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The aim of this study was to examine how children in the age of 5 are communicating in play at 

the preschool and how their fantasy games are different from each other. In this study, I have 

gained a greater insight on how to control children's imagination games. 

 My approach has been the observation of three fun times where I also used me out of a voice 

recorder to record children's voices when their children are communicating with each other 

during the time of play at the preschool. 

 

The results of my study showed that children's fantasy games based on children's past 

experiences in which children use different themes and characters. The children's communication 

activities are different from each other. Children have different themes but the deck is based on 

imagination and communication. 

Fantasy games that children perform is rooted in the experiences that children get through to 

experience and see the reality 
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Förord 

Att skriva en studie om kommunikation i barns fantasilekar har varit väldigt roligt att undersöka. 

Under studiens gång har jag lärt mig mycket som jag kommer ha nytta i mitt yrke som lärare. 

Min förhoppning med denna studie är att läsaren kan inspireras och få intresse om att forska om 

barns fantasilekar på förskolan.  

 

Jag vill tacka alla som har varit tillgängliga och ställt upp för att utföra min studie på bästa sätt. 

Ett stort tack till förskolan där jag bemöttes med ett stort leende av pedagogerna samt barnen. 

Tack till min underbara familj och min älskade man som har stött mig under hela resans gång. 

 

Jag vill tacka min handledare Karin Erhlén som har bidragit med förändringar i min studie och 

gett mig olika vetenskapliga råd som jag har tagit del av. 
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1. Inledning 

Under mina verksamhetsförlagda utbildningar har jag lagt märke till att i barnens fantasilekar är 

kommunikationen en viktig del.  Med hjälp av kommunikationen får barnen uttrycka sig och 

vidareutveckla leken. Leken ligger till grund för barns lärande och utveckling. Med hjälp av 

leken kan barnen hitta sin karaktär. I fantasilekar får barnen möjligheten att hitta sin roll som 

person och att först kunna testa det i leken och sedan kunna behålla den karaktären. Enligt 

Öhman (1996:88) är leken ett sätt att relatera sig till verkligheten genom att kommunicera och 

med kroppsspråket försöka förmedla att det är lek. Fantasin är som ett stöd för barnen för att 

kunna uppleva verkligheten i fantasins värld såsom barnen har tänkt sig(ibid).  

 

I dagens samhälle bör varje individ kunna kommunicera och hämta ny information. För att kunna 

samarbeta med andra är det nödvändigt att kunna kommunicera. På förskolan bör alla barn lära 

sig de kunskaper som samhället kräver. Förskolan är en social miljö som främjar till att utveckla 

barnens sociala och kommunikativa kompetens(Lpfö 98:33) . Barnen skall på egen hand kunna 

undersöka en fråga och söka svar och lösningar. Leken är i det sammanhanget en viktig 

förutsättning för barns utveckling. Med hjälp av leken kan varje enskilt barns fantasi, empati och 

kommunikation utvecklas och främjas(ibid). I leken får barnen möjligheten att reflektera över 

händelser, berätta om sina känslor och tidigare kunskaper. Lek är en viktig förutsättning för 

pedagogerna att utgå ifrån för barns utveckling (ibid).  I leken kommunicerar barnen både när de 

skall berätta om vad de vill leka och även under lekens gång. Barns fantasilekar visar att barnen 

kommunicerar i flerstämmiga dialoger med varandra omkring lekens karaktärer, miljöer, och 

handlingar. Barns språk som används i leken är till för att kunna berätta om den påhittade 

situationen som förekommer i leken (Mauritzon& Säljö 2003:188).  
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1.1 Bakgrund 

Vygotskij(2006:22) hävdar att fantasin har en viktig uppgift i barns beteende och utveckling. 

Med hjälp av fantasin kan barnen vidga sina erfarenheter. Genom att föreställa sig sådant som de 

inte har erfarenhet av eller att kunna fantisera om det som de har fått höra av andra eller genom 

andra personers erfarenheter och upplevelser som den kan föreställa sig som om det vore hon 

som har upplevt det. Fantasin har inga gränser och barnen kan förställa sig så långt de bara vill.  

Enligt Vygotskij(2006) är fantasin i första hand beroende av erfarenheter och i andra hand är det 

erfarenheterna som gynnar fantasin. Därför är fantasin och erfarenheterna beroende av varandra. 

Olofsson (2003) hävdar att kunna fantisera gör barnen fria. Fantasin och leken går hand i hand 

eftersom både är utvecklingsfrämjande. För att utveckla fantasin och leken ska barnen utnyttja de. 

Fantasin och leken har sin grund i verkligheten. I leken återberättas och gestaltas de tidigare 

upplevelserna. När barnet återskapar det den minns och formar leken genom att utveckla den 

genom att upptäcka något nytt kallar vi det för fantasilek. 

När barnen leker är barnen inne i lekens värld som styrs av barnens inre värld och det är den som 

bestämmer hur barnet ska tolka leken. Allt som man har föreställt sig inombord går att genomföra 

genom att barnet känner sig trygg och kan utveckla leken(Olofsson 2003). 

Öhman(1996:99) hävdar att barn som leker i samspel med andra barn lär sig att kommunicera 

eftersom när man leker med andra ska man uttrycka sig så att kamraterna kan förstå hur man 

tänker och även lyssna på deras åsikter.   
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1.2 Syfte 

I läroplanen står det att leken stärker barns fantasi och kommunikation som leder till samspel 

mellan barnen(Lpfö 98). Syftet med uppsatsen är att undersöka hur barn i 5 års ålder 

kommunicerar i lek på förskolan och hur deras fantasilekar skiljer sig från varandra.  

1.3 Frågeställning 

1 Vad utmärker 5-åringars kommunikation i fantasilekar? 

2 Hur skiljer sig kommunikationsaktiviteter hos åtta barn som leker i tre fantasilekar? 
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2. Tidigare forskning & teori  

En tidigare forskning har gjorts av Mauritzson & Säljö (2003) där undersökningens syfte var 

inriktad på hur barn kommunicerar och koordinerar sina perspektiv när de leker fantasilek 

respektive när de ska inleda sådana aktiviteter. Deras frågeställningar var: Hur går barnen in och 

ur sådana ramar? Vilka kritiska element finns vid barns etablerande av gemensamma 

handlingsramar för lek? Och vad kan man anta att de erfarenheter dessa kommunikativa projekt 

ger, betyder för barns kommunikativa utveckling? Barnen som har varit med i undersökningen 

var mellan ett till sex år. De har genomfört en videoinspelning på totalt 20 timmar under tre 

månader. Resultaten visade tydligt att i denna studie använde barnen olika teman, karaktärer och 

tidigare erfarenheter i leken. Det förekom även berättelser och sagor som barnen har hört eller har 

sett tidigare. I barnens lek inträffade ofta familjeteman som mamma, pappa och barn. Karaktärer 

som barnen har tidigare kunskaper om som Lejonkungen förekomm i barnens lek.(Mauritzson & 

Säljö 2003:173-174). 

 

Jag har intresserat mig för fantasilekar där mer en ett barn ingår. Därför är jag också intresserad 

av kommunikation och lek.  

 

2.1 Lek 

Grönvall(1990) påstår att leken inte går att definiera abstrakt utan det går bara att beskriva hur 

leken används. Lek har en stor betydelse i barns liv.  Det är ett hjälpmedel för barnen att förstå 

och hantera sin omgivning. Lek hjälper barnen att upptäcka sina svagheter, kunskaper och 

intressen.  Leken är en process som pågår ständigt och barnen utvecklas socialt, emotionellt, 

intellektuellt och fysiskt. Genom att barnet får kontakt med andra barn i leken utvecklas barnet 

socialt och får även förståelse för vad som är acceptabelt att göra. Barnen blir medvetna om sina 

känslor under lekens gång genom att pröva olika rollekar.  I leken får barnen möjligheten att 

upptäcka, undersöka, experimentera med världen och med lek ökar även deras intellektuella 

utveckling(Grönvall1990:11-13). 
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 Lek är ett samspel och börjar med kontakt med en eller flera personer i form av ögonkontakt 

eller kroppskontakt. Det som är viktigt för barnen är att känna förtroende och att barnen får en 

gemensam förståelse för varandra(Grönvall 1990: 18).   

Grönvall(1990) hävdar att barnen ska få en känsla av att förstå varandra och föreställa sig 

varandras situationer. Alla människor är olika och tolkar saker och ting på olika sätt därför är det 

viktigt för barnen att ha förståelse och respekt för varandra. Rollekar är en möjlighet för barnen 

att få kunskap om verkligheten och presentera olika personer i leken. Med hjälp av leken kan 

barnen förstå varandras tolkningar och att alla är olika samtidigt som de är lika. I rollekar leker 

barnen det som barnen har erfarenheter av eller det som de inte har erfarenheter av. Med hjälp av 

fantasin försöker barnen förstå det de inte har erfarenhet av. I leken är de fria och bestämmer 

själva därför kan barnen pröva sådant som de vanligtvis inte får göra(Grönvall1990: 33-34). 

 Enligt Olofsson (2003) är lek en metod för att vidga fantasin. I fantasin glömmer man 

verkligheten och lever i det man har förställt sig i sin fantasivärld. I leken kan man leva i den 

värld som man har tänkt sig och förstå att olika saker kan uppfattas på flera sätt. I fantasin och i 

leken kan man komma ifrån allt som man inte gillar. Även tiden, rummet som man befinner sig i 

och personerna kan förändras med hjälp av fantasin och leken (Olofsson 2003:135). 

 I leken kan barnen vara fria och inte bundna till situationen och det är deras fantasi som styr. Det 

är tillåtet att leka såsom de har tänkt sig. I leken använder barnen fantasin och med hjälp av den 

omvandlar barnen olika föremål till de saker som de ska förställa i leken. Till exempel en 

sopskyffel används i leken som en bil. Det är inte själva sopskyffeln som är viktig eller barnen 

ser inte det som en sopskyffel utan det är syftet som är viktigt och att barnen använder det som en 

bil i leken. Med hjälp av leken och fantasin lär sig barnen att koppla olika föremål till andra saker 

som blir väsentligt i leken(Dale 1996:46). 

 När barnen leker fantasi eller låtsaslek har de blicken oftast neråt för att inte bli störda av 

omgivningen och så att den bilden som barnet har föreställt sig inombord och som styr leken inte 

försvinner. Det är den inre bilden som barnet följer när den leker och tolkar leken utifrån den 

bilden(Olofsson 2003:12). Fantasi och lek hör ihop. Så fort ett barn börjar leka dyker fantasin 

upp. Lek som baseras på fantasi saknar logik hos barn och grundar sig på dröm. I fantasileken 

tänker inte barnet på tid och rum. Det är ingen som kan sätta gränser på barnens fantasi att 
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utvecklas. I fantasilekar kan barnen och de föremål som barnen får möta omvandlas till andra 

personer och föremål (H, Rasmussen1989:12). Öhman (1996) menar att lek är ett sätt att förhålla 

sig till verkligheten. Barnen imiterar det som de har varit med om och låtsatsleker. När barnen 

imiterar föreställer de såsom barnen har upplevt och senare kan barnet utveckla det och förställa 

det som den inte har varit med om eller har bara sett andra göra. 

