållsloggar, med en kortfattad beskrivning av vad som sker i varje enskild videoinspelning 

(Jordan & Henderson, 1995). När vi transkriberat empirin har vi upprepade gånger tittat på en 

videosekvens och skrivit ner den. Detta har vi gjort med stöd av Jordan och Hendersons (1995) 

schema som synliggör aktörernas interaktioner, både de verbala och icke verbala 

interaktionerna. Ett sådant schema ser ut som följande. 

 

Aktör: 

Barn 

Verbal interaktion: 

Ord/meningar 

Icke verbal interaktion: 

Kroppsspråk 

 

Det är enbart sekvenser som ansågs vara relevanta utifrån studiens syfte och frågeställningar 

som transkriberats. Utifrån detta har även några delar av empirin tagits bort i transkriptionerna, 

då dessa trots allt inte ansågs vara relevanta i relation till frågeställningarna. Detta anser Jordan 

och Henderson (1995) är nödvändigt när man som forskare använder sig av interaktionsanalys. 

Med stöd av denna bearbetning av materialet har återkommande händelser lyfts upp och bildat 

resultatets tematiseringar (Rennstam & Wästerfors, 2015). 

 

Analysprocess 

Kort efter observationerna bearbetade vi det insamlade materialet, samt började kategorisera 

den tänkta empirin i relation till vårt syfte och våra frågeställningar. Detta anser Bjørndal 



 

 

 

17 

 

(2005) och Eidevald (2015) är av vikt då observationerna skulle vara aktuella i minnet och inte 

gå förlorade under arbetets gång. Under analysprocessen har det varit av vikt att tänka på att 

en utvald händelse är tagen ur sin kontext, vilket innebär att det möjligtvis inte är den rätta 

sanningen om socialt beteende som speglas. Enligt Aspelin (2008) kan det också ha betydelse 

i vilken interaktion detta samspel synliggörs och med vilka medaktörer det sker. Med 

inspiration av Jordan och Hendersons (1995) interaktionsanalys har studiens analysprocess gått 

till på följande sätt: 

 

1. Efter att vi transkriberat vårt material har vi läst igenom empirin för att skapa oss en 

överblick av det material vi haft att tillgå. 

2. Därefter har empirin färgkodats med olika överstrykningspennor, för att identifiera 

mönster och variation. 

3. Dessa mönster och variationer bildade i sin tur våra teman; Revirmarkerande 

lekhandlingar, Förhandling i lekhandlingar och Artefakter i lekhandlingar. 

4. För att förstå de interaktioner som synliggörs i transkriptionerna behövde vi ta hänsyn 

till både verbala och icke verbala interaktioner samt interaktioner med artefakt. 

5. I analysprocessen har vi haft för avsikt att synliggöra vad som kännetecknar barns 

lekhandlingar och hur dessa uttrycks, vilka demokratiska värden barn visar i deras 

interaktioner samt vilka konfliktstrategier barn använder. 

 

Interaktionsanalys 

Empirin har analyserats med stöd av interaktionsanalys, vilket är en metod för att analysera 

människors interaktioner. I denna studie används metoden, eftersom vi haft för avsikt att 

studera och analysera verbal interaktion, icke verbal interaktion samt interaktion med artefakt. 

För att ha obegränsad tillgång till att återuppleva materialet, har det varit av vikt att 

videoinspela sekvenserna, då det ökar chansen att tolka det inträffade enligt Jordan och 

Henderson (1995). 

 

Resultat och analys 

I detta avsnitt redovisas studiens resultat och analys. Syftet är att bidra med kunskap om vilka 

demokratiska värden barn får möjlighet att pröva genom att observera barns samspel i olika 
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leksituationer på förskolegården. Våra forskningsfrågor är följande: Vad kännetecknar barns 

lekhandlingar i interaktioner med andra barn? Vilka demokratiska värden kommer till uttryck 

i barns lekhandlingar och interaktioner? Vilka konfliktstrategier använder barn i lekhandlingar? 

De interaktionsmönster empirin har visat bildar våra tre teman; Revirmarkerande 

lekhandlingar, Förhandling i lekhandlingar och Artefakter i lekhandlingar. Resultatet har 

analyserats med interaktionsanalys. Sammanlagt har vi nio utdrag som representerar vad som 

kännetecknar femåriga barns lekhandlingar, vilka konfliktstrategier de använder sig av samt 

hur deras demokratiska värden kommer till uttryck i dessa lekhandlingar. 

 

Revirmarkerande lekhandlingar 

Här presenteras de resultat som handlar om hur barn med olika strategier skyddar sin lek från 

andra barn. Dessa lekhandlingar kännetecknas av revirmarkerande lekhandlingar som tar sig 

uttryck i uteslutande, tillrättavisande, bestämdhet och våldsamma interaktioner. Detta belyser 

vi med följande två utdrag. 

“Det får inte plats för en två tre fyra” 

Hans (5 år) och Elias (5 år) leker tillsammans vid rutschkanan. Molly (5 år) och Arvid (5 år) 

kommer springande till rutschkanan. Molly har precis frågat Hans om Arvid får vara med i 

leken. Det får han inte enligt Hans. Hans och Molly diskuterar huruvida alla får vara med i 

leken eller inte. 

