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Abstract 

 
Eliasson, Jonas och Nilsson, Eric (2010) Legolådan som social arena – Leksakens roll i 

förskolebarns sociala samspel 

Halmstad: Lärarutbildningen: Högskolan i Halmstad 

 
Detta examensarbete handlar om hur förskolebarn använder leksaker som socialt redskap. 

Syftet med arbetet var att undersöka om och hur barn använder LEGO som socialt redskap 

och uttrycksform och vi ställde oss frågorna: På vilket sätt kan vi se att barn använder LEGO i 

leken? Kan vi se skillnader i barns användande av LEGO i olika situationer? Vår metod för att 

undersöka detta var videoobservationer på en förskola. Barnen som deltog i studien var 

mellan tre och fem år gamla och sex stycken till antalet. I tidigare forskning framkom det att 

leksaker kan ha differerande inverkan på leken, att samspel mellan barnen i leken gynnar 

kreativiteten och att makt och fostran har stor betydelse i lekandet. I vår studie visade det sig 

att barnen använder leksaken som redskap för att uttrycka sina tankar och erfarenheter och att 

maktaspekten i det här fallet gynnade lekens kreativa värld. Vi såg även att samspel mellan 

barn inte var ett krav för att barnen skulle använda leksaken som ett redskap för att testa sina 

tankar och idéer. 

 

Nyckelord: Förskola, kreativitet, LEGO, lek, leksaker, sociala redskap 
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1. Inledning 
 

 

När vi växte upp gav vi mening åt våra leksaker. Att en legobit fanns var inte viktigt, den 

kunde inte göra något själv. Men tillsammans med andra bitar kunde den bilda de mest 

fantastiska världar. Vad de vuxna än sa om att LEGO utvecklar vår finmotorik så var det 

inget vi förstod oss på. Det vi såg var så mycket mer vackert, hela världar uppbyggda av alla 

möjliga ting, leksaker som vi gav den innebörd som passade för stunden. Vilken pedagogisk 

innebörd leksaker hade kunde ingen bestämma åt oss, vi var som en gud i vårt eget lilla 

universum. Att de vuxna inte förstod det… 

 

Under våra år på förskolor och i vår verksamhetsförlagda utbildning har vi flera gånger stött 

på pedagoger med bestämda uppfattningar om de leksaker de har på sin avdelning. Barnen lär 

sig en viss sak med en leksak och en annan med en annan leksak. Till exempel när barnen 

pusslar och leker med pärlor menar pedagogerna att de övar sin finmotorik och när de spelar 

spel så tränar de turtagning och sociala regler. Pedagogerna har redan bestämt vad barnen lär 

sig och utvecklar när de leker med valda leksaker. Enligt våra erfarenheter är detta tankesättet 

ändå sällsynt hos många pedagoger. Oftast är det så att barn bara ska leka med leksaker för att 

”vi ska få lite lugn och ro”. Krister Svensson, leksaksforskare, uttalar sig i artikeln Vad ska 

barn ha sina leksaker till?!, om att barnet nu för tiden är ”…objektifierat och har blivit ett 

slags stressad accesoar” (Helgesson, 2010:45), och det menar vi speglar sig även i förskolan. 

Efter att vi observerat barn i deras lek med leksaker har det väckts tankar hos oss om det är 

bra att begränsa leksakers pedagogiska innebörd till att vara en källa till lugn och ro, och 

dessutom sätta gränser för hur leksaker utvecklar barns lärande. Möjligen är det så att barns 

kreativitet och fantasi ger leksaker en vidare pedagogisk innebörd än den som sedan tidigare 

är bestämd av tillverkare, pedagoger, föräldrar och andra vuxna. (Nelson och Svensson, 

2002). 

 

Det talas samtidigt om att leksaker i sig själva inte är pedagogiska (Nelson & Svensson, 

2005). Det är först när de används tillsammans med andra i lustfyllda situationer som de blir 

pedagogiska. Detta väcker tankar hos oss om en studie av leksaker och pedagogisk innebörd. 

Har leksaker en bestämd mening eller är det barnen som ger leksaken en mening? Om barnen 

kan ge pedagogisk innebörd åt leksakerna, bör vi som pedagoger kunna se den och dra nytta 
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av den i verksamheten. Ytterligare en dimension i leksaker går att finna i de slående likheter 

som finns med vår vuxna värld. Vi, i det här fallet de vuxna, producerar föreställande leksaker 

(Nelson & Nilsson, 2002) och barnen förväntas använda dessa med mening att lära sig hur det 

är att vara vuxen. I denna studie frågar vi oss då om barnen gör just det, eller om de använder 

saken med andra funktioner. Med hjälp av sin fantasi kan barn ge alla möjliga ting olika 

betydelser, det måste inte vara ”riktiga” leksaker, saker som är producerade med enda syfte att 

användas i lek (Almqvist, 1991). Genom användandet av sin egen kreativitet och fantasi 

skapar barn mening och liv i sakerna som de omringas av i världen. En gryta kan bli en hjälm, 

en pinne ett svärd och tillsammans bildar de en perfekt riddarutrustning och den pedagogiska 

innebörden hos tingen är plötsligt multifunktionell. Den givna innebörden hos grytan är att 

den ska användas till matlagning och därmed är det i det området som barnen ska tränas. När 

grytan tar plats som hjälm i leken är det istället exempelvis ett utforskande av skydd och vad 

riddare hade för rustning. Dock finns det fortfarande begränsningar i det fria 

meningsskapandet hos tingen. Pinnen skulle inte gjort sig ultimat som hjälm eftersom formen 

och storleken ger ramar och preferenser för innebörden. Även med kreativitet och fantasi 

sätter ibland verkligheten begränsningar för meningsskapandet. Men det vi ändå finner 

intressant är hur vi vuxna begränsar det möjliga användandet av leksaker på grund av gränser 

och förutbestämda uppfattningar om hur leksaker ska användas och till vad. I vår studie 

kommer vi att, utifrån en observation av en grupp barn i en förskola, studera barnens 

användande av LEGO i lek och därigenom se mönster i hur barnen använder LEGOt. 
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2. Bakgrund 

 

 
2.1 Pedagogens uppdrag 

 
I Läroplan för förskolan Lpfö 98 (Skolverket, 2010) lyfts leken och dess pedagogiska 

innebörd fram. Under Förskolans uppdrag står att läsa: 
Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje 
barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda 
lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt 
tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande 
leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter. (Skolverket, 
2010) 

 