Mauritzson & Säljö (2003) påstår att i leken används språket som ett redskap för att kunna 

tydliggöra och berätta den påhittade situationen, miljön och de olika karaktärerna. För att 

karaktärerna i leken ska bli mer synliga pratar barnen som den personen som den föreställer i 

leken. Barnen använder gester och olika röstlägen beroende på vad de har för roll i leken. När 

barnen bestämmer sig för att leka skapar barnen en gemensam förståelse av vad de ska leka och 

hur det ska gestaltas. Det räcker med att en av lekkamraterna kommunicerar om att de ska leka ett 

rollspel så är andra barnen övertygade om vad de ska ha för roll i leken. När en annan kamrat vill 

vara med och leka går barnen ut ur leken och förklarar vad de leker, med en vanlig röst. Sedan 

när barnet övergår till leken igen använder barnet den röst som föreställer den personen i 

leken(Mauritzson & Säljö 2003:188 -191).  

För att barnen ska kunna fortsätta leken kommunicerar de med varandra under rollekens gång. De 

går även ut ur rolleken och pratar hur de ska vidareutveckla leken och vad som ska hända. Barnen 

växlar ständigt mellan att spela i rolleken och gå ut ur leken och förklara för kamraterna vad de 

ska säga och göra. När barnen kommunicerar med varandra har de ett visst tonläge och när barnet 

är i leken pratar de med de tonlägen som är typiskt för karaktären(Mauritzson& Säljö 2003:175). 

 När barnen leker rollekar ska de tänka efter hur de ska uppträda. Varje roll har sina egenskaper 

då det gäller beteende, mörk eller ljus röst och handling. Andra barn som är med i leken ska 

förstå och kunna se den rollen som barnet uppträder i för att kunna vara med i leken och existera 

som deltagare i rolleken. I varje lek finns det regler som barnen bör följa. Till exempel om ett 

barn har mammarollen ska den vara snäll och ge kärlek till barnen. Att försöka visa det som är 

typiskt för en mor enligt barnet som har den rollen. Om ett barn förställer en baby i rolleken ska 

den visa eller leka som en baby för att andra i leken ska förstå att barnet har just den rollen. Då 

gäller det att barnet har förkunskaper om rollen för att kunna leka och förställa den. När barnet 

leker rollekar kan man se hur mycket kunskap barnet har om ämnet som barnet uttrycker i leken 
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eller som den förställer(Dale 1996: 50-51). 

Grönvall(1990)hävdar att när barnen leker rollekar delar de upp dem olika rollerna mellan sig 

som ingår i leken. De barn som är med i leken och har fått sin roll ska inte presentera kompisens 

roll utan ska hålla sig till sin roll. Barnen får inte framställa en roll som inte förknippas med den 

rollen som barnet har fått från början. 

 Enligt Mauritzson & Säljö (2003) utgår barnen ifrån sina tidigare erfarenheter när de leker. Det 

är viktigt för barnen att kunna känna igen olika karaktärer för att kunna involveras i 

fantasilekarna med kamraterna. Barnen samtalar mycket om hur leken ska utformas. Vad de ska 

leka, vilka personer ska ha rollen i leken. Det är en kommunikativ utveckling som sker med hjälp 

av barnens kontinurliga lek som inriktas på att barnen diskuterar och kommer överrens med 

varandra om vad de ska leka. Det är viktigt för barnen att förstå kamraternas perspektiv och 

kunna ta del av deras syn på olika saker. Barnen diskuterar vad leken ska handla om och alla får 

komma med sina åsikter och barnen lär sig att lyssna och förhandla med varandra. Det 

förekommer att barnen inte alltid är överrens om vad de ska leka och det finns alltid barn som vill 

göra något annat men barnen vill hålla ihop därför omförhandlas deras förslag och de kommer 

fram till en gemensam lösning (Mauritzson & Säljö 2003:188-191). 

En del barn tycker om att bestämma och leda därför väljer de rollerna som har en högposition. De 

barn som är blyga väljer de roller som inte är aktiva och som är passiva. Det som barn är överrens 

om är att leka tillsammans, oberoende av vilken position de har i leken(Grönvall 1990:36).  

Löfdahl (2004) hävdar att kommunikation används av barnen för att styra och kontrollera leken 

och deltagarna i leken. Men barnen utvecklar och skapar en gemensam lek trots den styrande 

deltagaren i leken. Barnen ska ha samma erfarenheter och intresse för leken, för att den ska 

utvecklas och för att barnen ska kunna leka tillsammans. Om barnen inte har samma erfarenheter 

och intresse kan det leda till att leken inte utvecklas. Det är när barnen har samma erfarenheter 

och intresse som barnen kan dela med sig av sina tankar och idéer som leder till att de kan skapa 

sin fantasivärld där barnen tillsammans kan transformera föremål och eftersom barnen har samma 

intresse kan föremålet skapas och synliggöras av alla deltagare i leken(Löfdahl 2004:133). 

När andra barn vill vara med och leka kan leken bli störd och även när vissa barn som är med i 
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leken inte vill fortsätta leka eller måste gå hem. Det som är vanligt i förskolan är att vuxna 

bestämmer att barnen ska leka eller göra något annat. Dessa störningar kommer oväntat för 

barnen och om barnen hindras att leka vid flera tillfällen leder det till att barnen slutar att 

leka(Grönvall 1990: 38). 

2.2 Min definition av lek 

Lek är stammen för kommunikation och fantasin. Fantasin stödjs och utvecklas av leken. I leken 

kan barnen relatera till verkligheten och vidga sin fantasi med hjälp av upplevelser som den har 

fått. Lek är ett samspel och kan ske i form av kontakt. När barnen leker är barnen fria och det är 

deras fantasi som styr barnen och deras inre bild som de har skapat. Kommunikationen gynnar 

barnen att sätt ord på sina tankar och kunna berätta sin inre bild som den har skapat.    

2.3 Kommunikation  

Barnen kommunicerar om vad den har för roll och även vad kamraten har för roll i leken. 

Definierar vilka personer de föreställer i leken. Karaktärerna i leken skapas gemensamt genom 

diskussioner och utvecklas genom kroppsspråk och kommunikation. Barnen kommunicerar om 

handlingar i rollekar. De förklarar händelser som kamraterna och som de gör. Barnen benämner 

transformerade handlingar som innebär att de omvandlas när de definierar till exempel” nu dör 

jag ”. Barnen benämner även instrumentella handlingar som innebär egenskap och ting när de 

definierar till exempel ” nu hoppar jag” och ”det här är mitt hus”(Löfdahl 2004:128). 

Enligt Annica Löfdahl består dialogen av tre delar en fråga eller förklaring, dess svar och 

relationen som sker emellan. En förklaring eller en fråga är en del av kommunikationen och är 

beroende av andra deltagare. När det finns en tillgänglig lyssnare är den aktiv och förstår det 

språkliga budskapet och som tyst förståelse eller ett uttalat svar. När en person yttrar sig 

förväntas det ett svar och inte en kopia av ens egen idé. Det är viktigt att ge respons på ett 

meningsfullt sätt och inte otydligt svar(Löfdahl 2004:140). 

 

I lek förekommer det att barnen talar samtidigt på samma gång, de avbryter varandra och ger inte 

varandra tillfälle att tala klart. Det kan leda till att barnen inte kan få en gemensamt 
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meningsskapande(Löfdahl 2004:140).  

Kommunikation är en viktig del i människans liv. Barnen sorterar sina tankar om saker och ting 

när de kommunicerar med varandra. För att barnen ska kunna dela med sig av sina tankar ska de 

kunna uttrycka sig med ord och kunna beskriva. I kommunikationen kan barnen dela med sig av 

sina kunskaper och även uttrycka sina känslor (Ozerk 1996:82). 

Kommunikation är en viktig del i ett sociokulturellt perspektiv. Genom kommunikation kan 

barnen dela med sig av kunskaper och färdigheter. När barnet får höra en mängd med information 

som ges kan barnet upptäcka det som är mer intressant. Kommunikation är ett sätt att ha social 

kontakt med sin omgivning och samspela med varandra. När man kommunicerar utvecklar man 

språket som är ett viktigt verktyg i kommunikationen.  När ett barn kan kommunicera och kan 

språket kan barnet medverka i olika aktiviteter(Säljö 2000: 37,88). 

 Att kunna tala är en viktig del i leken. För de barn som har ett vidgat ordförråd är det en fördel, 

eftersom de kan gå in i leken och kan förklara och resonera över leken. Kan göra sig förstådd och 

kan även leda leken och bestämma över andra barn som är i leken. Språk är ett viktigt redskap 

som hjälper leken att utvecklas och för att hålla igång och fortsätta(Grönvall 1990: 37-38).  

Att samtala aktivt leder till utveckling av tänkandet och till reflektionsförmåga. Det är ett sätt så 

barnen utvecklar sin kognitiva kompetens. Leken och det muntliga språket utvecklas parallellt. 

Ord som barnen uttrycker är ett viktigt redskap till gemenskap och till upplevelser som kan 

förklaras med ord för att kunna dela med sig av sina erfarenheter.  Genom att kommunicera kan 

barnen ta del av varandras känslor, upplevelser och tankar(Öhman 1996:176). 

 I leken kommunicerar barnen mycket och det är nödvändigt eftersom barnen leker tillsammans 

och för att kunna förklara sina fantasier och de transformerade föremålen bör de tala och berätta 

vad de förställer. Om barnen inte berättar för sina kamrater vad den tänker och fantiserar kan inte 

de andra deltagarna i leken förstå och existera i leken. Barn som beskriver leken är väldigt tydliga 

och konkreta. De får möjlighet att utveckla språket genom att beskriva och sätta ord för 

handlingar i leken. Barnen måste lyssna på varandra för att leken inte ska avbrytas och för att den 

ska kunna utvecklas. De använder varierande språk och röstlägen för att anpassa sig i 

leken(Olofsson 2003:134). 



14 

 

I rolleken är det vanligt att barnen använder kroppsspråk och miner för att visa att de leker istället 

för att prata. Barn som är med i leken och uppfattar signalen fel eller missuppfattar de kompisen 

säger kan leken avbrytas(Grönvall 1990:36). 

2.4 Min definition av kommunikation 

Kommunikation är ett sätt att kunna tydliggöra sina tankar och åsikter för sin omgivning. 