 

Utdrag 1: 

Aktör: 

Barn 

Verbal interaktion: 

Ord/meningar 

Icke verbal interaktion: 

Kroppsspråk 

Hans  Springer ned för trappan och 

plockar upp en innebandyklubba 

Elias Det får inte plats för en två tre fyra Pekar på alla  barn 

Hans  Går uppför trappan med 

innebandyklubban. På sista 

trappsteget slås innebandyklubban 

i golvet två gånger 

Hans  Vrålar och slår innebandyklubban 

i metallen i rutschkanan 

Arvid  Backar 
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Molly Kom Springer mot trappan 

Arvid + Elias  Springer efter Molly 

Hans  Vrålar med innebandyklubban 

över sitt huvud. Ställer sig vänd 

mot trappan 

Molly Arvid får faktiskt vara med Går uppför trappan 

Hans  Tar innebandyklubban och lägger 

den mellan trappräckena 

Elias  Slår med innebandyklubban i 

sanden framför Arvid 

 

Analys 

Hans och Elias lekhandlingar kännetecknas av uteslutande, genom att de använder sina kroppar 

samt artefakter, i detta fall innebandyklubbor, för att förstärka sitt budskap. När Hans lägger 

innebandyklubban mellan trappräckena, bildas en mur mellan honom och Molly och Arvid. 

Denna mur har i sig ett budskap som innebär att Molly och Arvid inte är välkomna i leken. 

Även Elias markerar platsens otillgänglighet, genom att slå med innebandyklubban framför 

Arvid, vilket förstärker Hans lekhandling om att denna lek är isolerad från andra barn. Mollys 

lekhandlingar kännetecknas däremot av tillrättavisande. Med tydliga direktiv uttrycker Molly 

hur de andra barnen ska agera, både genom att bjuda med Arvid i leken och genom att berätta 

för Hans att alla får vara med i leken. Dessa direktiv styrker hon med efterföljande förflyttning, 

då hon går mot rutschkanan och uppför trappan trots Hans hotfulla agerande, vilket kan ses 

som en protest mot rådande regler i leken. Arvids lekhandlingar kännetecknas av osäkerhet, 

vilket synliggörs då han inte samtalar med de andra barnen. Molly har dessutom varit den som 

frågat om Arvid får vara med i leken, samt försvarat hans rätt att delta. Arvid själv följer Molly 

och gör inget aktivt motstånd mot Hans och Elias agerande. Å ena sidan kan Mollys handlande 

tyda på att hon står upp för andras välbefinnande, å andra sidan kan hennes agerande leda till 

att hon förminskar Arvids position i gruppen, genom att inte ge honom möjlighet att agera 

självständigt. 

“Då håller du vakt här” 

Molly (5 år) och Hans (5 år) diskuterar om Arvid (5 år) ska få vara med i leken. Molly berättar 

för Arvid vad han ska göra, medan Elias (5 år) tillrättavisar Molly och säger att det inte är hon 

som bestämmer i leken, eftersom Hans startade den. 
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Utdrag 2: 

Aktör: 

Barn 

Verbal interaktion: 

Ord/meningar 

Icke verbal interaktion: 

Kroppsspråk 

Hans Då håller du vakt här Flyttar sig och slår med 

innebandyklubban i metallen i 

rutschkanan tre gånger 

Molly  Flyttar på sig och puttar på Hans 

Arvid Hans alla får vara med alla får 

faktiskt vara med 

 

Hans Man får inte slåss man får inte 

slåss 

Går närmare Molly 

Molly  Skruvar på sig 

Molly Sluta Puttar på Hans 

Hans  Slår med innebandyklubban i 

rutschkanan upprepade gånger 

Hans Elias du håller koll där och jag 

håller koll där nere här 

Går nedför trappan 

Elias Jag håller koll här nere Går mot trappan 

Hans Nej jag vill Går uppför trappan 

Arvid  Går mot trappan 

Elias  Höjer innebandyklubban och viftar 

med den framför sig 

Arvid  Backar 

 

Analys 

Hans och Elias har ett gemensamt mål i denna handling, vilket är att försöka upprätthålla de 

regler som de skapat i leken, vilka existerar för att skydda leken från andras medverkan. Deras 

lekhandlingar kännetecknas av våldsamhet genom att de försvarar sin lek med 

innebandyklubbor som vapen. Lekhandlingarna kännetecknas även av bestämdhet, eftersom 

Hans och Elias för ett samtal om hur leken ska skyddas. Då Molly och Arvid vill delta i leken, 

skiljer sig deras mål med Hans och Elias, vilket skapar en konflikt mellan barnen. Mollys 

lekhandlingar i konflikten kännetecknas av tillrättavisande, vilket synliggörs när hon 

upprepade gånger puttar på Hans. Hennes mål med detta agerande är att få Hans att släppa sin 

ståndpunkt och bjuda in Arvid till leken. Hans puttar däremot aldrig på Molly, vilket kan bero 

på att han är medveten om vilka konsekvenser fysiska tilltaganden mot andra kan få. Hans 
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lekhandlingar kännetecknas med andra ord av tillrättavisande. Detta synliggör han när han 

berättar för Molly att man inte får slåss, utan han tar istället ut sin aggression genom att slå 

innebandyklubban i rutschkanan. Det kan vara ett sätt för honom att visa att Molly ska backa 

och respektera lekens rådande regler. Barnens lekhandlingar kännetecknas även av 

tillrättavisande av varandra, då de berättar för den andre vad som ska göras. De enda sådana 

som leder någonstans är dock Hans och Elias eftersom de har ett gemensamt mål om att skydda 

sin lek från obehöriga. 

 

Förhandling i lekhandlingar 

Här presenteras de resultat som handlar om hur barn förhandlar i lek. Dessa lekhandlingar 

kännetecknas av uteslutande, tillrättavisande, inflytande, avundsjuka, inbjudande samt 

bestämdhet. Detta belyser vi med följande tre utdrag. 

“Hit eller dit” 

Hugo (5 år), Elias (5 år) och Bill (5 år) cyklar tillsammans på förskolegården. Hugo går efter 

och puttar fram cykeln som Elias och Bill sitter på. Hugo stannar och pekar runt på gården för 

att förklara vart de ska cykla. 