För att tillgodose detta uppdrag måste pedagogerna på förskolan vara medvetna och 

anpassningsbara i sitt sinne för att följa barns möjliga förändringar i användandet av saker och 

leksaker. Ett medvetet bruk av leken förutsätter detta agerande, annars tvingas pedagogen in i 

en roll där de måste döma vad som är rätt och fel i användandet av en leksak. När pedagogen 

ser på leksaken som något med en bestämd funktion, eller ser på grytan som en sak som 

endast är till för matlagning menar vi att pedagogen riskerar att låsa barnens möjliga 

utveckling genom att tillrättavisa användandet av barnens fantasi. I förskolemiljön finns olika 

förutsättningar för leksaker och tolkning. I en lek med abstrakta leksaker såsom lera och 

LEGO är det lättare för pedagogerna att uppmuntra kreativitet och fantasi, eftersom 

pedagogen själv inte kan bestämma vad leksaken har för mening i just den här leken. Den 

dagen, i den leken, blir det kanske ett gatukök där barnen gör mat av lera, och nästa dag kan 

det bli en lek där en arkitekt bygger ett högt torn av LEGO. I samma miljö kan det finnas 

föreställande leksaker, leksaker som redan har en innebörd. Ett exempel på det här är figurer, 

dockor och liknande saker. En liten dinosaurie av plast är en dinosaurie. Hur mycket fantasi 

och kreativitet vi än använder är det svårt att ge dinosaurien en annan mening; 

begränsningarna i formen och utseendet gör sig återigen påminda. Utöver benämningar som 

abstrakta och föreställande leksaker kan man också tala om tillfälliga och egentliga leksaker 

(Almqvist, 1991). Tillfälliga leksaker är saker som egentligen inte är till för lek men som med 

hjälp av fantasi och kreativitet får en annan betydelse. I de fall författaren beskriver ger hon 

exempel på att en gryta kan vara en hjälm, en trumma eller det som passar för leken och 

tillfället. Motsatsen till detta menar Almqvist är egentliga leksaker. Dessa leksaker är skapade 
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för barn och utformade för att användas i lek. Dessa leksaker är i huvudsak till för att glädja 

barn i deras hemmiljö, men i förskolemiljön är förhoppningen att de också ska lära sig något 

av leksaken men används också för att de vuxna ska få lite lugn och ro en stund. 

 

 

2.2 Pedagogiska leksaker 
 

Fenomenet pedagogiska leksaker uppstod så sent som på 1970-talet. Förskolepedagogerna 

gladde sig åt detta då leksakerna inte längre bara sågs som lek och skoj, de fick nu ett 

pedagogiskt värde. Men barnen vände dessa leksaker ryggen. Det som pedagoger såg som 

pedagogiska leksaker såg barnen som trista, färglösa saker. Barnen vill att leksaken ska vara 

något roligt och lustfyllt. Samtidigt menar vissa forskare att pedagogiska leksaker inte 

existerar. Dock kan barn lära utav leksaker men i de fallen är det för att leksaken är rolig för 

barnen och uppmuntrar utforskande. Leksaker kan, enligt dem, inte vara pedagogiska 

eftersom den endast är ett föremål men den kan utnyttjas på ett pedagogiskt sätt (Almqvist, 

1991). Att barnen ska använda leksaker för att pedagogerna ska få lite lugn och ro talar emot 

läroplanen när den talar om förskolan som en miljö grundad i glädje, samhörighet och 

kommunikation samt lek och lärande i en samklang. Dessutom utvecklar barnen en känsla för 

sina rättigheter och sin egen delaktighet (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). 

Att se leksaker och användandet av dessa som en sysselsättning för barn snarare än en 

möjlighet till ett lärande för barnen kan vi också se i Piagets forskning. Han talar om 

användandet av LEGO som en konstruktionslek och en ”intelligensakt utan ett klart 

definierat mål” (Hangaard Rasmussen, 2002:104). Samtidigt som det ses som sysselsättning 

så bör vi betänka att barn är sociala aktörer (Löfdahl, 2008) som lär genom allt de upplever 

(Søbstad, 2007).  

 

Så hur ser vi då på leksaker? Knutsdotter Olofsson (1989) skriver att lek och skapande är 

arenor där det vi upplever som vardagligt och vanligt når en annan dimension, det blir något 

nytt och annorlunda som tar nya vägar i en tillåtande och avslappnad atmosfär. Vårt intresse 

ligger i hur barn använder leksaker, ur ett socialt perspektiv. Är leksaken ett redskap för 

kommunikation och samspel mellan barnen, som tar samspelet till en annan dimension? I ett 

samspel genomförs kommunikation på flera sätt. Barnen kommunicerar mellan varandra och 

genom tingen men även tingen samspelar med barnen. Barn kan ge abstrakta leksaker de 

mest fantasirika meningar, men kan begränsas av de föreställande leksakerna. Trots det är vi 
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nyfikna på hur barnen använder leksaker som sociala redskap, hur samspel, kommunikation 

och uttryck tar sin väg mellan barn, leksaker, världen och tillbaks igen. 

 

 

2.3 Sociokulturella teorier 
 

Ur ett sociokulturellt perspektiv sker utveckling och bildande av kunskap genom 

kommunikation och samspel med andra (Säljö, 2000). Genom att använda tidigare 

erfarenheter och kombinera det med nya upplevelser approprierar människan nya kunskaper 

och erfarenheter. Appropriering är det som sker när människan kombinerar nya upplevelser 

med tidigare erfarenheter och utifrån dessa bildar nya idéer och kunskaper, människan 

tillägnar sig nya erfarenheter och upplevelser. Enligt Säljö sker lärandet kontinuerligt och är 

inte begränsat till skolan och dess ”lärsituationer”. För att utöka våra kunskaper använder vi 

oss av redskap, så kallade artefakter, för att fördjupa och utöka vår kunskap. Ett exempel på 

en artefakt är miniräknaren, som ger alla människor förutsättningar att göra komplicerade 

matteuträkningar. Dock behöver vi kunskap om hur miniräknaren fungerar för att kunna 

använda artefakten. Men andemeningen är att vi genom att använda artefakter blir mer 

kunskapsberikade människor. I barnens lek kan vi förstå leksaken som ett redskap, en 

artefakt. I leken kan barnen använda leksaken som ett redskap för att uttrycka sin vilja, fantasi 

och kreativitet och behöver inte endast använda sina ord för att beskriva detta. 

 

Enligt Säljö (2000) är allt i vår natur sociokulturellt. Det sociokulturella perspektivet utgår 

från att människan använder sig av redskap för att förmedla kunskap och tankar. Dessa 

redskap kan vara fysiska, materiella, men även mer abstrakta, såsom språk. Och när vi ser 

språk som ett sociokulturellt redskap blir det naturligt att allt i vår natur är just sociokulturellt 

eftersom människan har hundra språk och det verbala endast är ett av dessa, som eldsjälen 

bakom Reggio Emilia-pedagogiken, Loris Malaguzzi, en gång sade (Wallin, Maechel & 

Barsotti, 1981). Den sociokulturella kunskapssynen bygger på att kunskap inte kan levereras i 

färdiga paket, eller skapas av enskilda individer. Det är först i samspel och interaktion som vi 

utsätts för frågeställningar som leder till nya erfarenheter och vidare utveckling. Samspelet 

behöver inte nödvändigtvis vara med en annan mänsklig individ utan kan vara de redskap och 

verktyg vi medierar våra kunskaper genom. 
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3. Syfte och frågeställningar 

 
 

Syftet med vår studie är att undersöka hur LEGO används som socialt redskap av en grupp 

barn i en förskola, samt på vilka sätt de använder sig av detta redskap. Avsikten är att 

undersöka om, och i så fall hur, LEGO har en innebörd i leken utöver dess förutbestämda 

innebörd.  