Eftersom lek sker med flera deltagare är kommunikationen en viktig del i leken. I leken använder 

barnen kommunikationen som ett hjälpmedel för att kunna styra och utveckla leken men de barn 

som inte kan kommunicera med ord gör det via miner och kroppsspråket. Om barnet kan 

kommunicera kan barnet delta i lekar utan att hindra andra deltagare i leken. Eftersom barnen 

diskuterar ofta om leken och om man kan språket kan man ta del av varandras åsikter och kan bli 

accepterad i leken.  

2.5 Teorietiskram 

Denna undersökning grundar sig på sociokulturell vetenskap som är grundad av Lev Semenovich 

Vygotskij 1896- 1934. Vygotskijs forskning baserades på mänisklig medvetandet och en social 

dimension. Hans vetenskap grundades på pedagogik och undervisning. Vygotskij påstod att 

genom kommunikation kan människor dela med sig erfarenheter och samspel med varandra. 

Genom samspel kan människor ta del av varandras upplevelser och kommunikation leder till att 

människor förmedlar budskap och begrepp som utvecklar människors ordförråd.  Han hävdar att 

barnen lär sig av varandra. Senare kan barnet på egen hand överföra den kunskap som den har 

fått genom det sociala samspelet till sin egen fantasivärld(Bråten 1996:14–15). 

3.Metod 

3.1 Empiriskt material  

Min undersökning går ut på att observera barnen som kommunicerar i lek på förskolan och hur 

deras fantasilekar skiljer sig från varandra. Enligt Larsen (2007) betyder observation att iaktta. 

Observation innebär att man har sett något som man antecknar under observationen eller efter. En 

observation kan vara betydelsefullt för en studie. Man kan se barns miner, kroppsspråk, 
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beteenden och anteckna det som är väsentligt för studien. Denna metod kallas kvalitativ 

datainsamling. Inom observationen finns det en undersökning som heter icke-deltagande 

observation. Denna observation går ut på att observatören bara är närvarande och observerar det 

den ser och inte är med och påverkar personerna som undersöks(Larsen 2007: 89-90). I två av 

mina observationer har jag använt mig utav icke- deltagande observation. Men i den sista 

observationen har jag använt mig utav deltagande observation som innebär att jag var med på 

leken när barnen lekte och observerade samtidigt. Jag har även använt mig utav en diktafon för 

att spela in barns kommunikation under leken och sedan transkriberat det. Enligt Stukát (2005) är 

transkribering tidskrävande.  En timmes inspelnig tar cirka tre till fem timmar att transkribera 

därför är det tidssparande att man skriver ut det relevanta delarna av inspelningen. 

3.2 Urval  

Jag har valt en kvalitativ undersökningsmetod och där sker urvalet av deltagarna på ett annat sätt 

än vid kvantitativa undersökningar. Ett villkor inom kvantitativa undersökningar är att deltagarna 

väljs ut i ett sannolikhetsurval. Men inom kvalitativa undersökningar kan man välja icke- 

sannolikhetsurval eftersom generalisering inte ska göras till population. Icke- sannolikhetsurval 

är lämpligt för att uppnå kunskap inom ett visst område. Jag har använt mig utav ett godtyckligt 

urval, där jag har bestämt vilka som ska vara med i undersökningen. Larsen (2007) menar att 

forskaren väljer ut deltagarna enligt sin egen bedömning.  

Mitt urval bestod av åtta barn som lekte fantasilekar och var 5 år. Dessa barn lekte i grupp och 

det var tre barn i två av lektillfällen och två barn på det sista lektillfället. I två lekar bestod 

deltagarna av flickor och en lek bestod deltagarna av pojkar. Anledningen till att jag har valt 

dessa barn beror på att det var de barn som lekte fantasilekar. Jag fokuserade på de barn som 

pratade mycket under leken därför att syfte med forskningen är att undersöka hur barn i 5 års 

ålder kommunicerar i lek på förskolan och hur deras fantasilekar skiljer sig från varandra . Först 

observerade jag och lyssnade på de barn som lekte i grupp och pratade om leken. I två av lekarna 

satt barnen vid ett bord och lekte. I den första leken var det flickor som lekte med dockor och i 

den andra leken var det pojkar som lekte med robotar därför kunde jag sätta mig vid barnen och 

jag stod även vid de och lyssnade på barnen samtidigt som jag var en icke deltagande observatör 

som bara iakttog. I den sista leken var det en presentation av en film som genomfördes av barnen 
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där jag var en deltagande observatör som var med i leken, då var det tre flickor som lekte. 

3.3 Genomförande 

Observationerna ägde rum i en förskola söder om Stockholm. Det var en avdelning med barn 

mellan 4-6 år. Observationerna genomfördes under tre tillfällen. Då iakttagelsen utfördes när 

barnen hade frilek. Barnen vistades inomhus och lekte fritt. Jag gjorde en icke deltagande 

observation under två av mina lekar som innebar att jag inte var med i leken när barnen lekte. På 

den sista leken gjorde jag en deltagande observation som innebär att jag var med i leken, men jag 

varken påverkade eller styrde leken. Observationen kompletterades med en diktafon, som jag 

använde för att spela in när barnen talade och även antecknade de jag såg. Jag har totalt spelat in 

2.5 timmars dialog som sker bland barnen i leken. Jag antecknade i efterhand för att inte störa 

barnens lek eller påverka. Jag började observera barnen innan de började leka fritt för att kunna 

se vilka barn jag skulle undersöka. Efter det bestämde jag mig för vilka barn jag ska observera.  

Barnen på avdelningen hade träffat mig tidigare vilket gjorde att barnen inte kände någon form av 

stress eller tillbakadragenhet. De kunde leka obehindrat utan att fråga vem jag är eller vad jag 

gör. Eftersom jag hade gjort min verksamhetsförlagda utbildning på den förskolan. Jag stod en bit 

ifrån de barnen som lekte och jag försökte hålla diktafonen nära barnen så att jag kan spela in 

deras röster och försökte samtidigt gömma den för barnen, för att de inte ska se den. De två första 

lekarna som jag iakttog genomfördes i ett rum där barnen satt vid ett bord och lekte med sina 

föremål på bordet. Eftersom barnen inte flyttade på sig kunde jag sätta mig i närheten och 

observera och spela in barnens röster utan att barnen lägger märke på det. Efter att spelat in 

barnens röster satte jag mig och skrev mina observationer. Mina två lekar genomfördes på samma 

sätt. Den sista leken genomfördes också på samma sätt men barnen ville att jag ska vara med i 

deras lek. Då skulle jag sitta och titta på deras film som de skulle föreställa både för mig och för 

sina kamrater. Under leken kom de fram till mig och sa vad jag ska göra därför gjorde jag en 

deltagande observation. Jag använde mig utav samma metod nämligen diktafon och anteckningar. 

Sedan kom jag hem och började med min transkribering och titta genom mina observationer som 

jag har antecknat på förskolan. 
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3.4 Etikiska principer  

Den 11 mars 2011 ringde jag min verksamhetsförlagda utbildnings plats och pratade med min 

gamla handledare om att jag skriver min c uppsats och om jag får tillstånd att videoinspela barnen 

när de leker. Min handledare tyckte att det är en bra undersökningsmetod men att jag inte 

kommer att få det för rektorn och för föräldrarna eftersom det finns en risk för barns identifiering 

när man videoinspelar. Jag fick ändra min undersökningsmetod och valde att observera istället 

och spelade in barnens röster när de lekte fantasilekar med hjälp av en diktafon. Jag informerade 

min handledare om att i studien kommer förskolans och barnens namn inte att nämnas. Enligt 

Vetenskapsrådet (2002) ska forskaren inte lämna ut uppgifter som kan identifiera deltagarna. 

Informationsanteckningar skall bevaras på ett sådant sätt att utomstående människor inte kan ta 

del av uppgifterna(ibid). Efter att transkriberat 2.5 timmars inspelning har jag raderat bort 

inspelningen. Observations anteckningar och transkriberingen förvarar jag hemma.  

3.5 Validitet  

Validitet innebär att teorin och operationella definitioner är relevant och trovärdiga.  För att 

kunna formulera en frågeställning behövs det teoretiska definitioner på begrepp. Operationella 

definitioner innebär att man går från det abstrakta till det konkreta. Det abstrakta går ut på det 

generella och konkreta betyder exakta. Det är viktigt att kunna se om informationen är väsentligt. 

Datamaterial ska kunna användas för att få svar på frågeställningarna(Larsen 2007:34–35). Inom 

den kvalitativa metoden kan man enklare få relevanta och giltiga data eftersom man under 

undersökningens gång kan ändra på frågor om man intervjuar eller iaktta andra detaljer som man 

tycker att det är mer väsentligt för frågeställningen(ibid). 

Jag har försökt att fokusera mig på hur barnen kommunicerar i leken. Jag har iakttagit barnen när 

de leker och inte behövt ändra fokuseringen när jag observerar. Jag har försökt att skriva ner allt 

jag har iakttagit men det gjorde jag i efterhand för att inte störa deras lek.  
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3.6 Reliabilitet  

Reliabilitet betyder tillförlitlig och noggrannhet. Det är viktigt att operationaliseringen är korrekt 

därför att det är den som knyter ihop frågeställningen med undersökningen. Det är viktigt att vara 

noga med att samla in informationerna. En annan forskare ska kunna få samma resultat som du 

när den använder dina informationer med hjälp av operationella definitioner därför ska man vara 

så precis som möjligt(Larsen 2007: 35). Inom den kvalitativa undersökningen är det inte lika 

enkelt att få en säker noggrannhet. Eftersom observationerna kan tolkas och uppfattas på olika 

sätt av olika forskare kan man inte få en exakt och korrekt data. Det är viktigt för reliabilitet att 

forskaren använder sina data på ett noggrant sätt och inte blandar ihop vad undersöknings 

deltagarna har gjort under studien. Det är viktigt att tänka på reliabiliteten inte kan bli lika 

relevant och noggrann vid tolkning av i en kvalitativ studie som i en kvantitativ studie(ibid). 

För att få en ökad reliabilitet har jag använt mig utav en diktafon för att spela in barnens 

kommunikation i leken och inte missa viktiga detaljer. Jag har även använt mig utav observation 

och då har jag fokuserat mig bara på ett ställe och en lek för att inte missa detaljer. Observation 

och diktafon är en bra metod som kompletterar varandra. Det är inte lätt utan diktafon att skriva 

ner allt som barnen säger medan de leker. När man använder diktafon kan man koncentrera sig på 

vad barnen gör och lyssna sedan på rösterna som man har spelat in för att få en helhetsbild av det 

hela.   