 

Utdrag 3: 

Aktör: 

Barn 

Verbal interaktion: 

Ord/meningar 

Icke verbal interaktion: 

Kroppsspråk 

Hugo Hallå den backen Pekar åt höger och slutar putta på 

cykeln 

Elias + Bill   Fortsätter cykla 

Hugo Inte den Tar tag i cykeln så den stannar 

Hugo Vi får inte ta den Drar tillbaka cykeln så den rullar 

baklänges 

Hugo Vi får bara ta den Pekar och drar cykeln mot backen 

Bill Nej Pekar mot en annan backe 
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Hugo Nej den som är där Pekar mot den andra backen 

Hugo Hitåt Vänder fram hjulen på cykeln så 

att de pekar mot backen och ställer 

sig bakom för att börja putta 

Elias Hit eller dit Släpper handen från styret och 

pekar runt på gården 

Bill Du klämmer nästan mina fötter   

Elias    Trampar upp för backen 

 

Analys 

Hugos lekhandling kännetecknas av tillrättavisande, då han har ett eget mål med den 

gemensamma lekhandlingen, medan Bill har ett annat mål för lekhandlingen, vilket 

kännetecknas av bestämdhet. Hugos mål är att välja den backe som är rätt enligt förskolans 

regler, medan Bills mål är att välja den backe som gynnar cykelns hastighet nedför och därmed 

lekens lustfylldhet. I dialog mellan Hugo och Bill förstärker de sina ställningstaganden med 

kroppsspråket. Exempelvis är Hugo tydlig med vart han vill föra cykeln när han drar tillbaka 

den baklänges. Bill däremot pekar enbart åt det håll han anser vara rätt, vilket kan bero på att 

han sitter i mitten och därmed inte kan påverka vare sig cykelns riktning eller lekens utgång. 

Det kan vara så att Elias inte har något specifikt mål med lekhandlingen, vilket synliggörs då 

han låter Hugo och Bill föra dialogen om vart cykeln ska bege sig. Elias lekhandlingar 

kännetecknas av inflytande, eftersom det till sist är han som sätter ner foten och ber om att få 

veta om det är hit eller dit de ska. Han inväntar inget svar utan trampar upp på backen som 

cykeln står riktad mot, det vill säga Hugos backe. Lekens riktning har med andra ord förändrats 

till Hugos fördel, då han fick sin vilja igenom. 

 

“Jag ska gunga ända tills jag ska hem” 

Avdelningens barn står vid grinden och väntar på att samtliga ska bli klara för utelek. När 

pedagogen Hedda öppnar grinden springer Astrid (5 år) och Edit (5 år) till gårdens två gungor, 

med Molly (5 år) tätt efter. Molly blir stående bredvid gungorna när Astrid och Edit börjat 

gunga. 
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Utdrag 4: 

Aktör: 

Barn 

Verbal interaktion:  

Ord/meningar 

Icke verbal interaktion: 

Kroppsspråk 

Edit Jag ska gunga ända tills jag ska hem Gungar 

Molly Hedda när ska Astrid hem Sparkar fram och tillbaka med ett 

ben under gungan 

Molly Det står alltid fem   

Astrid  Jag ska inte hem fem Gungar 

Molly  Har slutat sparka efter gungan och 

tittar nu på gungan när den åker 

fram och tillbaka 

Molly  Sträcker ut benet i vägen för 

gungan upprepade gånger 

Astrid Sluta Gungar 

Molly  Gräver i sanden 

Molly  Tittar på andra barn 

Astrid + Edit  Fortsätter gunga pratandes med 

varandra 

Molly  Går därifrån 

  

Analys 

Edit och Astrid har ett gemensamt mål redan från när de står och väntar vid grinden, vilket 

synliggörs när de springer till gungorna och tar varsin samtidigt som de börjar prata gungandes 

bredvid varandra. Deras lekhandlingar kännetecknas av uteslutande, då de tydligt visar att 

Molly inte ska vara deltagande i leken. Å ena sidan synliggörs detta eftersom de inte frågar 

Molly om hon vill vara med, trots att hon står bredvid. Å andra sidan berättar Edit att hon ska 
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gunga ända tills hon ska hem samtidigt som Astrid säger att hon inte ska hem fem, vilket också 

innebär att Molly inte kommer få tillgång till gungan. Mollys lekhandlingar kännetecknas av 

avundsjuka, trots att hon inte uttryckligen frågar om hon får vara med och gunga. Detta 

eftersom hon sparkar efter gungan samt sträcker ut benet för att få den att sakta ner. Hon frågar 

också pedagogen Hedda när Astrid ska hem, vilket kan vara ett försök att avsluta leken på. 

Mollys lekhandlingar kan också ses som inbjudande, då hennes agerande kan uppfattas som en 

tyst inbjudan om att få delta i leken. 

 

“Kan jag få hoppa på där bak?” 

Hugo (5 år) och Bill (5 år) cyklar runt på gården och upp för en backe. Elias (5 år) är på andra 

sidan gården och pratar med sin mamma i sandlådan när han får syn på Hugo och Bill. 

 

Utdrag 5: 

Aktör: 

Barn 

Verbal interaktion:  

Ord/meningar 

Icke verbal interaktion: 

Kroppsspråk 

Elias BILL BILL KAN JAG FÅ HOPPA 

PÅ DÄR BAK 

Springer mot Hugo och Bill 

Bill  Inväntar Elias 

Elias  Springer mitt i backen 

Hugo   Cyklar nedför backen i hörnet av 

området 

Elias   Hoppar på cykeln  

Bill  Trampar ner för backen 

 

Analys  

Hugos lekhandlingar kännetecknas av uteslutande, då det kan uppfattas som att han vill vara 

ensam med Bill, vilket synliggörs då han cyklar ner för backen. Det kan också vara så att Hugo 

blir ledsen när det enbart är Bill som blir tillfrågad av Elias och att det är därför som han cyklar 
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iväg. Anledningen till att Elias ropar på Bill kan å ena sidan bero på att han av erfarenhet vet 

att Hugo inte brukar vänta eller å andra sidan att Bill brukar vänta alternativt bjuda in andra till 

lek. När Elias ropar på Bill och kommer springande ger han Bill inget val att inte vänta, 

eftersom han springer mitt i backen och Bill inte vill köra på honom. Elias lekhandlingarar 

kännetecknas med andra ord av inbjudande. Hugo har sett att Elias springer i mitten av backen 

och cyklar därför nedför backen i hörnet av området, vilket återigen kan upplevas som att han 

vill vara ensam med Bill, då han anser att Elias stör leken. Bills lekhandling kännetecknas av 

inbjudande, då han inväntar Elias innan han cyklar iväg. 