 

De forskningsfrågor vi använder för att ta reda på detta är: 

 

• På vilka sätt kan vi se att en grupp barn i en förskola använder LEGO som socialt 

redskap i leken? 

• Vilka skillnader kan vi se i en grupp förskolebarns användande av LEGO i leken? 
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4. Tidigare forskning 

 
 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för den forskning som finns inom området leksaker och 

lek. Forskningsområdet är främst inriktat på pedagogisk forskning om lek och leksaker, och i 

huvudsak ur ett socialt perspektiv, hur barn använder leksaker tillsammans. 

 
Då det historiskt sett inte har funnits något större intresse av leksaker och lek är forskningen 

inom området inte särskilt utbredd. Det låg inte i de vuxnas intresse vem och vad barnen lekte 

med, eftersom leken ansågs ligga i samhållets utkant. Det är bara de senaste tjugo åren som 

leksaker och leken blivit intressanta ur ett forskningsperspektiv. Vygotskij och Piaget 

använder sig så gott som aldrig av reflektioner kring leksaker i sina teorier, helt enkelt på 

grund av att leksaker inte var en utbredd marknad på deras tid (Hangaard Rasmussen, 2002).  

 

Barn i förskolan använder leksaker som sociala redskap på flera olika sätt. I följande avsnitt 

kommer vi kortfattat att redogöra för studier kring olika sociala aspekter på barns lek och hur 

leksaker används. 

 

 

4.1 Leksakens betydelse i leken 

 
I vår studie ser vi på LEGO som en slags artefakt, ett redskap som vi människor använder för 

att förmedla tankar och idéer mellan varandra och LEGOt. I samspelet mellan individer och 

redskap har vi möjlighet att hitta nya vägar och kunskaper. Vi kan också förstå detta som när 

Säljö (2000) talar om artefakter som redskap för människan. Redskapen vi människor 

använder innehåller de kunskaper och erfarenheter som vi laddat dem med. I samspel med 

artefakterna skapar människan nya erfarenheter. I detta perspektiv kan vi se på leksaker som 

artefakter med den mening som användaren ger till tinget. Nelson och Svensson (2002) menar 

att leksaker har flera föreställningsformer beroende på hur användaren ser på leksaken just i 

den stunden, vilka ögon vi väljer att använda. Det som ses som en stol kanske i en annan lek 

blir en bil(stol) och våra erfarenheter gör sig påminda, de kunskaper vi besitter ger stolen den 

roll som passar i leken. 
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I artikeln Vad ska barn ha sina leksaker till?! (Helgesson, 2010) skriver författaren om att det 

är leken som är arenan som kreativiteten tar sin plats i, och leksaken är ett utlopp för 

kreativiteten i leken. Samtidigt menar hon att leksakerna gynnar kreativiteten i leken och att 

tillgången till många leksaker skapar förutsättningar för fantastiskt fantasirika lekar. 

 

I vår studie har vi valt LEGO som studieobjekt. Berg i Berg, Nelson och Svensson (2003) 

menar att LEGO bär en stämpel av att vara en objektiv leksak, en leksak som har en fast form, 

vi kan inte framställa den själva. Samtidigt menar författaren att subjektiviteten i användandet 

av LEGO skapar förutsättningar för storslagna upplevelser i leken. De många 

kombinationerna som bitarna kan sättas samman gör upplevelsen oändlig. Samtidigt finns de 

föreställande figurerna med och kombinationen med de abstrakta formerna ger många 

möjligheter till sammansättningar. LEGO är både en motorisk och en mental övningsarena. 

 

 

4.2  Kommunikation och samspel i leken 
 

Barn kommunicerar inte bara verbalt, de använder även mer subtila signaler i leken, 

exempelvis kroppsspråk, och kommunicerar även genom leksaken. I studien Leksaker som 

kommunikationsredskap mellan pedagoger och barn (Holmqvist, Pålsson & Wremp, 2009) 

stöter på ett exempel på det under sina observationer. I en av lekarna utför barnen ett blöjbyte 

på en docka och en pedagog sitter med i leken. Under tiden som barnet gör blöjbytet söker det 

bekräftelse hos pedagogen, undersöker hur tillvägagångssättet är och testar sina erfarenheter. 

Pedagogen är enligt studien endast fysiskt deltagande, hon är alltså inte med i leken på ett 

djupare plan. I leken kommunicerade barnen med pedagogen i stor grad via leksakerna, de 

sökte bekräftelse på om deras erfarenheter var korrekta.  

 

I artikeln Blir barnet smartare av pedagogiska leksaker? (Zamore, 2010) skriver författaren 

om barn som sociala varelser. Hon menar att barn lär sig i samspel med varandra, och hon 

menar också att också leksaker bör ses som ting att samspela med och därmed lära med. Det 

som är viktigt för oss i vår studie är inte att se något lärande i leken, men samspelet som sker i 

leken är en viktig aspekt. Att barn är sociala varelser som kan dra nytta av samspelet för att 

bilda nya kunskaper bör ses som en viktig del av barns sociala agerande. Även Westman 

(2010) skriver i sin artikel Leken – en viktig del i barns lärande om att barn har stor nytta av 

att leka tillsammans, att agera ihop, och hur det meningsfulla och roliga i leken gör att barn 
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övar sina förmågor utan att det roliga förtas. I lekens samspel utvecklar barn förmågor utan att 

det gör dem uttråkade i leksituationen. När barn leker tillsammans finns möjligheten att ge 

leken en större kreativ bank att gräva ur, desto fler barn, desto fler erfarenhetsvärldar att utgå 

ifrån och kombinera. 

 

Att samspel och kommunikation är viktiga kan vi även se i Vygotskijs teorier och 

sociokulturellt lärande (Säljö, 2000). I varje samspelssituation har vi möjlighet att tillägna oss 

nya kunskaper. Detta är en del av den så kallade utvecklingszonen i det sociokulturella 

tänkandet. Genom att utmanas kan vi sträva mot nästa trappsteg i vår utveckling, nästa zon i 

vår förståelse. Därför menar vi att det i samspelet finns möjlighet till utveckling. I samspelet 

mellan barn kan de hjälpa varandra att förstå nya upplevelser, men även i samspelet med 

leksaken kan nya förståelser uppstå. 