På första leken när jag observerade de två flickorna som lekte med dockor. Hade flickorna valt att 

leka i ett rum där många barn springer runt vilket jag ansåg att de inte var en bra plats för att 

spela in barns kommunikation. Eftersom jag fick med även andra barns röster när de lekte.  Men 

de andra två lektillfällen som jag observerade hade barnen valt ett rum där det inte fanns andra 

barn än de vilket gjorde att det var mer tydligt i deras inspelningar än i första inspelningen.  
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4.Analys 

 Jag har analyserat tre olika lekar. Första leken handlar om tre flickor som leker med dockor. 

Andra leken handlar om tre pojkar som leker med robotar som de har byggt med legobitar. En av 

pojkarna går ifrån leken och kommer tillbaka och det har jag markerat i texten. Den sisa leken 

handlar om tre flickor som ska föreställa en film. För att tydliggöra för läsaren har jag valt att 

skriva barns gester och miner i klammer under barnens dialoger för att du som läsare ska få en 

tydligare bild av första och andra leken. På den sista leken har jag berättat vad barnen gör och när 

de pratar har jag använt citat tecken för att det ska bli tydligt. 

4.1Första leken 

Barnen satt i ring och pedagogen läste en bok för barnen. Efter sagostunden frågade pedagogen 

vad barnen ska leka med. En flicka som satt i ringen mellan två andra flickor stod upp och sa: jag 

och Mia ska leka med dockorna. Alla fick berätta vad de ska leka och med vilka sedan gick 

flickorna till den stora blåa rummet och tog lådan där dockorna, babyerna och möbler låg i. De 

tog lådan och gick till hallen och satte sig vid det runda bordet och placerade möblerna. En vit 

liten hylla, en våningssäng, två stolar och ett bord.  Mia tog en baby och började låta som den och 

Ella tog en docka som föreställde en förälder i leken. 

Mia : Ninininninin 

[ Mia låter som ett baby samtidigt som babyn kryper på golvet.] 

Ella: Den där är ingen bebis, så att du vet 

Mia: Joo 

Ella : Nääe 

Ella: Mia kan jag få den där bebisen så att den kan gå till sängs. 

Mia: Nääe jag vill inte, den vill ligga breve 

[Mia låter som en baby och gör en min som visar att hon är irriterad och tar babyn och lägger den bredvid andra 
babyn som ligger på golvet.] 

Ella: Vi har ingen teve 

[Ella svarar med en upphetsad röst ] 
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Mia: Den vill ligga bredvidd mamma 

[Hon svarar med en irriterande röst ] 

Ella: Jag tyckte du sa vi har inga teve, jag tyckte du sa den kollar på tv. 

[Ella skrattar och tycker att det är roligt att hon uppfattade fel] 

Mia: Nienienie 

[Hon har babyn och låter som den] 

Ella: Teve vad rimmar på teve. Vad rimmar på teve vad sa du. 

[Hon frågar alla vad teve rimmar på med en nyfiken röst] 

Ella: Vad rimmar på teve. Teve leve klene klede 

[När hon inte får svar från någon börjar hon hitta själv de ord som rimmar på teve ] 

Mia: Hopphopphopp. Dagå dagå dagå 

[Hon har också en krypande baby i handen och hoppar med babyn och låter som den.] 

Ella: Vill du vara en bebis 

[Ella frågar Mia om hon vill vara en bebis men Mia svarar inte utan leker med bebisen som hon har i handen] 

[Ella tittar på Mia men får inget svar och sedan börjar hon prata] 

Ella: Och här är vardagsrummet 

[Hon presenterar leksakerna och de olika rummen som huset har men Mia lyssnar inte på henne] 

Mia: Ååå nu kräktes bebisen 

[Mia håller upp babyn för att den ska kräkas och den kräks på golvet och samtidigt tittar hon på Ella.] 

Ella : Här är hyllan 

Ella: Här är sovrummet där alla kläder ligger 

4.2 Kommentar 

Ella och Mia leker med dockor. De kommunicerar inte ofta med varandra i leken men det är ett 

samspel mellan flickorna. När Mia leker med sin docka och Ella vill att dockan ska ligga är det 

en form av samspel. Ella vill utföra något tillsammans med Mia. Det kan jag koppla till Grönvall 

(1990) som hävdar att lek är ett samspel. 
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Det är intressant att konstatera att Mia lekte med en krypande baby och när hon ska föreställa sig 

som babyn i leken var hon medveten om hur en baby låter och partade eller grät hon med en ljus 

röst. Mia jollrade som en baby så länge Ella inte pratade med henne. Det var endast när Ella 

ställde en fråga som Mia var tvungen och prata och då pratade hon med en ljus röst annars 

föredrog hon att inte prata utan lät som en baby.  Det påminner om Dales resonemang om att alla 

rollekar har sina egna egenskaper som visar tydligt vilket roll den presenterar och som hjälper 

andra deltagare i leken att leken vidare utvecklas(Dale 1996:50-51) 

Det var endast när babisen kräktes som Mia pratade med en vanlig röst. Tidigare pratade hon 

alltid med ljus röst och utifrån vad babyn tycker. Till exempel när hon säger att den vill ligga 

bredvidd mamma, förklarar hon vad babyn tycker. Men när den kräks pratar hon med vanlig röst 

och tittar på Ella men Ella presenterar rummet. Öhman (1996) menar att lek är ett sätt att förhålla 

sig till verkligheten. Barnen imiterar det som de har varit med om och låtsatsleker. 

Ella säger först till Mia att den inte är en bebis men sen frågar hon henne om hon kan få bebisen 

för att den ska gå till sängs. Men Mia vill inte ge bebisen till Ella. Sedan avbryts den dialogen och 

Ella pratar om något annat. Det som konstateras i leken är att Ella vill kommunicera med Mia 

men Mia föredrar att inte göra det. Flickorna leker tillsammans men dialogerna som de för med 

varandra utvecklas inte utan avbryts och de börjar med något nytt varje gång och det är Ella som 

kommer med nya idéer. Enligt Löfdahl(2004) en förklaring eller en fråga är en del av 

kommunikationen och är beroende av andra deltagare för att få respons. 

Ella missförstår ordet breve som Mia uttrycker och efter att hon märker det tycker hon att det är 

roligt och skrattar att hon missuppfattade Mia. Hon försöker att hitta det ord som rimmar på det 

ord som hon missförstod. Först frågar hon vad som rimmar på teve med en nyfiken röst men får 

inget svar. Hon tittar på Mia men Mia är upptagen med sitt sedan försöker hon själv att hitta ord 

som rimmar. Hon tittar på Mia och jag uppfattar det som om hon vill få ett förslag från henne 

men Mia leker med sin baby. Ella slutar med att hitta ord och försöker prata med Mia men får 

inget svar. 

Ella påstår ständigt för Mia vad hon ska göra och vad olika föremål föreställer i leken. I leken 

pratar Ella mycket med Mia och ibland får hon svar från henne och ibland pratar Ella med sig 

själv därför att Mia inte svarar. Ella har en ledande roll och Mia har valt en baby i leken som inte 
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kan prata mycket och det leder till en passiv rollek för Mia. Som jag har nämnt tidigare hävdar 

Grönvall (1990) att vissa barn tycker om att bestämma i leken och styra andra. För att kunna göra 

det har barnen de roller som dominerar i leken. De andra deltagarna i leken har en mindre aktiv 

roll.  

Ella är en deltagare som pratar mycket under leken. I leken till exempel vill hon tydliggöra vad 

bebisen ska göra och reflekterar över vad hon tycker att bebisen ska göra. Hon presenterar 

rummet som de leker i. Mauritzson & Säljö (2003) påstår att i leken används språket som ett 

redskap för att kunna tydliggöra och berätta den påhittade situationen, miljön och de olika 

karaktärerna. För att karaktärerna i leken ska bli mer synliga pratar barnen som den personen som 

den föreställer i leken. 

Flickorna har leksaker eller föremål som de leker med. Deras lek kan kopplas till tidigare 

erfarenheter som de har fått från hemmet eller via böcker. Ella presenterar de olika rummen som 

de har i leken. Som jag har nämnt tidigare menar Löfdahl (2004) att barnen benämner 

instrumentella handlingar i leken som innebär egenskap och ting när de definierar till exempel 

”det här är mitt hus”. 

4.3 Andra leken 

Det var på eftermiddagen och tre pojkar satt vid det låga bordet och hade tre lådor på mitten av 
bordet med legobitar. En av pojkarna som heter Rickard har byggt ett ”skepp” och tar den och går 
ut från legorummet men efter en stund kommer han tillbaka till rummet. Arvin och Jesper har 
byggt robotar av legobitar. De sitter kvar i rummet och leker med sina robotar medan Rickard 
kommer och går.      

 

Arvin: Nu tog jag en sten från en annan jord. 

Jesper: Lalolalolaloa 

[Jesper har också byggt en robot av legobitar och han försöker låta som en robot] 

Arvin: Nu tog jag sten delar och skött på dig 

[Arvin tar små legobitar och kastar på Jesper] 

Arvin: Vioviovio. Jag råkade skjuta på dig asså 
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[Han har en lång legobit i handen och han låter som om han skjuter med den] 

Arvin : Då tog du spindelnät  

[Arvin pratar med Jesper om att han ska ta spindelnät] 

Arvin: Jag hämtade spindelnät till dig 

[Men Jesper verkar inte förstå vad Arvin pratar om för att först tittade han på honom och sedan brydde han sig 
inte] 

Jesper: Jag trodde att det var bara 

[Jesper vill säga något men då avbryter Arvin honom]   

Arvin: Den blev ond och den blev god så de e därför jag dödade dig 

[Roboten som Arvin har håller i har ett halsband och när han vrider på den blir hans robot ond och när han 
vrider åt andra hållet blir den god och han visar det för Jesper ] 

Jesper: Arvin nu är du god. Och jag snurrar därför har jag blivit ond 

[Nu är det Jesper som vrider på halsbandet] 

Rickard: Vem är onda den sprängde mitt skepp? 

[Rickard kommer in i rummet och han har byggt ett skepp och det är någon som har tagit sönder en liten del av 
den ] 

Arvin: Nu byter vi. Den här går av. 