 

Artefakter i lekhandlingar 

Här presenteras de resultat som handlar om hur barn samspelar med en artefakt. Dessa 

lekhandlingar kännetecknas av inbjudande, bestämdhet, osäkerhet, hotfullhet, uteslutande samt 

avundsjuka. Detta belyser vi med följande fyra utdrag. 

 

“Gör det ont?” 

Molly (5 år) och Sam (5 år) springer från sandlådan till rutschkanan. Sam är först upp på 

rutschkanan medan Molly tar trappan långsammare än Sam. Väl uppe inväntar han Molly 

genom att ta ett steg tillbaka så att Molly kan sätta sig på rutschkanan.  

 

Utdrag 6: 

Aktör: 

Barn 

Verbal interaktion: 

Ord/meningar 

Icke verbal interaktion: 

Kroppsspråk 

Molly  Sitter överst på rutschkanan 

Sam  Står bakom Molly 

Sam Uh Trycker en keps på Mollys huvud 

Molly  Det trillar ut stenar från kepsen 

Sam Gör det ont  

Molly  Tar av sig kepsen 

Sam  Skrattar och trycker knäna på 

Mollys rygg så att hon åker ner för 

rutschkanan 
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Sam  Åker skrattande ner för 

rutschkanan 

 

Analys 

Det gemensamma målet med lekhandlingen är att åka ner för rutschkanan. Rutschkanan 

används även som ett verktyg för Sam att få utlopp för sin lekhandling, på det viset blir det en 

form av strategi för honom att få som han vill. Sams lekhandlingar kännetecknas av inbjudande, 

vilket dock synliggörs genom en motsägelse mellan ord och handling. Å ena sidan kan Sams 

ord bjuda in till någon form av lek då han frågar om Molly fick ont, å andra sidan kan hans 

handling bjuda in till konflikt då han gör Molly illa och sedan skrattar. Hans placering, stående 

bakom Molly som ser inträngd ut, kan innebära att Sam tror sig ha övertaget i lekhandlingen. 

Då Molly tar bort kepsen från sitt huvud, kan det ses som en protest, dock uttalar hon inte sitt 

motstånd. Eftersom Molly inte svarar på Sams fråga om det gör ont, kan det också ses som en 

protest mot Sams agerande, men även som ett avslut av den lekhandling som kunde skett 

därefter. Mollys lekhandling kännetecknas med andra ord av uteslutande. Det gemensamma 

målet med lekhandlingen var som tidigare nämnt att åka ner för rutschkanan, vilket båda barnen 

till sist fick göra. Dock kan man ställa sig frågande till om Molly var redo eller ville åka i precis 

den stunden som hon blev nedknuffad av Sam. Då det inte var ett eget beslut, kan det vara så 

att målet inte blev uppnått för Molly som tyst åkte ner för rutschkanan, medan Sam skrattade 

på väg ner. 

 

“Kom hit” 

Bill (5 år) och Hugo (5 år) cyklar på varsin cykel, medan Sam (5 år) springer efter Hugos cykel. 

Hugo cyklar iväg och Sam pekar framåt, samtidigt som han tar tag i bakre delen av cykeln och 

följer med. 

 

Utdrag 7: 

Aktör: 

Barn 

Verbal interaktion: 

Ord/meningar 

Icke verbal interaktion: 

Kroppsspråk 

Bill KOM HIT Sitter på en cykel 

Bill  Drar upp och släpper ner cykeln i 

marken upprepade gånger 

Bill Puch puch puch Låter handen agera pistol 
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Bill JAG SKA DÖDA DIG  

 

Analys  

Bills lekhandlingar kännetecknas å ena sidan av inbjudande, då han med stöd av ord bjuder in 

andra barn till lek. Å andra sidan kännetecknas Bills lekhandlingar av att han är hotfull, då han 

med sin hand, agerar pistol, samt med stöd av cykeln förstärker sin hotfullhet. Eftersom Bill är 

ensam i lekhandlingen finns inget gemensamt mål, dock kan hans eget mål å ena sidan vara att 

han vill att någon ska se honom så att de kan leka tillsammans, å andra sidan att andra barn ska 

bli rädda för honom och hålla avstånd. 

 

“Håll i den” 

Molly (5 år) och Arvid (5 år) har flyttat ett par brädor från en hög på förskolegården till tre 

kabeltunnor. Väl framme vid tunnorna klättrar Molly upp först och Arvid efter. Arvid håller i 

brädorna samtidigt som Molly sträcker sig efter dem.  

 

Utdrag 8: 

Aktör: 

Barn 

Verbal interaktion: 

Ord/meningar 

Icke verbal interaktion: 

Kroppsspråk 

Molly Håll i den Arvid tappar brädan 

Molly Håll i den o så Håller upp brädan 

Arvid   Håller i brädan 

Molly Så Bygger 

Arvid  Tittar på Molly som bygger 

Molly  Så  

 

Analys 

Molly och Arvid har ett gemensamt mål med lekhandlingen, eftersom de flyttat brädor från en 

hög till kabeltunnorna. Det mål som synliggörs är att de vill bygga tillsammans, dock gör de 

inte det. Då Mollys lekhandlingar kännetecknas av bestämdhet, vilket synliggörs genom att 

hon tillrättavisar Arvid hur han ska hålla i brädorna och även är den som bygger själv, kan vi 

inte se att det gemensamma målet uppfylls. Mollys lekhandlingar kännetecknas också av 

inbjudande, genom att hon berättar för Arvid vad som ska göras. Detta kan tyda på att hon vill 
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stötta Arvid i bygget, eftersom Arvids lekhandlingar kännetecknas av osäkerhet, vilket bland 

annat synliggörs när han tappar brädan som Molly ger honom. Han bidrar enbart till 

lekhandlingen genom att hålla igång den, då han håller upp brädorna, medan det är Molly som 

för lekhandlingen framåt, då hon dirigerar vad som ska ske härnäst. 