 

 

4.3  Makt och fostran i leken 
 

I avhandlingen Förskolebarns lek (Löfdahl, 2002) har Löfdahl observerat barn i lek med 

LEGO. I händelserna innan legoleken har studieobjekten varit osams i kuddrummet. Efter 

detta hamnar de i matrummet bland LEGOt. I leken speglas deras tidigare osämja och det 

utspelas ett maktförhållande mellan barnen. Hon menar att deras tidigare 

meningsskiljaktigheter gör leken mer kreativ och fantasifull. I strävan att hela tiden överträffa 

den andra tvingar sig barnen att använda sin fantasi för att skapa bättre fiktiva figurer än de 

deras motpart använder sig av. Genom legofiguren tvingas barnen använda sin verbala 

förmåga och inte sin fysiska, som i kuddleken, för att lösa sina dispyter. När barnen märker 

att de inte kan överträffa sin mottpart skapas nya förutsättningar i leken genom att byta fiktiv 

miljö. Maktaspekten tar sig många uttryck i leken. Om ett barn märker att det är i underläge 

använder det sig av negativa uttryck om den andra för att återta sin maktposition. Löfdahl 

menar också att om ett av barnen är maktunderlägset så skapar deras bråk en mer utmanande 

attityd i leken. 

 

Pedagoger vill ofta lägga en fostrande aspekt på leken, de vill att barnen ska få ta del av 

tankar och handlingar som kommer att göra barnen till bättre vuxna individer. I studien av 

Holmqvist m.fl. (2009) observerades olika lekar där både barn och pedagoger var deltagande. 

Studien visar att leksakerna används som redskap för kommunikation. Pedagogerna visar på 
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en strävan att knyta an leken till verkligheten, visa barnen hur verkligheten går till. När 

barnen leker att en docka blivit skadad kopplar pedagogen direkt in omsorgstänkandet och 

föreslår att dockan ska till doktorn, när leken innefattar mat som tas ur ugnen påpekar 

pedagogen att maten är varm. Studien visar också tecken på att barn har större möjlighet att 

tillägna sig nya erfarenheter och kunskaper när en vuxen deltar i leken. 

 

Även leksakerna i sig självt signalerar vissa fostrande egenskaper. Wegener-Spöhring i Berg, 

Nelson och Svensson (2003) skriver att leksaker speglar verkligheten och tjänar som redskap 

att kommunicera vad verkligheten är. Dockor, figurer och flera andra leksaker är utformade 

som avbilder av verkligheten för att berätta hur den ser ut. Detta ger leksakerna förutbestämda 

meningar som barnen sedan använder i leken. Genom leksakerna fostras barnen att världen 

ser ut på ett visst sätt.  
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5. Metod 

 

 
I det här kapitlet kommer vi att redogöra för de metoder vi använder oss av i vår studie. Det 

innehåller de vetenskapliga metoder och begrepp vi använder i studien, samt de metoder vi 

kommer att använda under genomförandet. Vidare kommer här urvalet i vår studie att 

presenteras samt hur vi förhåller oss till de forskningsetiska principer som gäller. 

 

 

5.1  Metodval 

 
Som tidigare nämnt så valde vi att se på barns interaktion i studien genom sociokulturella 

teorier kring kommunikation och samspel. Vår studie var praxisnära, det vill säga vi var ute 

på en förskola, i empirin, och observerade barns lek med LEGO. Detta är en förutsättning för 

en etnografisk studie som vi genomför, att observera naturliga situationer och händelser 

(Alvesson & Sköldberg, 2008). De instrument vi använde i studien var videoobservation med 

ljudupptagning. Vi valde att göra en icke-deltagande observation (Patel & Davidsson, 2003) 

av den naturliga leken, en observation där vi som forskare inte deltog i aktiviteten och 

försökte göra oss obemärkta under den empiriska studien. Genom detta tillvägagångssätt 

menar vi att vår påverkan på barnens lek och interaktion var minimal. Vi gjorde en 

ostrukturerad observation utan observationschema eftersom vi ville få in så mycket material 

som möjligt och därigenom få möjlighet att få fram ett bredare resultat. Med schema skulle vi 

förbundit oss till att bara söka efter utvalda händelser. I en etnografisk studie bör också teorier 

och tidigare forskning användas mer som vägledare mot vad som ska studeras än till att 

bestämma vad forskaren letar efter (Alvesson m.fl, 2008), och vi menar att vi uppnådde detta 

bäst genom att inte ha något schema. 

 

Vi eftersträvade en hög validitet i vår studie genom att göra våra studier i empirin, direkt i de 

situationer som syfte och frågeställningar handlade om. Vi menade att materialet i våra 

observationer skulle komma att vara representativt för barn i ett större sammanhang än bara 

på den förskola som studerats. Arvastson och Ehn (2009) talar om observationer som en 

metod som skapar trovärdighet, en ögonvittnesskildring är odiskutabel när det kommer till 
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vad som hände. Dock menar författarna också att observationerna alltid är subjektiva, 

forskaren påverkas av alla sina tidigare upplevelser i sina observationer. 

 

 

5.2  Urval 

 
I vår studie var vi intresserade av hur barn i förskolan använde leksaker. Gruppen som urvalet 

bestod av var därför barn i förskoleålder, 3-5 år. Vi menade att förutsättningarna för lek bör 

vara lika för alla barn och valde därför att inte ta någon hänsyn till kön, kulturell bakgrund 

etcetera. I studien deltog endast pojkar men det var inte ett medvetet urval. Mer om det kan 

läsas under genomförandet. Eftersom vi omöjligt kunde undersöka alla lekar valde vi att 

undersöka lek med LEGO med en grupp bestående av sex barn, som rörde sig mellan LEGOt 

och andra miljöer under studien. Storleken på gruppen är beroende av mängden LEGO på 

förskolan samt den överskådliga mängden barn i observationen. Att vi valde just LEGO var 

för att det är en abstrakt leksak av konstruktionsslag, där vi menar att lekarna kan variera i 

hög grad. Dessutom bestod LEGOt av både abstrakta och föreställande bitar vilket gav oss 

möjlighet att se hur barnen använde sig av dessa varianter, med fördelen att det bara var en 

leksak som användes. 

 

 

5.3  Genomförande 

 
Vi genomförde vår studie på en förskola och studerade barnen när de lekte med LEGO. Vi 

anlände till förskolan en timme före genomförandet för att acklimatisera oss i miljön. Detta 

eftersom bara en av oss hade tidigare varit på förskolan. Vi placerade direkt kameran vid 

LEGOt och startade den för att barnen skulle få möjlighet att vänja sig vid att kameran fanns 

där. Om det skulle uppstå problem med videokameran hade vi bestämt oss för att föra 

fältanteckningar under tiden. På samma plats som LEGOt fanns det en riddarborg och andra 

byggmaterial, exempelvis polydromer. Vi beslutade att om barnen började leka med enbart 

dessa så ingick det inte i studien, men om barnen använde LEGOt tillsammans med andra 

leksaker kunde det fortfarande vara av intresse för oss då de agerar med och genom LEGOt. 