[Robotens halsband går av] 

Rickard: Bibibbibi  

[Han tar sitt rymdskepp och åker därifrån in till andra rummet] 

Arvin: Nu satte jag den på mig igen 

[Han satte på halsbandet på roboten igen] 

Arvin: Nu tog vi honom till fängelsehållan 

[Arvin tar legobiten och kastar den i legolådan] 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 Rickard: Vill ni åka rymdskepp. Dörren är öppen 

[Rickard kommer tillbaka till rummet och har byggt en dörr på rymdskeppet som han har öppnat]  

Jesper :Jag har en helikopter hatt 
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[Jesper har satt en propeller på huvudet på roboten]  

Arvin: Visst är vi en lag Rickard 

[Arvin pratar med Rickard men Rickard tar sitt rymdskepp och går därifrån] 

Jesper: Jag har en helikopter hatt 

[Jesper är jätteglad och upprepar hela tiden att han har en helikopterhatt] 

4.4 Kommentar 

I början av leken pratar Arvin mycket och ställer frågor och berättar vad Jesper ska göra. Men 

Jesper förstår inte vad Arvin pratar om och bara tittar på honom. Arvin kommer med nya idéer 

om vad som ska hända i leken, han försöker att styra. I leken berättar Arvin för Jesper att han ska 

ta spindelnät, men Jesper förstår inte vad han menar. Sedan säger han att han har hämtat 

spindelnät till honom. Då säger Jesper att han trodde att det var bara men får inte uttrycka sig helt 

eftersom Arvin avbryter honom och förklarar varför han har dödat honom. Enligt Knutsdotter 

Olofsson (2003) kommunicerar barnen mycket i leken och det är nödvändigt eftersom barnen 

leker tillsammans och för att kunna förklara sina fantasier och de transformerade föremålen bör 

de tala och berätta vad de förställer. Om barnen inte berättar för sina kamrater vad den tänker och 

fantiserar kan inte de andra deltagarna i leken förstå och existera i leken. Löfdahl(2004) hävdar 

att i leken avbryter barnen varandra och ger inte tillfälle för att tala klart. Det kan leda till att 

barnen inte kan få en gemensamt meningsskapande(Löfdahl 2004:140). 

Arvin använder mycket uttrycket nu i leken. Det blir tydligt att han föreställer sig att han gör 

något i fantasivärlden. Eftersom hans robot tar en sten från en annan jord och ingen annan än 

Arvin och hans robot kan se den andra jorden. Det är Arvin som synliggör det med hjälp av 

kommunikation. Som jag har nämnt tidigare menar Löfdahl 2004 att barnen benämner 

instrumentella handlingar som innebär egenskap och ting när de definierar till exempel ” nu 

hoppar jag”. Jag kan även koppla det till Olofsson(2003) 

När Arvin pratar använder han mycket uttrycket vi i leken och syftar på Jesper och Rickard. 

Rickard har byggt ett rymdskepp av legobitar och flyger med den ut från rummet där andra 

barnen leker och kommer tillbaka när han vill och kan fortsätta att leka utan att fråga Jesper eller 

Arvin. Pojkarna accepterar att Rickard kan gå och fortsätta leka när han vill eftersom Rickard kan 
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när han vill involveras i leken utan att fråga. Grönvall (1990:18) hävdar att lek är ett samspel och 

börjar med kontakt med en eller flera personer. Det som är väsentligt inom leken är att barnen 

känner förtroende för varandra och har förståelse.  Vilket jag tycker att det är tydligt i den leken 

eftersom Rickard kan komma och leka med pojkarna utan att fråga. 

Arvin var en mycket aktiv deltagare i leken han pratar och uttrycker sig mycket vad han tycker 

och tänker. Öhman (1996) påstår att samtala aktivt leder till utveckling av tänkandet och till 

reflektionsförmåga. Det är ett sätt att utvecklar sin kognitiva kompetens. 

Arvin tar en legobit och kastar den på Jesper och säger att han har skjutit honom med stendelar. I 

leken byter Arvin och Jesper karaktär och omvandlas till goda och onda robotar genom att vrida 

på halsbandet på roboten. Enligt Dale (1996: 46) är det barnens fantasi som styr leken och då är 

barnen fria och kommunicerar med varandra om leken såsom de känner. Fantasin hjälper barnen 

att omvandla olika föremål till det som barnen behöver i leken. Löfdahl (2004) hävdar att barnen 

benämner transformerade handlingar i leken som innebär att de omvandlas när de definierar till 

exempel” nu dör jag ”. Men Jesper och Arvin omvandlas till goda och onda robotar.  

Jesper kommunicera inte med Arvin i början av leken. Han var en passiv deltagare i leken som 

inte kommunicerade. Utan han var en deltagare som lät som en robot utan att ge respons på 

Arvins frågor. Arvin pratade mycket under lekens gång och försökte styra Jesper genom att 

berätta vad han ska göra. Som jag tidigare har nämnt påstår Dale att alla rollekar har sina egna 

egenskaper som visar tydligt vilken roll den presenterar(Dale 1996:50-51). Jag kan även koppla 

det till Grönvall (1990) som påstår att vissa barn tycker om att bestämma i leken och styra andra. 

För att kunna göra det har barnen de roller som dominerar i leken. De andra deltagarna i leken har 

en mindre aktiv roll.  
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4.5 Tredje leken  

Det är på eftermiddagen och jag går in i rummet det står två flickor vid bordet och en flicka 

precis vid ingången. Det är bara tre flickor i rummet. Det är ett stort rum med två bord och tio 

stolar. Flickorna heter Sandra, Lisa och Malin. De ska spela upp en film som heter Scooby- Doo.  

De tre flickorna frågar om jag ska se filmen. Men en av flickorna berättar att filmen inte är klar. Då frågar 

Sandra om jag vill komma och se filmen senare. Jag frågade om jag får sitta och titta på dem när de förbereder 

filmen. Då svarade Malin: ”Då kommer du att veta hela filmen”. Lisa tyckte att filmen ska börja nu. Men 

Sandra ville att jag ska sitta och vänta för att filmen inte är färdig. Den tredje flickan som heter Malin klipper ut 

biljetter till mig och till tre andra kompisar som de har pratat med som ska se filmen och jag frågar vilka som 

ska se filmen. ”Det är Martin, Evelina, fröken och du” svarar Sandra. Lisa står framför stolarna som de har 

ställt och ropar med en mörk röst och håller händerna runt munnen och hon säger: ”Nu börjar filmen”. Men 

Sandra som pratar med mig skriker åt henne och säger: ”Filmen är inte klara och den börjar inte än”. Malin 

sitter på stolen och är upptagen med att klippa ut biljetter och rita popcorn. Lisa som presenterade filmen med 

mörk röst kommer fram till mig och Sandra och säger: ”Vi kan inte hitta fröken hon skulle se på filmen”. Lisa 

presenterade filmen en gång till. Men Sandra och Malin skrek åt henne att filmen inte börjar nu. Malin pratar 

med Sandra och säger: ”Jag måste klippa ut en biljett till”. Sandra frågar: ”Till vem klipper du den biljetten?” 

”Den biljetten är till Evelina” säger Malin.  Medan de två flickorna pratar går Lisa till Evelina och frågar:” Har 

du sett filmen?” och då svarar Malin: ”Ja, jag har sett filmen”. Och då säger Lisa: ”Nej jag menar inte dig jag 

menar Evelina” med en aggressiv röstton. Evelina svarar: ”Jag har sett den tidigare”. Lisa som annonserar 

filmen tidigare kommer fram till mig och säger: ” När jag går fram och säger nu börjar filmen då ska alla stå 

vid ingången och lämna sina biljetter till Malin, förstår ni vad ni ska göra?” ”Ja, vi förstår”: svarade jag och 

Evelina. Malin står vid bordet och ritar en klocka och frågar:” Hur skriver man en trea”. Hon vill att jag ska 

skriva en trea och jag skrev en trea på ett papper och hon skrev av. De två flickorna diskuterar hur de ska göra 

med biljetterna och var de ska ställa popcornen. Lisa springer till Malin och Sandra och säger: ”Klockan går 

den är på tjugo”.  Malin svarar men en bestämd röstton: ”Det finns bara till tolv”. Lisa flyttar på sig och står en 

bit ifrån de och säger: ”Filmen börjar nu”. Malin skriker: ”Nej, filmen ska börja senare”. Lisa går därifrån. 

Sandra pratar med de personer som ska se filmen och säger: ”Ni som ska se filmen ska stå i kö och få popcorn 

av Malin och sedan ska filmen börja”. Lisa vill att alla ska skynda sig för att snart börjar filmen.” Filmen ska 

börja lite senare för att alla måste komma först” säger Sandra. Sandra kom fram till mig och sa du ska stå vid 

den dörren och låtsas att du kommer därifrån när filmen börjar. Innan jag hann svara märkte Sandra att Malin 

delar ut biljetter. Hon går fram till henne och säger:” Du ska bara ge ut popcorn och jag ska dela ut biljetterna”. 

Lisa går tvärs över rummet med hårda steg och säger: ” Nu ska det vara nog, nu börjar filmen”. Men Sandra 

säger: ”Jag måste dela ut biljetterna först”. När Sandra pratar talar hon högt. Lisa är tyst och ställer sig vid 
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hörnet. Malin och Sandra kommer fram till stolarna som de har ställt och diskuterar var alla ska sitta. Sandra 

berättar vad alla ska göra innan filmen börjar. Jag och två barn som ska se på filmen ska stå vid dörren och 

lämna biljetterna som vi har fått från Malin. Sandra förklarar för Lisa att hon ska presentera filmen och när 

Sandra förklarar det använder hon en mörk röst. Sandra pratar stressigt med Lisa och säger:” Jag ska göra en 

sak till och sedan ska du presentera filmen”. Då märker Sandra och de andra två flickorna att en av 

förskollärarna som ska se filmen inte har kommit. De frågar efter henne men hon är inte där. Då kommer en 

annan lärare in i rummet och Sandra frågar:” Vill du se på filmen som vi ska spela?”. Hon svarar:” Jag kan inte 

se den nu”. Lisa ställer sig framför oss och annonserar filmen med en mörk röst. Hon säger:” Nu börjar 

filmen”. Sandra avbryter Lisa och säger: ”Filmen ska inte börja nu utan jag måste göra en biljett till och den 

biljetten ska Peter få för att han vill se filmen”. Malin går fram till Peter och säger: ”Jag måste göra popcorn åt 

dig”. Men jag ger honom popcorn och därför behöver inte Malin rita popcorn till Peter. Jag hade fått choklad 

av Sandra och då fick Peter mitt popcorn. En förskollärare går in i rummet och säger till Malin att hon inte ska 

skrika och att hon hör hennes röst hela tiden även om dörren till rummet är stängd. Jag och två andra barn sitter 

på stolarna och väntar på att filmen ska börja. Malin kommer fram till oss och säger:” Snart börjar filmen”. 