 

Hopprepet 

Noel (5 år) hoppar hopprep framför en pedagog. Pedagogen går iväg för att hjälpa ett annat 

barn.  

 

Utdrag 9: 

Aktör: 

Barn 

Verbal interaktion: 

Ord/meningar 

Icke verbal interaktion: 

Kroppsspråk 

Noel  Knyter ett hopprep runt en 

lyktstolpe 

Noel  Tittar upp och omkring sig 

Noel  Återgår till att knyta hopprepet 

runt lyktstolpen 

Noel  Går därifrån 

Hugo + Sam  Går fram till lyktstolpen 

Hugo  Knyter loss hopprepet 

 

Analys 

Noels lekhandlingar kan å ena sidan kännetecknas av inbjudande, vilket synliggörs när han 

tittar upp och omkring sig. Det kan tyda på att han vill att någon ska se honom och komma för 

att leka med honom. Å andra sidan kan hans lekhandlingar kännetecknas av uteslutande, då 

hans agerande kan tyda på att han vill se om någon närmar sig honom och hans hopprep, som 

skyddar en plats som är hans. När Noel har knutit fast hopprepet går han därifrån, vilket kan 

betyda att han är säker på att hopprepet ska vara en tydlig markering för att andra barn inte ska 

träda in i området, medan det å andra sidan kan vara en strategi för att bjuda in andra till lek. 

Hugo och Sam har sett när Noel knutit fast hopprepet, vilket synliggörs när de går fram till 

lyktstolpen så fort Noel lämnat den. Anledningen till varför de knyter loss hopprepet kan vara 

att de själva försöker bjuda in sig i Noels lek, alternativt att de knyter loss det för att förstöra 

något som de tror är en pågående lek. På så vis upplöser de Noels eventuella markering. Å ena 
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sidan kan med andra ord Hugo och Sams lekhandlingar kännetecknas av  inbjudande, medan 

de å andra sidan kan kännetecknas av avundsjuka. Barnen har inget tydligt gemensamt mål 

med sina lekhandlingar, vilket synliggörs då det inte uppstår ett samtal mellan de två parterna. 

Dock har Hugo och Sam ett gemensamt mål, vilket synliggörs när de tillsammans knyter loss 

hopprepet. 

 

Sammanfattning av resultat och analys 

Barns lekhandlingar kännetecknas av att de är uteslutande, tillrättavisande och inbjudande. De 

kan också präglas av osäkerhet, våldsamhet, bestämdhet, inflytande, avundsjuka och hotfullhet. 

De uteslutande lekhandlingarna tar sig främst uttryck med stöd av artefakter, där barn använder 

sig av en artefakt för att tydligt markera att någon inte är inbjuden. De tar sig också uttryck 

genom uteblivna svar på frågor. De tillrättavisande lekhandlingarna synliggör hur barn berättar 

för andra vad de ska göra, samt vad som är tillåtet och inte tillåtet att göra, vilket i vissa fall 

kan ske med stöd av fysiska tilltaganden. De inbjudande lekhandlingarna visar att ord kan bjuda 

in till lek, dels genom att barn bjuder in varandra till lek, dels genom att någon accepterar en 

annans verbala invit. De uttrycks också med tystnad, genom att barn tittar upp och omkring 

sig, knyter loss ett hopprep samt försöker stanna en gunga med sin kropp. Dessa handlingar 

kan också bjuda in till konflikt, samt vara av informerande slag. De lekhandlingar som präglas 

av osäkerhet synliggörs genom att barn inte pratar med varandra utan enbart följer uttalade 

direktiv. De lekhandlingar som präglas av våldsamhet kommer till uttryck när barn använder 

artefakter för att förstärka sitt budskap. De lekhandlingar som präglas av bestämdhet visar hur 

barn samtalar om hur en lek ska skyddas samt att barn berättar för andra vad de ska göra. De 

lekhandlingar som präglas av inflytande synliggör å ena sidan att barn inte inväntar svar utan 

tar egna beslut, å andra sidan att barn behöver konfirmation i sin handling för att kunna föra 

leken vidare. De lekhandlingar som präglas av avundsjuka kommer till uttryck när barn ämnar 

förstöra en lek genom att använda en pedagog alternativt sin egen kropp. De lekhandlingar som 

präglas av hotfullhet visar att de hotfulla närmanden som förekommer förstärks med stöd av 

artefakter. Ett gemensamt mål är för barnen viktigt för att upprätthålla leken, dock har vi sett 

att vissa barn försöker eller lyckas förstöra detta mål med sina lekhandlingar. Det gemensamma 

målet kan exempelvis vara att cykla, medan det i dessa mål kan finnas egna mål, som 

exempelvis riktning att cykla. 
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Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras och problematiseras studiens resultat. Detta i relation till tidigare 

forskning, studiens syfte samt forskningsfrågor. Syftet är att bidra med kunskap om vilka 

demokratiska värden barn får möjlighet att pröva genom att observera barns samspel i olika 

leksituationer på förskolegården Vidare är forskningsfrågorna följande: Vad kännetecknar 

barns lekhandlingar i interaktioner med andra barn? Vilka demokratiska värden kommer till 

uttryck i barns lekhandlingar och interaktioner? Vilka konfliktstrategier använder barn i 

lekhandlingar? Därefter presenteras en metoddiskussion, där vi argumenterar för och emot våra 

valda metoder. 