Då vi valt att inte tvinga in något barn i leken, eftersom vi ville ha den naturliga leken med 

LEGO som grund, slumpade det sig som så att det bara var pojkar som ingick i 
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observationerna. Under vår observation befann vi oss så att vi kunde bevaka kameran men 

utanför observationszonen för att inte störa våra observationsobjekt. Under observationerna 

var det nästan alltid barn vid LEGOt så vi behövde aldrig be barn att gå dit. Observationerna 

pågick under en förmiddag. 

 

 

5.4  Forskningsetiska principer 

 
Innan vi gjorde vår undersökning på förskolan skickade vi ut blanketter till föräldrarna till 

barnen på förskolan där de fick information om vår undersökning, vad som skulle studeras, 

om de ville delta och information om sekretess. I enlighet med samtyckeskravet fick de 

möjligheten att utifrån informationen om studien bedöma om de ville ge sitt samtycke till 

deras barns deltagande i studien. Även personalen på förskolan fick ett informerat samtycke 

och till barnen hade vi utformat en förenklad version, där de muntligen blev informerade om 

vår undersökning och fick möjlighet att välja om de ville vara med eller inte. Med detta 

uppfyllde vi de krav som Vetenskapsrådet (2002) ställt upp för information och samtycke. 

 

I blanketten fanns även information om att allt som observerades var konfidentiellt och endast 

till för vår studie. De enda som kom att ta del av vårt observationsmaterial var vi som 

upphovsmakare till vår uppsats. Detta ledde till att konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 

2002) uppfylls. Nyttjandekravet som ställs av Vetenskapsrådet (2002) uppfyllde vi också 

genom information i blanketten som lämnades ut. De enda som tog del av de uppgifter vi fick 

in var vi som upphovsmakare och ingen annan kom att ta del av dessa. Vi kommer att förvara 

samtliga uppgifter säkert och inte lämna dem obevakade och tillgängliga för andra. Materialet 

kommer endast att användas i vår studie och inte delges andra forskare. 

 

 

5.5  Analysmetod 

 
Vårt analysarbete startade med att vi sorterade våra observationer genom en kvalitativ 

innehållsanalys (Gilham, 2008) av materialet. Till en början tittade vi på materialet på varsitt 

håll tre gånger. Samtidigt gjorde vi anteckningar på de tillfällen i materialet som på något sätt 

gav svar på de forskningsfrågor vi använde oss av. Sedan tittade vi tillsammans en gång utan 
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att se på de anteckningar vi gjort var för sig, och antecknade återigen då vi tyckte att något 

kunde vara inressant för vår studie. Sedan sammanställde vi de anteckningar vi hade gjort var 

för sig med de vi gjort när vi såg tillsammans. Utifrån detta material sorterade vi ut de 

situationer som vi ansåg vara av störst vikt i vår studie. Dessa transkriberade vi sedan. Vi 

sorterade transkriptionerna efter hur de kunde knyta an till varandra. Efter sorteringen började 

fyra kategorier urskilja sig och ur detta material fick vi sedan det resultat som följer senare.  

 

Vi valde att i analysen sortera observationsmaterialet utan någon färdig mall som gav oss 

utvalda delar att söka efter. Vi var medvetna om vår egen subjektiva syn på materialet, dock 

strävade vi efter att se på studien ur ett neutralt perspektiv. Vi menar att förutsättningarna för 

ett trovärdigt resultat i studien är goda då vi hade ett abduktivt förhållningssätt till det vi 

analyserade. Det vill säga genom samverkan mellan empiri och teori sökte vi svar på de 

frågor vi ställde. Detta förespråkas också av Alvesson m.fl. (2008) i en etnografisk studie då 

de skriver att det innebär också ett tankesätt där teori och empiri samverkar. Empirin i vårt 

fall är observationsmaterialet från en förskola. Teorin i vår studie är det sociokulturella 

perspektivet. Även Nelson och Svenssons (2005) teorier om föreställande och kreativa 

innebörder stämmer överrens med vårt resultat. 
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6. Resultat och analys 

 

 
I det här kapitlet kommer vi att redogöra för de resultat vi har sett i vår studie. I kapitlet ingår 

också en analys av våra resultat. Vi utgår i analysen från studiens syfte som var att undersöka 

LEGO som socialt redskap och vi söker svar på våra forskningsfrågor; På vilket sätt kan vi se 

att barn använder LEGO i leken? samt Kan vi se skillnader i barns användande av LEGO i 

olika situationer? 

 

I vårt transkriberade och sorterade material visade sig ett antal tydliga mönster. Som 

hjälpmedel i vår analys skapade vi en analystabell (figur 1) där vi kunde placera in de 

observationer vi gjort. Tabellen kom till i analysen av observationerna och med hjälp av den 

kom vi fram till fyra kategorier som vi kunde dela in leken i. Två av kategorierna stämmer 

överrens med det sociokulturella perspektivet. Vi såg skillnad när barnen lekte enskilt och när 

de lekte tillsammans. Vi såg även skillnad i om barnen använde LEGO med sin föreställande 

innebörd, dvs. om de använde LEGOt på ett sätt som gjorde att LEGOts mening var den 

givna, föreställande formen, respektive om de gav LEGOt en mer kreativ innebörd; barnens 

kreativitet gick ifrån de ramar som LEGOt hade, vare sig det var en föreställande eller 

abstrakt LEGO-bit. Dessa två begrepp, föreställande och kreativ innebörd, skriver Nelson och 

Svensson (2005) om. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1 – Situation 
och användande 
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Efter att vi placerat in händelser i figuren utkristalliserades fyra kategorier som vi valt att 

grunda vårt resultat på. Dessa valde vi att kalla Egen föreställande lek, Egen kreativ lek, 

Föreställande lek tillsammans samt Kreativ lek tillsammans.  

 

 

6.1  Egen föreställande lek 

 
I våra observationer uppstod det då och då situationer då barn satt och lekte för sig själva. I 

den egna leken använde sig barnen i stor utsträckning av den innebörd som LEGOt var 

utformat som, dvs. dess föreställande form.  

 

Tre barn sitter vid Legolådan och letar bitar. Under tiden har en pojke hittat ett par 

hjul och ställer sig vid bordet. Han börjar köra runt, runt på bordet och hoppar 

över de hinder som dyker upp utmed vägen. 