Barnen som sitter bredvid mig pratar om hur många chokladbitar de har. Malin delar ut våra biljetter och säger 

att vi ska lämna de till henne innan filmen börjar. Lisa annonserar att filmen börjar med en mörk röst och 

Sandra avbryter henne för att hon vill säga något. Sandra närmar sig Malin och förklarar att hon ska ställa sig 

vid hörnet när Lisa presenterar filmen. Då kommer en annan förskollärare in i rummet och ska gå in i 

avdelningen bredvid, då säger Malin till förskolläraren:” Barnen i den avdelningen skriker mycket och vi blir 

störda av deras ljud”. Då svarar förskolläraren: ”Ni ska också vara tysta och inte skrika Malin för då blir de 

barnen störda som leker i den avdelningen”. När både Malin och förskolläraren är överrens går förskolläraren 

in till avdelningen. Sandra springer till andra sidan väggen och säger att när hon släcker ska Lisa annonsera 

filmen. Lisa håller händerna runt munnen och med en mörk röst säger hon: ”Nu börjar filmen”. Jag och två 

andra barn går fram till Malin och lämnar våra biljetter. Malin och Sandra diskuterade vem som ska riva 

biljetterna. Sandra river biljetterna och Malin frågar oss:” Ska ni inte köpa något från kassan?”. Vi köper 

popcorn och glass och sedan sätter vi oss på de stolarna som vi satt tidigare. Lisa håller runt munnen med 

händerna och med en mörk röst annonserar hon filmen och Sandra upprepar och säger: ”Nu börjar filmen”. 

Malin står framför oss och säger: ”Mina damer och herrar nu börjar filmen”. Sandra står bredvid Malin och 

säger: ”Jag ska presentera draken och visar Lisa och säger hon ska vara ”. Då svarar Lisa: ”Daphne”. Sedan 

visar Sandra Malin och säger: ”Hon är Velma”.  Sandra flyttar bakåt och säger: ”Nu börjar filmen och jag är 

den onda draken woawoa”. Lisa blir rädd och Malin säger:” Vi är inne i filmen”.  ”Vi börjar här, alla kommer 

hit” säger Sandra. Hon vänder sig mot Malin och Lisa och säger:” Velma och Daphne leta efter mysteriet”. Lisa 

vill prata. ”Men vänta jag vill säga en sak” säger Sandra.” I början Malin då kommer du och du också Lisa och 

säger jag ser en grön sak och då kommer jag och säger hej jag ska spela den onda draken” säger Sandra till 

Malin och Lisa. Sandra berättar att hon ska låta som en ond drake utan att Malin ser det. Sandra förklarar att 
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hon ska hålla i Lisa medan Malin skriver ett brev. Sandra vidare förklarar att Malin ska svimma i filmen och att 

de ska börja spela nu. Lisa annonserar filmen med mörk röst. Sandra springer till henne och säger: ”Glöm inte 

vad du ska göra!” Sandra förklarar en gång till vad de ska göra och säga. Lisa annonserar filmen en gång till. 

Lisa står vid ena hörnet och Malin sitter under bordet och Sandra gömmer sig bakom byrån. Filmen har börjat 

och Lisa letar efter sin kompis i filmen. Malin säger:” Nu ska jag och Sandra komma fram till scen”. ”Först 

kommer du fram Malin” säger Sandra. Malin kommer fram och presenterar sig och säger: ”Jag heter Dafne”. 

Då avbryter Sandra henne och säger: ”Du ska inte säga det i början du ska säga här är jag sedan ska du säga jag 

ser något grönt och jag ska gömma mig. Då ska Lisa säga jag går och tittar”.  ”Det är en ond drake, det är ett 

mysterium ska du säga” säger Sandra. ”Nu börjar vi Malin och Lisa ställ er på era platser” säger Sandra. Lisa 

annonserar filmen en gång till. Nu säger Malin vad Lisa ska säga: ”Var är min kompis?” Sedan upprepar Lisa 

det:” Var är min kompis?” Malin kommer fram och säger: ”Här är jag din kompis”. ”Jag ser något grönt” säger 

Lisa och visar på byrån. ”Det är en drake” skriker Lisa. Sandra pratar med Malin och säger: ”Jag och Lisa 

pratar medan du skriver brev”. ”Ok Sandra” säger Malin. ”Nu tittar du på oss, du har skrivit klart” säger 

Sandra. ”Nu svimmar du Lisa och vaknar” säger Sandra till Malin. ”Tur hon dog inte, hon bara svimma lite” 

säger Sandra. Lisa pratar med Malin och Sandra om att de ska spela filmen om igen. De två barnen som sitter 

bredvid mig började prata om något annat medan de tre flickorna spelade om filmen. En förälder kommer in i 

rummet och då avbryts filmen för att Sandra skulle hem. 

4.6 Kommentar 

Det är ett samspel mellan flickorna. Deltagarna har olika roller i leken vissa har aktiva och vissa 

har mindre aktiva roller. Men flickorna leker tillsammans till exempel i början av leken är det 

Malin som klipper ut biljetter, Lisa presenterar filmen och Sandra pratar med de personer som 

ska se filmen och förklarar att de ska stå i kö. Grönvall (1990) menar att lek är ett samspel och 

börjar med kontakt med en eller flera personer i form av ögonkontakt eller kroppskontakt.  

Lisa presenterar filmen med en mörk röst flera gånger under lekens gång men Sandra avbryter 

henne ständigt. Sandra förklarar för både Lisa och Malin vad de ska säga under filmens gång och 

vad de ska göra. Till exempel när Lisa vill säga en sak avbryter hon henne och säger att det är 

hon som ska förklara en sak och förklarar att de ska se en grön sak och då ska hon komma fram 

och presentera sig. Eftersom Sandra styr Malin och Lisa är de två flickorna passiva deltagare. Det 

är Sandra som bestämmer vad flickorna ska göra till exempel säger Sandra till Malin att hon ska 

ge ut popcorn och Sandra ska dela ut biljetterna. Andra exemplet är när Lisa blir arg och går med 

hårda steg tvärs över rummet och har bestämt sig för att filmen ska börja nu, men Sandra är inte 
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klar med att dela ut biljetterna därför ska hon vänta med att annonsera filmen.  Enligt Dale 

(1996)ska barnen tänka efter hur de ska uppträda när de leker rollekar. Varje roll har sina 

egenskaper då det gäller beteende, mörk eller ljus röst och handling. I varje lek finns det regler 

som barnen bör följa. Som jag tidigare har nämnt påstår Grönvall (1990:36) att en del barn tycker 

om att bestämma och leda därför väljer de rollerna som har en ledarroll i leken. De barn som är 

blyga väljer de rollerna som inte är aktiva och som är passiva. Det som barn är överrens om är att 

leka tillsammans, oberoende av vilken position de har i leken. Löfdahl(2004)hävdar att i lek 

förekommer det att barnen avbryter varandra och ger inte varandra tillfälle att tala klart.  

Det är intressant att konstatera att Sandra pratar med de personer som ska se filmen om vad de 

ska göra innan de ska se på filmen. Hon berättar att de ska stå i kö och få popcorn av Malin och 

sedan ska filmen börja. Som jag tidigare har nämnt menar Grönvall (1990: 33-34) att rollekar är 

en möjlighet för barnen att få kunskaper om verkligheten och presentera olika personer i leken.  I 

rollekar leker barnen det som barnen har erfarenheter av.  

Sandra berättar både för Lisa och Malin vad de ska göra innan filmen börjar. Om de ska stå i 

kassan eller om de ska presentera filmen. Sandra fortsätter att styra Malin och Lisa efter att 

filmen har börjat. Det är hon som presenterar Malin och Lisa i filmen. Enligt Mauritzson & Säljö 

(2003) är det viktigt att barnen diskuterar hur leken ska formas och vilka personer ska presentera 

vad i leken. Det är en kommunikativ utveckling som sker med hjälp av barnens kontunerliga lek 

som inriktas på att barnen diskuterar och kommer överrens med varandra om vad de ska leka. 

Barnen diskuterar vad leken ska handla om och alla får komma med sina åsikter och barnen lär 

sig att lyssna och förhandla med varandra. Enligt Mauritzson & Säljö ska barnen diskutera och 

komma fram till en gemensam lek men det är ingen diskussion mellan barnen utan det är Sandra 

som förklarar vad flickorna ska göra. 

När de tre flickorna spelar upp filmen för publiken avbryter Sandra filmen och förklarar för 

flickorna att de ska se en grön drake efter att de har presenterat sig i filmen sedan fortsätter de 

med att uppträda. Som jag tidigare har nämnt hävdar Mauritzson& Säljö (2003:175) att barnen 

går ut ur rolleken och pratar hur de ska vidareutveckla leken och vad som ska hända under lekens 

gång. Efter att barnen började spela upp filmen började de växla ständigt mellan att spela i 

rolleken och gå ut ur leken och förklara för kamraterna vad de ska säga och göra. Till exempel 
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när de ska presentera sig första gången hade de en glad och stressad röstton. När flickorna går ut 

ur leken och ska diskutera vad de ska göra samlas de på mitten och pratar till exempel när Sandra 

drar i flickorna och säger vi börjar här, alla kommer hit och sedan förklarar hon för Lisa och 

Malin att de ska leta efter mysteriet använder hon sin vanliga röstton och sedan återgår flickorna 

till början av filmen. Efter att filmen har börjat fortsätter Sandra att använda sin vanliga röst 

eftersom hon inte är med och spelar utan hon förklarar hela tiden vad flickorna ska stå och säga. 

Det är bara Lisa och Malin som försöker att ändra på sina röster när de spelar upp filmen och då 

använder de en ljusare röstton och har en vis kroppsspråk. När flickorna ska svara eller säga 

något till Sandra använder de sina röster och det kroppsspråket som de använder försvinner. När 

barnen kommunicerar med varandra har de ett visst tonläge och när barnet är i leken pratar de på 

de lägen som är typiskt för karaktären.  

4.7 Sammanfattning och jämförelse av analysen av de tre lekarna  

Det som är intressant med de tre lekarna är att alla är fantasilekar. Men de alla tre utspelar sina 

lekar i olika rum. Det är värt att konstatera att i alla tre lekar är det en person som alltid syns och 

är den som har ledarroll men på olika sätt. I första leken är det Ella som försöker att styra Mia 

genom att säga vad hennes docka ska göra. Till exempel när Mia har sin baby i handen men Ella 

påstår att det inte är en baby. Mia säger emot henne och vill inte ge Ella sin baby. I den andra 

leken pratar Arvin mycket om vad han gör och använder ordet vi för att involvera de andra två 

deltagarna i leken och försöker att styra barnen på det sättet. Han förklarar vad Jesper ska göra 

men Jesper förstår inte vad Arvin menar. Men Arvin fortsätter att komma med nya idéer och 

förklarar vad som ska hända i leken. I den sista leken är det Sandra som styr leken genom att 

förklara för deltagarna hur de ska gestalta sina roller och vad de ska säga i leken. Hon förklarar 

för både Malin och Lisa vad de ska säga under filmens gång och vad de ska göra. Till exempel 

när Lisa vill säga en sak avbryter hon henne och säger att det är hon som ska förklara en sak och 

förklarar att de ska se en grön sak och då ska hon komma fram och presentera sig. Jag kan 

kopplat de tre fantasilekarna till Grönvall (1990) där hon resonerar att barnen som vill styra leken 

tar en roll i leken som tillåter det.  
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I alla tre lekarna finns det en ledarroll därför uppstår det att de andra deltagarna i leken har en 

passiv roll som tillåter att styras. Ella har en ledande roll och Mia har valt en baby i leken som 

inte kan prata mycket och det leder till en passiv rollek för Mia. I den andra leken kommunicera 

inte Jesper med Arvin i början. Han var en passiv deltagare i leken som inte kommunicerade. 