Resultatdiskussion 

Revirmarkerande lekhandlingar 

I tidigare forskning finns resultat som visar att det förekommer två typer av värderingar i barns 

lek, individuella och kollektiva. De individuella värderingarna riktar sig främst till ägandet av 

leksaker (Pálmadóttir & Johansson, 2015), men visar även vem som bestämmer rådande regler 

i leken samt vilka andra barn som ska få delta (Cobb-Moore et al., 2009). I föreliggande studie 

synliggörs dessa värderingar genom barns uteslutande lekhandlingar, det vill säga 

lekhandlingar där barn med bestämdhet skyddar sin lek från andra barn. De kollektiva 

värderingarna avser barns medvetenhet om andras välbefinnande (Pálmadóttir & Johansson, 

2015). Vårt resultat visar att dessa värderingar uttrycks genom tillrättavisande lekhandlingar, 

det vill säga lekhandlingar där barn motsätter sig de individuella värderingarna. Ytterligare 

forskning belyser att barns konflikter många gånger utspelas eftersom de har skilda lekidéer 

(Chen et al., 2001). Vår studies resultat visar att barn med skilda värderingar hamnar i konflikt 

med varandra, vilket uttrycks genom lekhandlingar som är tillrättavisande samt präglas av 

våldsamma interaktioner. Forskning visar att barn bildar team, vilket innebär att de tillsammans 

skyddar en pågående lek (Cobb-Moore et al., 2009). I föreliggande studie lyfts dessa team fram 

genom barns uteslutande eller tillrättavisande lekhandlingar, vilka visar olika sätt att hantera 

en konflikt på. I en studie gjord av Thornberg (2006) framkom det att det finns en individuell 

variation i hur barn hanterar konflikter, vilket beror på deras tidigare erfarenheter, exempelvis 

att femåriga barn använder sig av aggressiva konfliktstrategier om någon annan gör det. Vårt 

resultat visar dock att barns demokratiska värden speglas i hur de agerar gentemot varandra, 

vilket synliggörs genom tillrättavisande lekhandlingar. I en studie gjord av Aras (2016) 



 

 

 

31 

 

framkom det att pedagoger anser att leken är ett kunskapsbidrag om demokratiska värden, 

problemlösning samt beslutstagande, vilket är en anledning till att pedagogerna inte ingriper i 

barns lek. Detta visar att pedagogernas förhållningssätt är att barn ska få uppleva demokrati, 

det vill säga lära sig genom demokrati (Biesta, 2003). I föreliggande studie anser vi att 

pedagogerna på den observerade förskolan har arbetat med ovanstående, vilket synliggörs då 

barnen tar ansvar för den sociala miljö de befinner sig i. Eftersom barnantalet i svenska 

förskolor är större än någonsin (Skolverket, 2016a) är det således av vikt att skola, förskola och 

vårdnadshavare samarbetar för att fortsätta lägga grunden för barn som demokratiska 

medborgare. 

 

Förhandling i lekhandlingar 

I föreliggande studie kännetecknas barns lekhandlingar av avundsjuka, till följd av 

lekhandlingar som präglas av uteslutande. Tidigare forskning visar å ena sidan att 

barninitierade aktiviteter ökar positiva interaktioner för barn i fyra- till femårsåldern (Acar et 

al., 2017), vilket inte var fallet i denna studie. Ytterligare forskning belyser å andra sidan att ett 

sätt att hantera konflikter på är genom ensidiga strategier, vilket innebär att barn har svårt att 

se andras behov och intressen (Cobb-Moore et al., 2009; Singer et al., 2012). Vårt resultat visar 

att barn använder ensidiga strategier för att utföra uteslutande lekhandlingar. Till följd av detta 

präglas barns lekhandlingar av tillrättavisande. Detta visar resultat från tidigare forskning beror 

på att när barn själva utsätts för uteslutande lekhandlingar, väljer de att skvallra (Ingram, 2009). 

Den förhandling som uppstod mellan barnen var på grund av att de hade delade åsikter, vilket 

Chen et al. (2001) menar är att ha olika lekidéer och dessa kan vara en orsak till konflikter. I 

föreliggande studie hade barnen till en början olika åsikter, efter diskussion kunde de landa i 

ett gemensamt beslut som ledde till ett samspel. Detta menar Singer et al. (2012) är bilaterala 

strategier där barn stödjer och gynnar varandra. Vår studies resultat visar att inbjudande 

lekhandlingar å ena sidan kännetecknas av en tyst inbjudan, å andra sidan av en verbal 

inbjudan. Tidigare forskning visar att barn som bjuder in sig själva till en pågående lek, behöver 

få inviten accepterad för att få tillträde till lekhandlingen (Hildén, 2014). I föreliggande studie 

ledde den tysta inbjudan inte till något samspel, medan den verbala inbjudan gjorde det. I 

enlighet med Berkhuizen (2014) behöver de inbjudande lekhandlingarna som kännetecknas av 

en tyst inbjudan med andra ord stöttning av en pedagog, för att kunna föra ett samspel vidare. 

Å andra sidan menar Kultti (2016) att det är pedagogens ansvar att utforma förskolans sociala 

miljö, på ett sådant sätt att barn ges möjlighet att agera självständigt. Detta synliggör vårt 
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resultat gällande tillrättavisande lekhandlingar, då förskolans regler låg till grund för barnens 

agerande och med sina demokratiska värden kunde ett specifikt barn agera resurs, genom att 

vägleda de andra barnen att upprätthålla förskolans regler. Tidigare forskning visar att det är 

fördelaktigt om barn på förskolan är i olika åldrar, då de kan utbyta erfarenheter och stötta 

varandra (Youhne, 2009). I föreliggande studie synliggörs det dock att femåringars 

lekhandlingar som präglas av inflytande och bestämdhet trots samma ålder kan leda till att 

barnen stöttar varandra. 