 

Precis som Berg m.fl (2003) skriver är här verkligheten avbildad i LEGOt. När pojken hittat 

hjulen så tolkar vi att han kopplar detta till sina tidigare erfarenheter, möjligen har hans 

föräldrar en bil som han har sett är utrustad med hjul. När han sedan utforskar hjulens 

funktion i leken, verkar det som att han testar sina tidigare erfarenheter. Trots att LEGO i stort 

kan anses som en abstrakt leksak med flera icke-föreställande bitar, så tycks det som att 

hjulen skapar en direkt koppling till pojkens tidigare erfarenheter och leder till utforskning av 

dessa. 

 

I ett annat skede av studien plockar en pojke fram ett LEGO-stycke föreställande ett båtskrov. 

Han startar för sig själv en lek där båten gungar fram och verkar bestämt befinna sig till havs. 

 

En av pojkarna plockar fram en båt. Till en gungande rörelse gör han ljud som kan 

kopplas till hav- och vindbrus. Plötsligt utbrister han ”Tuut” i något slags 

fiskebåtsliknande ljud. 

 

Även här kan vi se att pojken verkar koppla sin lek till verkligheten, till något han tidigare 

upplevt. Hans erfarenheter är att båtar gungar till havs, att vind och hav låter samt att båttutor 

ljuder till havs. Båtens föreställande innebörd är det som styr hans lek. Dessa situationer 
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uppstår emellanåt i barnens lek. Något av barnen hittar en föreställande LEGO-bit som gör att 

deras tidigare erfarenheter tar sig uttryck. 

 

 

6.2 Egen kreativ lek 

  
Det vi ser som egen kreativ lek är när barnen leker med abstrakta LEGO-bitar på ett kreativt 

sätt, de ger leksaken en egen mening. Det kan också vara när barn leker med föreställande 

LEGO på ett kreativt sätt. Alltså; de använder LEGOt på ett annat sätt än dess ursprungliga 

form. Detta kunde vi se i följande situation: 

 

En pojke satt själv och byggde någon form utav skepp med LEGOt när han för sig 

själv utbrister: 

 

P1: - Här kommer tänkskeppet! 

Flyger framåt utan att få någon respons från de andra som leker sin egen lek 

P1: - Här kan man tänka i tre timmar… eller mer.  

 

Sedan fortsätter han leken med skeppet och gick runt bordet med det. 

 

Med hjälp av sina tidigare erfarenheter använde pojken LEGOt till att få utlopp för sin 

kreativitet och fantasi.  Det som förut bara vara fristående bitar har han satt samman till något 

sprunget ur vad han tidigare har upplevt och erfarit. Med sina egna erfarenheter som grund 

gav han mening åt leken och leksaken och använde den till att ge sina fantasier liv. Likt 

Helgesson (2010) så är leken i sig själv mer kreativ än själva leksaken. Pojken i denna 

situation använde sig mer av sin egen fantasi än av leksaken, det vill säga det var inte 

leksaken som var styrande. Pojken kunde använt vilken sak som helst för att gestalta ett 

tänkskepp. 
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6.3  Föreställande lek tillsammans 

 
I leken såg vi också hur barnen tillsammans använde leksaken till det den var menad att 

användas till. I LEGO-samlingen fanns det en del LEGO som föreställde figurer och material 

ur Star Wars-världen, vilket vi förstod när vi hörde barnen prata i leken. Det vi som 

observatörer såg som vanliga LEGO-figurer visade sig vara bestämda figurer ur denna värld. 

En del av de andra bitarna bland LEGOt var också tydligt bestämda så som lasersvärd, 

robotsvävare och liknande. På samma sätt visade sig motsatsen, när ett barn hittade en figur 

som han hävdade var en robot fick han snabbt mothugg. 

 

P1: - Jag fick visst en liten robot! 

P2: tittar på roboten - Det finns inga såna robotar i Star Wars.. 

 

Samtidigt som den ena pojken visar makt i leken genom att förkasta sin kamrats idéer står det 

även klart att figuren som kamraten hittat är en figur med en annan mening än den som robot i 

Star Wars. Detta innebär inte att figuren har en annan bestämd mening men att den per 

definition inte hör hemma i den leken som de just nu leker. Den föreställande roll som LEGO-

figuren hade gjorde att barnen valde bort att använda den i det givna sammanhanget. Det som 

Nelson och Svensson (2002) menar när de talar om att ting kan ha flera föreställningsformer 

visar här en blockering i leken. Att barnen just i tillfället valt att ge leksaken dess 

föreställande roll förhindrar att den får föreställa något annat. Senare i leken hittar ett av 

barnen en figur föreställande Anakin, en av karaktärerna i Star Wars. Inom en väldigt kort 

stund samlas alla barnen runt upphittaren och de faller in i en diskussion som handlar om 

Anakin och hur tuff han är. Samtidigt som barnens fantasi ger djup i leken så utgår den ändå 

från den förutbestämda figur som LEGO-figuren som ett av barnen håller i handen föreställer. 

 

 

6.4  Kreativ lek tillsammans 

 
I våra observationer var den här kategorin den klart dominerande. Barnen lekte till största 

delen tillsammans och använde allt material till det som passade för leken. Dessutom använde 

de sin egen och varandras fantasi för att ytterligare ge djup åt sina tidigare erfarenheter. Efter 

den tidigare nämnda leken med tänkskeppet, som slutade med att skeppet kraschade och gick 
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sönder, började två barn bygga ett nytt skepp av delarna. Ett av barnen talar sig varm om 

navigationsdatorn i skeppet och följande samtal utspelas: 

 

P1: - Vet du vad man kan göra med navigationsdatorn? 

P2: - Nä.. 

P1: - Man kan titta på tv på dom. Man kan titta på Djungelboken, man kan titta på 

Tarzan. Det är det enda man kan titta på.. 

 

I samtalet ser vi hur P1 klargör sina erfarenheter och lägger till, blandar och mixar ihop dessa 

för att passa till leken. Navigationsdatorn i leken är bara en av många LEGO-bitar, men 

barnen ger den mening och betydelse. Dessutom ger de navigationsdatorn den mening och 

betydelse som passar för dem och deras lek. Då vi observatörer talar sinsemellan om 

navigationsdatorer så är det inte möjligheten att se på tv och film som vi ser som dominerande 

utan möjligheten att få hjälp i sin navigering. Vi menar att barnen i den här kategorin 

tillsammans skapar de funktioner de vill i leksakerna och använder leksaken till det som 

passar för leken. Precis som Westman (2010) menar så drar barnen nytta av varandras 

erfarenhetsvärldar och fördjupar och vidgar sina egna.  