Utan han var en deltagare som lät som en robot utan att ge respons på Arvins frågor.   I den tredje 

leken är det Sandra som bestämmer vad flickorna ska göra till exempel säger Sandra till Malin att 

hon ska ge ut popcorn och Sandra ska dela ut biljetterna. Andra exemplet är när Lisa blir arg och 

går med hårda steg tvärs över rummet och har bestämt sig för att filmen ska börja nu, men Sandra 

är inte klar med att dela ut biljetterna därför ska hon vänta med att annonsera filmen. Dessa roller 

kan jag också koppla till Grönvall(1990) som resonerar om att det finns både ledande och passiv 

deltagare i lekar. 

I dessa tre lekar använder deltagarna olika röstlägen när de leker. Till exempel Mia i första leken 

leker med en docka och låter som en baby. Jesper i andra leken har byggt en robot och försöker 

låta som den. Lisa i den sista leken använder en mörkare röstton när hon ska presentera filmen. 

Det påminner om Dale (1996) att när barnen leker rollekar ska de tänka efter hur de ska uppträda. 

Varje roll har sina egenskaper då det gäller beteende, mörkt eller ljust röst och handling. Andra 

barn som är med i leken ska förstå och kunna se den rollen som barnet uppträder i för att kunna 

vara med i leken och existera som deltagare i rolleken. 

I alla tre lekar är det ett samspel mellan barnen och det är flera barn som presenterar leken 

tillsammans. Lekarna har olika teman såsom dockor, robotar och film men deras utgångspunkt är 

lika. De skapar leken tillsammans men ibland har de olika åsikter till exempel i första leken vill 

Ella att Mia ska ge dockan för att den ska gå till sängs men de vill inte Mia. I andra leken behöver 

Rickard inte fråga om han får leka utan han går en stund ifrån leken och kommer tillbaka när han 

vill. De andra två pojkarna accepterar att han gör det. I den tredje leken är det Malin som klipper 

ut biljetter, Lisa presenterar filmen och Sandra pratar med de personer som ska se filmen och 

förklarar att de ska stå i kö. Flickorna har fått olika roller i leken. Som jag har nämnt tidigare 

påstår Mauritzson & Säljö (2003:188-191)  att det förekommer att barnen inte alltid är överrens 

om vad de ska leka och det finns alltid barn som vill göra något annat men barnen vill hålla ihop 

därför omförhandlas deras förslag och de kommer fram till en gemensam lösning.  
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Första och den tredje leken är en fantasilek som baseras på erfarenheter som barnen har fått 

genom att se på film till exempel när Sandra pratar med de personer som ska se filmen om vad de 

ska göra innan de ska se på filmen. Hon berättar att de ska stå i kö och få popcorn av Malin och 

sedan ska filmen börja. I första leken kan barnen utgå ifrån sig själv eller har sett det genom 

syskon och familj. Mia låter som en baby och hennes baby kräks på golvet och hon lyfter upp 

babyn. Som jag tidigare har nämn hävdar Grönvall (1990: 33-34) att rollekar är en möjlighet för 

barnen att få kunskaper om verkligheten och presentera olika personer i leken.  I rollekar leker 

barnen det som barnen har erfarenheter av. Medans den andra leken är en fantasilek som barnen 

har skapat i sin fantasivärld. Arvin tar en legobit och kastar den på Jesper och säger att han har 

skjutit honom med stendelar. I leken byter Arvin och Jesper karaktär och omvandlas till goda och 

onda robotar genom att vrida på halsbandet på roboten. Dale (1996: 46) påstår att barnens fantasi 

styr leken och då är barnen fria och kommunicerar med varandra om leken såsom de känner. 

Fantasin hjälper barnen att omvandla olika föremål till det som barnen behöver i leken. 

I alla tre lekar visar barnen att det är en lek genom att ändra på sitt röstläge och pratar som den 

personen som de föreställer i leken. I två av lekarna är det tydligt med föremål som barnen 

använder i deras fantasilek. Första leken är det dockor och i den andra leken använder barnen 

robotar som de har byggt av legobitar som ligger i fokus i deras lek. Men i den sista leken är 

grunden för deras lek kommunikation och dialog. Barnen använder teckningar som de själva har 

ritat som används för att föreställa olika saker i deras lek. Det som förekommer i den sista leken 

är att deltagarna i leken diskuterar mycket under föreställningen som de presenterar för publiken. 

Deltagarna ändrar på det som de inte vill presentera och startar från början när de är överrens om 

vad de ska presenterar. Men i de andra två lekarna utvecklar barnen sina lekar genom att gå 

framåt och inte diskuterar vad de ska ändra på. Enligt Löfdahl (2004) kommunicerar barnen om 

vad den har för roll och även vad kamraten har för roll i leken. Barnen benämner även 

instrumentella handlingar som innebär egenskap och ting. I två av leken hade barnen olika 

föremål som styrde leken. 

I andra leken avbryter Arvin Jesper när han vill förklara en sak och i den tredje leken avbryter 

Sandra Lisa när hon vill presentera filmen. Det är en likhet mellan dessa handlingar och det kan 

jag koppla till Löfdahl(2004) som hävdar att barnen avbryter varandra. 
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5.Sammanfattning av resultat och diskussion 
Resultatet av min studie visar tydligt att barnens fantasilekar skiljer sig från varandra där barnen 

har olika teman för sina fantasilekar. I första leken är det två flickor som leker med dockor. I den 

andra leken är det tre pojkar som leker med robotar och rymdskepp som är byggd av legobitar. I 

den tredje leken är det tre flickor som spelar upp en film för sina kamrater på förskolan. Dessa 

barn utgår ifrån fantasin men har olika aktiviteter där kommunikationen ligger som en grund för 

deras lek. Fem åringars kommunikation i fantasilekar kännetecknar de olika karaktärerna och 

deras röstlägen som presenteras av barnen. Det utmärks även olika positioner i leken där en 

deltagare har en ledarroll och de andra deltagarna har en mindre aktiv roll.  Jag kan koppla mitt 

resultat till Mauritzson & Säljö (2003: 173-174) där forskarna hävdar att barnen använder olika 

teman och karaktärer som baseras på barnens tidigare erfarenheter i deras fantasilekar.  

 
I alla tre lekar fanns det en person som styr leken och deltagarna. Men dessa deltagare 

accepterade att den personen styr leken. Det var ändå ett samspel mellan deltagarna och leken 

utvecklades. Om någon av deltagarna inte accepterade personens sätt att styra leken kunde det 

leda till att leken avbryts. Grönvall (1990) hävdar att när barnen leker rollekar delar de upp dem 

olika rollerna mellan sig som ingår i leken. En del barn tycker om att bestämma och leda därför 

väljer de rollerna som har en högposition. De barn som är blyga väljer de roller som inte är aktiva 

och som är passiva. Det som barn är överrens om är att leka tillsammans, oberoende av vilken 

position de har i leken. 

Nästan alla har gått på bio och vet att man måste köpa biljetter till filmen och när man ser den så 

äter man popcorn. Därför förberedde flickorna i den tredje leken biljetter och popcorn till 

publiken som ska se filmen. Personerna som ska se filmen fick stå i kö och köpa biljetter och 

popcorn innan filmen börjar. Flickorna som spelar upp filmen presenterade sina namn efter 

karaktärernas namn i Scobby- Doo filmen där flickorna heter Daphne och Velma. De har sett 

filmen tidigare och försöker att spela upp den för andra i förskolan. Flickorna vet att dessa flickor 

löser mysterium i filmen där de fångar monster och drakar därför har Sandra valt att presentera en 

grön drake. Dessa personer utgår ifrån sina erfarenheter och de som flickorna har sett tidigare 

presenterar de för andra barn i förskolan och kan visa hur de har tolkat filmen utifrån det de 

presenterar för publiken. Flickorna presenterar filmen såsom de har tolkat och uppfattat den. Jag 
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kan koppla det till Grönvall (1990) som resonerar att barnen spelar upp det som de har erfarenhet 

av. Även Mauritzson & Säljö (2003)  att barnen utgår ifrån sina tidigare erfarenheter när de leker. 

Det är viktigt för barnen att kunna känna igen olika karaktärer för att kunna involveras i 

fantasilekarna med kamraterna.  

Den första leken utspelas i ett hus med olika möbler. Det är en baby som ligger i fokuset. Mia 

leker med den och babyn gråter. Ella vill att den ska sova eftersom barn sover mycket. Men där 

är Mia och Ella inte överrens. Om Mia ger babyn till Ella för att den ska sova då är det Ella som 

kommer att leka med den. Nu är det Mia som har den och det är hon som leker med babyn. 

Mauritzson & Säljö (2003:188-191) påstår att barnen inte alltid är överrens om vad de ska leka 

och det finns alltid barn som vill göra något annat men barnen vill hålla ihop och leka 

tillsammans. Som Mauritzson &Säljö (2003) påstår är flickorna inte överrens men leker 

tillsammans. Mia ger inte babyn till Ella och Ella slutar att påstå att babyn ska lägga sig därför 

slutar de att prata om det och Mia fortsätter att leka med babyn och när Ella märker att hon inte 

kommer att få babyn börjar hon presentera huset men det finns ingen som lyssnar på henne. 

Pojkarna i andra leken har byggt sina robotar av legobitar och bestämt själva hur den ska se ut. 

Robotarna har inga namn därför kan jag inte veta om pojkarnas lek har en koppling med andra 

leksaks figurer. Men jag kunde ändå inte koppla det till en känd figur. I leken är det mycket 

dialog om ond och god det är något som uppstår mycket i sagor och hjälte filmer som barn tycker 

om att titta på. Det är en lek som barnen har skapat själva och pratar om leken såsom de vill. 

Självklart finns det samband med verkligheten. Barnen får erfarenheter från verkligheten och 

sedan vidgar sin fantasi med det. Jag kan koppla det till Dale (1996) som hävdar att barnens 

fantasi styr leken.  

Mia lekte med en krypande baby. En baby som kryper är vanligtvis mindre än ett år och kan i 

flesta fall inte prata. Mia vet hur ett barn låter därför pratar hon inte utan jollrar som en baby. 