 

Artefakter i lekhandlingar 

I tidigare forskning finns resultat som visar att barn samspelar tillsammans med varandra och 

en artefakt, ett samspel som är beroende av barns ögonkontakt och ansiktsuttryck (Young, 

2008). Föreliggande studies resultat visar å ena sidan att interaktioner med artefakter inte bidrar 

till barns samspel, å andra sidan att det är dessa som håller igång samspelet. Enligt Vygotskij 

(1995) är artefakter något som skapats av människans fantasi för att bli verklighet, vilket denna 

studies resultat visar kan sända ut olika budskap. Barns lekhandlingar med artefakter kan 

således vara både inbjudande och hotfulla, vilka kännetecknas av att barn är 

uppmärksamhetssökande och bestämda. Till skillnad från resultatet i Tellgrens (2004) studie, 

där barn ansågs vara högst medvetna om vilka budskap de sänder ut, så kan vår studies resultat 

om barns lekhandlingar med artefakter ses som okontextuella. Tidigare forskning visar att 

individuella värderingar handlar om att fokusera på det som en själv vill, istället för att ta 

tillvara på andras behov och intressen (Cobb-Moore et al., 2009; Singer et al., 2012). På så sätt 

tar barn inte hänsyn till andras välbefinnande (Karlsson, 2009; Karlsson, 2014), då artefakterna 

sänder ut olika budskap. Uteslutande lekhandlingar kan i föreliggande studie kännetecknas av 

att barn inte får en lekinvit accepterad, vilket Hildén (2014) menar är en förutsättning för att 

det ska ske ett samspel. Vår studies resultat visar att lekhandlingar som präglas av avundsjuka, 

ofta ämnar förstöra en lek. Detta är inte i enlighet med de kollektiva värderingar som 

Pálmadóttir och Johansson (2015) samt Cobb-Moore et al. (2009) menar sker när barn bildar 

team, skyddar en plats och tar hänsyn till andras välbefinnande. Lekhandlingar som präglas av 

osäkerhet kännetecknas av barn som studerar och imiterar andra barns lekhandlingar. I enlighet 

med tidigare forskning skulle detta kunna ses som en startperiod, där barn får chansen att 

upprätta interaktioner med varandra, när de efter olika lång tid är överens om en gemensam 

lekhandling (Tellgren, 2004). I föreliggande studie kan barn som imiteras ses som bestämda 

och deras lekhandlingar kännetecknas av att det är dem som är de drivande i leken.  
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Metoddiskussion 

Det bortfall som uppstod i urvalet av deltagare till studien hade kunnat undvikas, om vi själva 

hade delat ut våra samtyckesblanketter. Under mejlkontakt med pedagogen i fråga diskuterade 

vi huruvida hen eller vi skulle dela ut samtyckesblanketterna, uppgiften föll på pedagogen. I 

ett nytt mejl bestämdes tid och plats, samt att pedagogen välkomnade oss till förskolan. Väl på 

förskolan framkom det att samtyckesblanketter saknades, vilket ledde till att vår studie inte 

gick att genomföra på den avdelningen. 

 

Vi har valt att använda oss av en fast och en rörlig kamera, samt komplettera dessa med 

fältanteckningar. Enligt Eidevald (2015) kan en fast kamera missa subtila rörelser som 

ansiktsuttryck men även ljud och röster, samt eventuella samspel bakom fasta platser på 

förskolegården, således har vi valt att även använda oss av en rörlig kamera som 

förhoppningsvis kan fånga de situationer en fast kamera kan missa. Enligt Bjørndal (2005) 

finns det en risk att detta påverkar barnen till att agera annorlunda, alternativt att de inte vill 

delta i observationen. Vid studerandet av samspel mellan aktörer är det lämpligt att använda 

sig av deltagande observation enligt Johansson (2013). Vi har dock valt att vara icke deltagande 

i observationerna, då vi anser att vår närvaro kan ha betydelse för hur barn samspelar. Samtidigt 

är vi medvetna om att vår närvaro som icke deltagande observatörer kommer påverka resultatet, 

eftersom vi aldrig riktigt kan vara en fluga på väggen. Detta upplevde vi vara problematiskt, 

då barnen upprepade gånger involverade oss i sina lekhandlingar, vilket ledde till bortfall av 

material. Även när en pedagog involverade sig själv i barns konflikthantering, ledde detta till 

bortfall, eftersom studiens syfte inte innefattar pedagogers agerande utan barnens. Då 

avdelningen delar gård med andra avdelningar, fick videoinspelningen avbrytas vid ett fåtal 

tillfällen, då barn som inte hade samtycke äntrade området, vilket också lett till bortfall. 

 

Sommer et al. (2011) menar att man som forskare inte kan veta om barnet uttrycker det hen 

känner inombords. Därav går det också att diskutera huruvida korrekta våra analyser av barns 

beteende är, då dessa kan ha tolkats felaktigt. För att få en korrekt uppfattning av barns samspel 

och deras tankar om diverse strategier och uttryck, hade ett samtal forskare och barn emellan 

varit av vikt (Arnér & Sollerman, 2013). 
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Slutsats 

Studiens resultat visar att femåriga barns demokratiska värden speglas i hur de agerar gentemot 

varandra. I likhet med tidigare forskning har studiens observationer visat att barn i femårsåldern 

bildar team tillsammans, antingen för att skydda sin lek eller en plats, genom att de har ett 

gemensamt mål. Resultatet visar också att en lekinvit måste bli accepterad av andra för att 

barnet i fråga ska få delta i leken. Resultatet har också visat att det barn som kommer först till 

en plats eller leksak är det barn som har äganderätt över detta. Det som synliggörs när andra 

närvarande barn tillåter ett annat barn att ta äganderätt över en plats eller leksak, är deras 

demokratiska värden som speglas i deras agerande. Det vill säga att de möjligtvis anser att den 

person som först tar ägandeskap över någonting ska få lov att göra det, då det är rättvist i deras 