 

Vi såg också situationer då barnen tog hjälp av varandra för att utöka sin kreativitet. Om 

barnen själva saknade erfarenheterna för att kunna delta jämlikt i leken så sökte de den 

kunskapen hos andra och blev kreativa i samspelet. I en situation byggde barnen skepp att 

flyga med och ett av barnen var inte helt med i leken. Då ställer han frågan ”Vilket skepp ska 

jag ha?” till den som har störst kunskap om skeppen i leken. Då han själv saknar erfarenheten 

tar han hjälp av andra för att främja sin egen kreativitet. Efter detta tar han en slumpvist vald 

LEGO-bit och skeppet är klart. Pojkens skepp är ett utlopp för hans fantasi som i sin tur har 

sitt ursprung i ett annat barns erfarenheter. 

 

 

6.5  Resultatdiskussion 

 
Vi kunde se skillnader i barnens egen lek och leken tillsammans med andra. Även sättet 

barnen använde leksakerna visade sig ha betydelse i vår studie då barnen ibland använde sig 
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av LEGOts förutbestämda mening och ibland gav leksaken den mening som barnen menade 

passade för tillfället. 

 
Det vi har sett genom samtliga resultat är att barnen hela tiden tycks använda LEGOt till att 

på något sätt uttrycka sina tidigare erfarenheter. Samspelet mellan barnet och LEGOt 

varierade dock beroende på om de hade en föreställande eller abstrakt innebörd. Det abstrakta 

LEGOt, dvs. de bitar som inte föreställer något annat än en LEGO-bit, gav hela tiden uttryck 

för barnens egna fantasier. Eftersom de bitarna inte föreställer något var barnen tvungna att ge 

dem en mening, en innebörd. I leken med föreställande LEGO-bitar var meningsskapandet 

mer dubbelriktat. Barnen hade här möjlighet att uttrycka sina tidigare erfarenheter genom 

LEGOt men de kunde också ta hjälp av den föreställande form som LEGOt hade för att 

kanalisera sina upplevelser och uttryck. Den slutsats vi kan dra av det här är att barn använder 

LEGO som redskap för att uttrycka sina tankar och tidigare erfarenheter, dock skiljer det sig 

mellan föreställande och abstrakta bitar. De föreställande bitarna tycks kommunicera en 

mening till barnen men ger även barnen en möjlighet att ge LEGOt en innebörd och mening 

som de själva skapat, medan abstrakta bitar begränsas av att de inte föreställer något. Barnen 

måste själva ge mening åt de bitarna, annars är de bara LEGO-bitar.  

 

De skillnader vi såg när barnen lekte själva respektive tillsammans var inte speciellt stora, det 

som skilde var möjligheten till diskussioner mellan barnen. Barnens förmåga att uttrycka sina 

tankar genom leksaken visade sig genom alla kategorier, både enskilt och tillsammans, 

föreställande och kreativt. När hjulen får föreställa hjul och Star Wars figuren leder till en 

diskussion om Star Wars-universumet bygger båda situationerna på barnens tidigare 

erfarenheter. Detsamma kan ses i den kreativa leken, tänkskeppet och navigationsdatorn är 

idéer sprungna ur barns kreativa värld. Men det vi kan se skilja situationerna åt är banken av 

erfarenheter och upplevelser. När barnen leker själva är det enda vi kan se det som utspelas 

utanför barnet, vi kan inte se världen som kan finnas inom barnet. Dock är det bara en 

människas kreativitet och erfarenheter som får utrymme i den leken. När barnen leker 

tillsammans kan de diskutera och dra nytta av varandras erfarenheter och jämföra sina egna 

tankar med andras. Det uppstår möjlighet till inhämtning av nya kunskaper. Exempelvis i Star 

Wars-lekarna, som alla barnen verkar ha någon slags erfarenhet av, visar det sig att 

kreativiteten stegrar med fler infallsvinklar i leken. Samtidigt kan det vara så att ett barn hade 

kunnat bygga upp samma värld ensam men tillsammans bygger de på världen i ett mycket 

snabbare tempo, det är flera som hjälps åt att skapa världen.  
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Genom hela observationen använder barnen LEGO som ett redskap för socialt samspel, som 

hjälpmedel i kommunikationen med andra barn och som något att samspela med i den egna 

leken. Med hjälp av LEGOt kan de uttrycka sina idéer och testa sina erfarenheter, både 

ensamma och i grupp. Mycket av det som utspelades hade säkerligen kunnat uttryckas i ord, 

men med hjälp av LEGOt blir det en lek med innebörd istället för en saga med innehåll. 

 

 
 

 



24	  

7. Diskussion 

 

 
I detta avsnitt tar vi upp vårt resultat i förhållande till tidigare forskning. Vi diskuterar också 

valet av metod samt reflekterar kring didaktiska implikationer. 

 

Att barn använder leksaker som sociala redskap anser vi att vi sett tydligt i våra studier. Att de 

använder leksaker i maktsituationer är enligt oss underförstått i vissa situationer. När barnen 

diskuterar Star Wars, hur det är respektive inte är, är det ett av barnen som är den som för 

leken och sätter begränsningar. Däremot ser vi inte de tecken som Löfdahl (2002) talar om 

rörande maktunderlägsenhet. De andra barnen accepterar ledarens bestämmelser och sätter sig 

inte upp mot honom. I stället verkar barnen använda sig av ledarens kunskap för att bredda sin 

egen fiktiva värld. I förhållande till Helgessons (2010) perspektiv att många leksaker skapar 

kreativitet ser vi också i våra resultat att fler barn skapar ännu mer kreativitet. När barnen 

samverkade i leken såg vi hur leken tog nya spår och vägar hela tiden. Dock kan vi inte tala 

för det som sker inom barnen i den enskilda leken, men tidsperspektivet på dessa kan 

jämföras. De enskilda lekarna höll oftast på i korta episoder medan leken tillsammans med 

andra utspelades under mycket längre tid. Utifrån vår studie menar vi att när leken i grupp 

började dala i intensitet kom något av barnen med nya infallsvinklar och gav nytt liv åt leken. 

Det skulle kunna innebära att i den egna leken tog idéerna helt enkelt slut och därmed den 

kreativa tankegången, därav den kortare tidsperioden i de enskilda lekarna. 

 

Hur är det då med abstrakta och föreställande leksaker? Att hävda att leksaker inte kan ha en 

pedagogisk mening (Almqvist, 1991) är enligt oss inte möjligt. Dock menar vi inte att 

leksaker kan ha bestämda pedagogiska meningar, utan att den pedagogiska meningen är den 

som barnen ger leksaken, hur den används som socialt redskap. Vi håller med Berg i Berg 

m.fl (2003) när han hävdar att LEGO är både motoriskt och mentalt övande, men utöver det 

så menar vi att LEGO ger makten till barnen. Visst kan vuxna, pedagoger och forskare hävda 

att LEGOt är motoriskt utvecklande men det är barnet själv som ger meningen åt leksaken. I 

våra observationer såg vi hur barnen använde föreställande bitar till att, som vi tolkade, 

uttrycka sina erfarenheter och idéer. Båten hade en innebörd som båt men utforskandet av 

gungning, havsljud m.m. gjorde barnet till skapare av de pedagogiska områden som övades. 