Jesper har byggt en robot, han har förhoppningsvis sett på filmer eller i böcker hur en robot ser ut 

och hur den låter. Hans robot pratar inte som en vanlig människa utan den har ett visst sätt att 

yttra sig. Jesper pratade med sin vanliga röst och sa att han har blivit ond men menade att roboten 

förvandlades till en ond robot. Jespers kamrater i förskolan använde ett annat röstläge när de 

presenterade figuren i leken men det gjorde inte Jesper när han sa att han har blivit ond. Lisa 
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presenterade filmen med en mörk röst i leken eftersom hon har erfarenhet av att det är alltid en 

manlig röst som presenterar filmer innan den börjar. Som jag har nämnt tidigare kan jag koppla 

det till Dale (1996) att varje rollek har sina egenskaper då det gäller röstlägen. Pojkarna 

kommunicerar med varandra och uttrycker som om det är deras robotar som talar med varandra 

och gör saker. Som jag har nämnt tidigare använder barnen fantasin och kopplar allt som de gör 

som om det är deras robotar som utför det. I den sista leken använder flickorna inte tydliga 

föremål till leken utan det som de har ritat. Fokuset i den sista leken var som de andra två lekarna 

kommunikation och fantasi. Flickorna använde fantasi för att utveckla deras lek med hjälp av 

tidigare erfarenheter. 

I första leken har flickorna dockor som de leker med och möbler. De använder sina fantasier när 

de leker. Flickorna föreställer sig som om de är en familj. De har möbler som de använder i leken 

för att de ska se verkligt ut. Flickorna har baby och ett hus som de lever i. De pratar som om de 

vore en familj men det är ingen som styr deras tankar eller förmedlar vad de ska säga. Utan de 

använder fantasin och uttrycker sig såsom de känns. I början försökte Ella styra Mia men mot 

slutet av leken lekte flickorna ensamma samtidigt som de lekte tillsammans. Dale (1996) hävdar 

att barnens fantasi styr leken. I denna lek kan man se en överrensstämmelse med Dale att leken är 

fri i barns tankar och kommunikationen är en viktig redskap som har sin grunden i lek  

5.1Fortsatt forskning 

Efter denna studie har jag tänkt på att det kanske skulle vara mer intressant att undersöka vad 

barn anser om fantasilekar. Vad barnen tänker på innan de ska leka?  Genom intervjuer med barn 

och videoinspelning skulle man se om de barnen säger stämmer överrens med det barnen gör. 

Att ta del av barns lekar och intervjuer skulle ge mer information om vad barnen anser om 

fantasilekar. 
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Bilaga 

Första leken 

Mia: ninininninin 

Ella : den där är ingen bebis, så att du vet 

Mia : joo 

Ella : nääe 

Ella: alva kan jag få den där bebisen så att den kan gå till sängs. 

Mia : nääe jag vill inte, den vill ligga breve 

Ella : vi har ingen tv 

Mia: den vill ligga bredvidd mamma 

Ella: jag tyckte du sa vi har inga teve, jag tyckte du sa den kollar på tv. 

Mia: nienienie 

Ella: teve vad rimmar på teve. Vad rimmar på teve vad sa du. 

Ella  : vad rimmar på teve. Teve leve klene kläde 

Mia: hopphopphopp. Dagå dagå dagå 

Ella : vill du vara en bebis 

Ella: och här är vardagsrummet 

Mia: ååå nu kräktes bebisen 

Ella : här är hyllan 

Ella: här är sovrummet alla kläder ligger  

Mia: killar kan faktiskt inte vara med  

Ella : de faktiskt en prinsess hus 

Ella: ska du bara gå på toa? 

Mia: mihmimimmi 

Ella: låt den gå på sängs nu 

Ella: hallå tjejer. Gå till sängs nu 
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Mia: neäneäneä 

Ella: nu sätter du kepsen ordenligt. De coolt så och coolt så. 

Ella : oj jag klär mig åt fel håll 

Mia: nininin 

Ella: kolla den har sån här snöre och är cool 

Ella : Mia nu gick dem ner 

Mia: båda är lika(bebisen). Båda dem har bruna ögon. (jämför dockorna). Båda har likadana händer och båda 
har likadan såna här, men olika färger. Båda har blåa båda har vita, mörka färger 

Ella: nu ramla hon ner (bebisen ramlade ner från våningsängen).haaaaaaahaaaahaaa. Barnet andas fort och är 
rädd. 

Mia: hänger du också ner 

Mia: juste jag skulle rita teckning till pappa.(Mia går till andra rummet för att rita men kommer tillbaka) 

Ella : hur kunde du klättra ända upp dit(bebisen klättrar upp på våningsängen) 

Ella: vill du hoppa 

Mia: nej bebisar kan inte hoppa så högt 

Ella: Alla bebisar ska ligga i sängen nu e klockan på natten halv tolv 

Mia: Nääe näee 

Ella. Bebisarna komma till sängen annars får jag hämta er 

Mia: näe näe 

Ella: Ni kommer inte undan 

Mia: Näe näe 

Ella. Bebisarna ska ligga i sängen klockan är fem på natten. Bebisen kan inte vara uppe klockan fem på natten 

Ella :du var du bebisen till pappan. Din älskade pappa ska lägga dig. Mia nu ska du också till sängs. Mia kom 
nu då får du godis imorgon(med gullig bebis röstton) 

Mia: Neä 

Ella. Vill du ha glass. 

Mia: Neä 

Ella: Vad vill du ha da. Vill du att pappa ska bära dig  



39 

 

Mia: Nu sov alla föräldrar i vuxen sängen 

Ella: Nej den här är barnens. Barnen sov längs nere och de som har kepsen är coola(ella börjar sjunga). 

Mia: (bebisen)jag kan prata bebbebebeb 

Ella: De kan inte noll åringar 

Mia: Be be be 

Ella. Alva bebisen kan inte vara uppe sex på natten 

 

Mia: Kolla vem utav dem vill du vara. Mamman eller pappan. Ja båda 

Ella: Vi har inga killar vi har bara tjejer. Och här är tjej bebisar inga killar 

Mia: Vi har krypande bebisar 

Ella: De var kväll nu. Gå och lägg dig 

Ella. Nu trillar hon ner 

Mia: Aj aj näi näi 

Ella gå lägg dig bland dina syskon 

Mia: Mamma kom så går vi och lägger oss. 

Ella :här var min villa här var mammas lilla syster( visar en docka) 

Mia: och den här var kompis till henne 

Ella :till sängen 

Ella :dem var kompisar dem två 

Mia: nu kommer mammas krypande bebis 

Ella :o lilla gulli gulli  

Mia :o de här var hennes andra bebisar 

Ella: o mina gulli gulli  

Mia:lalallanananmanan(barnen låter gulligt) 

(nu klättrar barnen upp på sängen) 

(kompisar kommer och vill se vad de leker och de flickor som lekte rollek avbryter och pratar inte.) 

Mia: Du vet att bebin sitter på ditt huvud. 
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Ella :baby gå ner därifrån 

Mia: Nu bajsa bebisen på golvet. 

Ella :nu är det morgon 

Mia: Nu har mamma byt blöjan 

 

Andra leken 

Arvin. Nu tog jag en sten från en annan jord. 

Jesper: lalolalolaloa 

Arvin: nu tog jag sten delar och skött på dig 

Arvin: vioviovio. Jag råkade skjuta på dig asså 

Arvin : då tog du spindelnät  

 Arvin: jag hämtade spindelnät till dig 

Jesper: Jag trodde att det var bara   

Arvin: den blev ond och den blev god så de e därför jag dödade dig 

Jesper: Arvin nu är du god. Och jag snurrar därför har jag blivit ond 

Rikcard: vem är onda den sprängde mitt skepp? 

Arvin: nu byter vi. Den hära går av.( halsbandet går av) 

Rickard: bibibbibi(åker skepp) 

Arvin: nu satte jag den på mig igen 

Arvin: nu tog vi honom till fängelsehållan 

Jesper: jag kan inte bygga värsta moppen 

Arvin: om man går över här då dör man  

Jesper: det finns en ingång här om man går in 

Arvin: då vet vi att du är god 

Arvin: nu byter jag den här stenen till en eldsten 

Jesper : ooo jag vill ha denhär (Visar den blåa mosaiken 
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Arvin: nu gjorde jag så att hela Väggen brann . Asså nu blev de en brand. Nu brände den ner va 

Jesper: mera och ännu mera och nu blev den hel 

Jesper :men jag byggde en kanon  

Arvin : då kastade jag brän på dig 

Jesper: nej, hörru gör inte det 

Arvin: vet du vet du nu blev vi onda och vi skulle gå till den här grejen och göra någonting och jag ska styra 
honom till släkten. Släkten lever. 

Jesper: nej nej  

Arvin:De var valp och jag sträckte på mig och blev en stor hund wowow jättestor hund 

Jesper : den bet  

Jesper : dem har kommit ut titta. Dem e här titta. 

 Arvin: Nu levde skeletten. Alla som går ända dit lever 

Jesper: jag la in dem så att de levde  

Arvin: hej är ni onda 

Jesper: ja 

Arvin: då dödar vi dig 

Jesper: jag styr dig in i lavan 

Arvin :är ni onda 

Jesper :ja vi är onda 

Arvin :e min kompis ond också  

Arvin: om ni tar av min den här då blir jag ond igen(halsbandet) om jag tar på mig den igen då blir jag god 

Jesper :jag råka skjuta dig 

Arvin:Jag fick de på huvet och gick baklänges och ramlade 

Arvin: då gick den sönder( för att han ramlade på den han har byggt något av lego.) då blev det två såna 

Rickard: vill ni åka rymdskepp. Dörren är öppen  

Jesper :jag har en helikopter hatt 

Arvin: visst är vi en lag Rickard (men Rickard tar sitt rymdskepp och går därför) 
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Jesper: jag har en helikopter hatt 

Arvin: då kom en ond och tog sönder din helikopter hatt 

Jesper: nej 

Arvin : jag kan flyga den lilla är den onda och den stora är den god. Och nu flög den ea ea ea (med mörk röst) 

Rickard : hej kompis(Rickard kommer in) 

Arvin: hej, jag heter ond och du heter god. Hahhah du heter god roligt va? 

Jesper :de va en ond som ville ha den här vem var de? 

Arvin: (till Rickard ) putta mig så att jag blir god igen 

Rickard (han puttar Arvin) 

Arvin: jag hittar plats åt dig kompis (till Jesper) 

Jesper: jag ska bygga min scoother  

Arvin : vill du inte åka med mig kompis. 

Jesper: jag har en schooter här 

Rickard: du tänker åka och jag ska flyga. Om du inte åker med mig kommer du att missa festen 

Rickard: Jesper vill du inte flyga med mig. 

Jesper: då hoppar jag in(går in i rymdskeppet)ja disko 

Jesper: jag har jeans på mig.  

Arvin: jag har också jeans 

Rickard: jag har jeans med. 

Jesper: de jag som har byggt den men Arvin fick den. 
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