ögon. En del barn motsätter sig som sagt inte andras ägandeskap, medan andra gör det, vilket 

kan vara en orsak till att konflikter uppstår, men det kan även bero på att resurserna är ojämnt 

fördelade eller att barns lekidéer skiljer sig åt. De konfliktstrategier som synliggjorts under 

studiens observationer är att barn diskuterar sina meningsskiljaktigheter och landar i ett 

gemensamt beslut, ignorerar varandra, puttar på varandra samt argumenterar med regler och 

normer för att hantera en konflikt. Enligt tidigare forskning finns det en individuell variation i 

hur barn hanterar konflikter, vilket beror på deras tidigare erfarenheter. Det studiens 

observationer visat är dock att det inte enbart är tidigare erfarenheter som har betydelse, utan 

även barns demokratiska värden speglas i hur de agerar gentemot varandra. Barn skyddar 

varandra och stöttar varandra in i pågående lekhandlingar, en del blir fysiska mot varandra 

medan andra inte agerar fysiskt tillbaka. Barns demokratiska värden tar sig också uttryck i 

förhandlingar kring vad man får och inte får göra, ofta relaterat till förskolans regler. Barns 

lekhandlingar kännetecknas av att de är uteslutande, tillrättavisande och inbjudande. De kan 

också präglas av osäkerhet, våldsamhet, bestämdhet, inflytande, avundsjuka och hotfullhet. 

Föreliggande studie har till skillnad från tidigare forskning kunnat synliggöra en specifik 

åldersgrupps interaktioner, det vill säga femåriga barn. Vårt resultat visar hur femåriga barn 

kommunicerar i lekhandlingar, samt hur de hanterar konflikter och använder sig av sina 

demokratiska värden. Detta har synliggjorts med stöd av ett sociokulturellt perspektiv, i 

motsats till tidigare studier som studerat barns interaktioner främst med stöd av fenomenologi. 
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Didaktiska implikationer och vidare forskning 

I denna studie har vi kunnat synliggöra vad som kännetecknar femåriga barns lekhandlingar, 

vilka konfliktstrategier de använder sig av samt hur deras demokratiska värden kommer till 

uttryck i dessa lekhandlingar. Det bidrag vår studie tillfört forskningen är att femåriga barns 

demokratiska värden speglas i hur de agerar gentemot varandra. Detta innebär att de 

värderingar som barn har med sig från tidigare erfarenheter kommer användas i liknande 

situationer i framtiden. Därav är det av vikt att pedagoger synliggör barns egna demokratiska 

värden och arbetar aktivt med dessa samt barns sociala kompetens. Med det sagt inte se barn 

som en homogen grupp, likt tidigare forskning när de pratar om tre- och femåriga barns 

interaktioner som en enhet, utan som en heterogen grupp som behöver ses individuellt. I detta 

fall en specifik åldersgrupp hos barn, det vill säga femåringarna, där deras interaktioner 

diskuteras enskilt. Vår förhoppning är att vårt resultat kan bidra med kunskap om barns 

interaktioner i lekhandlingar, samt vägleda pedagoger i stöttandet av dessa. Vi hoppas även att 

resultatet kan bidra till att pedagoger känner sig inspirerade att kontinuerligt arbeta med 

demokratiska värden och tillämpa dessa i verksamheten för att även barnen ska känna att de 

äger dessa. För vidare forskning inom det pedagogiska området anser vi att det vore intressant 

med en kvalitativ intervjustudie, där barns röster får höras gällande sitt agerande i 

lekhandlingar. Det vore även intressant med ett bredare urval i en liknande observationsstudie, 

för att kunna jämföra eller generalisera resultaten.  
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Bilagor 

Bilaga I - Samtyckesblankett 

 

 

Samtyckesblankett 

Hej! Vi är två studenter som heter Ida och Emma som läser förskollärarutbildningen på 

Högskolan i Halmstad. Vi skriver just nu vårt examensarbete som handlar om barns samspel i 

utomhusmiljö och förskolan som ert barn går på är utvald eftersom verksamhetens 

utomhusmiljö är spännande ur denna synpunkt. 

Vi kommer att genomföra observationer på förskolan, vilket kommer att ske under två 

halvdagar totalt. Deltagandet är frivilligt och det innebär att barnen när som helst kan avbryta 

sin medverkan. Dokumentationen kommer att ske med hjälp av videoinspelning. Det insamlade 

materialet kommer att användas på ett sådant sätt att barn, pedagoger och verksamheten inte 

kan identifieras. Materialet kommer endast att användas för studiens syfte och examensarbetet 

kommer publiceras för allmänheten när det är färdigställt (Vetenskapsrådet, 2017). 

Vi skulle uppskatta ditt barns deltagande i denna studie. Om du har frågor får du gärna höra av 

dig till oss. 

  

Varma hälsningar 

Ida Nilsson: idanil15@student.hh.se 

Emma Wiland: emmawi12@student.hh.se 

  

För ytterligare information kan du kontakta våra handledare 

Anniqa Lagergren: anniqa.lagergren@hh.se 

Monica Frick: monica.frick@hh.se 

  

 Klipp av svarstalongen och lämna in. Tack på förhand! 

✂– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

□   JA, jag/vi ger tillstånd för mitt barn att delta i aktiviteter som dokumenteras. 
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□   NEJ, jag/vi vill inte att mitt barn deltar i aktiviteter som dokumenteras. 

  

  

Vårdnadshavare för: 

............................................................................................................................ 

 

 

............................................................................................................................ 

Datum / Vårdnadshavares namnteckning 

 

 

 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Ida Nilsson
Emma Wiland