Här kunde vi också se det som Wegener-Spöhring i Berg m.fl (2003) talar om som fostran. 
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LEGO-båten har en mening att visa barnen hur världen ser ut, vad världen består av. Vi menar 

ändå att barnet ger mening åt båten som överstiger den mening som båten ger till barnet, i 

samspelet och meningsutbytet bildas nya erfarenheter. 

 

Att leksaken används som socialt redskap syntes ännu tydligare i leken tillsammans med 

andra. Barnen använde LEGOt som hjälpmedel i sin kommunikation. Precis som Zamore 

(2010) menar vi att barn lär sig i samspel med varandra, och genom att använda leksakerna 

som redskap för att visa sin förståelse samt inhämta andras tankar bildar de tillsammans 

världar av lek som är fyllda av saker de upplevt eller sett. Därigenom kan de bilda nya tankar 

som gror till nya idéer som leder till nya erfarenheter. Detta knyter också an till Westmans 

(2010) tankar om att barnen kan öva sina förmågor i leken utan att det roliga förtas. I 

samspelet finns alltid utrymme för nya vägar och idéer. 

 

I vårt arbete med studien anser vi att vårt samarbete har fungerat bra. Vi har båda varit 

delaktiga i arbetet lika mycket, såväl i de praktiska observationerna som i det teoretiska 

textuella. 

 

 

7.1  Metoddiskussion 

 
Vi menar att vårt val av metod var väl valt för vår studie. Vi deltog inte själva i våra 

observationer och undvek därmed att subjektivt påverka barnens tankar och lek. Att göra 

videoobservationer var det bästa i situationen som vi stod inför. Hade det varit möjligt hade 

det varit bättre med en direkt observation med anteckningar, då det ibland kan vara svårt att 

höra och se vad som händer på videomaterialet. Dock menar vi att det hade gjort så att vi kom 

för tätt inpå de vi observerade och hade påverkat deras lek. Vi anser att en liten kamera 

påverkade mindre än vi hade gjort. Att vi ville ha den naturliga leken och inte tvinga in någon 

i leken ledde tyvärr till att vi bara observerade pojkars lek. Möjligen skulle en experimentell 

studie gjorts genom att placera barn i ett separat rum med LEGO och studera vad som hände 

där. Analysprocessen av materialet, en kvalitativ innehållsanalys, gav ett bra resultat och vi 

menar att vi fått svar på syfte och frågeställning i vår studie. 
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7.2 Didaktiska implikationer 

 
Efter vår studie anser vi att vi har en bättre förståelse för leksakens betydelse i leken. Det vi 

har sett har öppnat våra ögon för vad leksaken kan ha för betydelse i leken som socialt 

redskap istället för utfyllnad i leken. Våra tidigare erfarenheter säger oss att det är ”bättre” när 

barn leker tillsammans, att de lär genom samspel. Vår studie visar på att det kanhända blir en 

mer lärande situation när flera barn leker men också att i den egna leken ges barn möjlighet 

att testa sina kunskaper och erfarenheter, vilket vi anser vara en viktig del i lärandet. 

 

Vi menar att vår studie bör komma till nytta för pedagoger. I resultatet av vår studie påvisar vi 

bl.a. hur barn själva ger mening åt leksakerna. Som vi skrev i inledningen så har pedagoger 

oftast en förutbestämd mening åt leksaker och även ett lugn och ro perspektiv på leken.  

Genom vår studie kan pedagoger få upp ögonen för leksaken som ett socialt redskap. Genom 

att vara medveten om att leksaker inte alltid besitter den mening och innebörd som pedagoger 

kan anse given finns det förutsättningar för ett mer medvetet sätt att se på leken. Att i dagens 

samhälle och förskola inte dra nytta utav barnens erfarenheter och tankar, att låta 

barnperspektivet segra över barns perspektiv är enligt oss inte till fördel för varken för barn 

eller pedagoger.  
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BILAGA 1 
 
 Informerat samtycke 

 
Informationsbrev och förfrågan till föräldrar på Tallens montessoriförskola angående 
medverkan i en observationsstudie med syfte att undersöka lek och leksakers sociala 
funktioner. 
 
Hej! 
Våra namn är Jonas Eliasson och Eric Nilsson och vi studerar på lärarprogrammet vid 
Högskolan i Halmstad. Vi ska under våren 2011 skriva en examensuppsats med titeln: 
Legolådan som social arena. Studiens syfte är att studera hur barn använder leksaker, ur ett 
socialt perspektiv. Resultatet av denna studie avser att fördjupa synen på leksaker. Studien 
bedrivs vid Sektionen för Lärarutbildning (LUT) vid Högskolan i Halmstad. 
 
Vi kommer under vecka ……. observera och filma utvalda lekar på förskolan för att sedan 
analysera materialet i vår uppsats. Allt material används endast till vår analys och kommer 
därmed inte att offentliggöras. 
 
Det finns inget agerande som är rätt eller fel under observationerna. Vi kommer att 
observera det naturliga beteendet i leken och därför kommer vi inte att bedöma något. 
Deltagandet är frivilligt och era barn har rätt har dra sig ur studien när som helst utan att 
behöva ange skäl. Både ni och barnen har även möjlighet att ställa frågor om ni undrar över 
något. Önskas ytterligare information är Du välkommen att kontakta oss, våra två handledare, 
eller vår examinator (se nedan). Informationen som samlas in kommer att kodas och 
behandlas konfidentiellt.  
 
Med vänliga hälsningar 
Kontaktperson Handledare  Examinator 
Student Högskolan i Halmstad  Anders Nelson 
Jonas Eliasson Lucia Christensen  anders.nelson@hh.se 
Mail: joneli08@student.hh.se lucia.christensen@hh.se   
Tele: 0760-47 95 88 035 16 79 39   
Eric Nilsson Vaike Fors 
Mail: erinil08@student.hh.se vaike.fors@hh.se   
Tele: 0702-92 45 30 
 
Informerat Samtycke 
 
Jag har informerats om studiens syfte, om hur information samlas in, bearbetas och handhas. 
Jag har dessutom fått tillfälle att ställa frågor, samt fått dem besvarade. Jag är även medveten 
om att deltagandet är frivilligt och att mitt/mina barn när som helst kan avbryta deltagandet 
utan att ange orsak. 
 
Jag samtycker härmed till att mitt/mina barn medverkar i en observationsstudie angående lek 
och leksakers sociala funktioner. 
 
Datum:______/_____ 2011 
 
Namnteckning:____________________________ 
 
 
Namnförtydligande: ____________________________ 
 


