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ABSTRAKT 
Syftet med föreliggande studie är att vinna kunskap om vilka möjligheter till lärande som 

finns i den fria leken för treåringar på förskolan. Studien vill också synliggöra pedagogens 

roll för att öka barnens möjligheter till lärande genom den fria leken. Metoden för studien har 

varit att samla in empiri genom videoobservationer. De deltagande barnen observerades i den 

fria leken och därefter kategoriserades och analyserades datamaterialet. Det insamlade 

materialet analyserades i förhållande till såväl ett psykologiskt, biologiskt perspektiv på lek 

som ett socialt, kulturellt perspektiv. Resultatet visade att barn ägnar stor del av tiden på 

förskolan åt lek och i flera lekar kan man urskilja att möjligheter till lärande ges. Studien visar 

också att pedagogen har en viktig roll för att utmana och utveckla barnens lek och därigenom 

också öka möjligheterna för lärande. När barnen leker på egen hand är det tydligt att vissa 

barn snabbt tappar intresset för aktiviteten och att leken mer kännetecknas av ett tidsfördriv än 

ett lärande.  
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1. INTRODUKTION 

Många barn i Sverige tillbringar stor del av sin vakna tid på förskolan, en plats som bör 

stimulera och utveckla barnet och ge henne en bra start på sitt livslånga lärande. Förskolan 

ska ge barnen möjlighet att utvecklas på såväl det kognitiva som på det sociala planet och 

lärandet ska ske med leken som grund. Sedan förskolan fick en egen läroplan har mål och 

riktlinjer utformats för förskolan och på varje förskollärares axlar vilar ett ansvar att ge barnet 

en trygg tillvaro som möjliggör utforskande, upptäckande och utveckling. I läroplanen för 

förskolan, Lpfö 98, reviderad 2010 (Skolverket 2010), kan man utläsa att leken är en viktig 

faktor för barnets utveckling och det är genom leken som barnet ska tillägna sig nya 

kunskaper och göra nya upptäckter.  

Lek och lärande är två begrepp som i förskolans värld står i relation till varandra. Johansson 

och Pramling Samuelsson (2006) menar till och med att begreppen är varandras 

förutsättningar för små barn. Det kan vara svårt, eller rent av omöjligt, att dra skiljelinjer 

mellan dessa fenomen. Lillemyr (2002) anser att det är svårt att veta vad barnet har för avsikt 

med sina olika handlingar, vilket kan göra det svårt att synliggöra de lärandeprocesser som 

uppstår i den fria leken. Många föräldrar har säkerligen fått svaret att barnet bara har lekt på 

förskolan när de frågar vad barnet har gjort under dagen och barnet poängterar sällan själva att 

de har lärt sig någonting. Föreliggande studie försöker, mot bakgrund av detta, finna vilka 

möjligheter till lärande som ges i den fria leken. Fokus ligger också på att få syn på 

pedagogens roll i den fria leken. Finns det några mer vägvinnande medel att som pedagog 

påverka den fria leken i en riktning mot en aktivitet som präglas av lustfyllt utforskande där 

barnet får chansen att utvecklas? 

1.2 Begreppsdefinition 

Begrepp kan ha många olika innebörder och betydelser beroende på vad man har för synsätt 

och bakgrundskunskaper. Detta kan lätt skapa frågetecken och missuppfattningar mellan 

författare och läsare. I det följande avsnittet kommer därför en presentation av det 

begreppsinnehåll vi har i de centrala begrepp fri lek och lärande som studien till stor del vilar 

på. 

Fri lek: Aktiviteter som är frivilliga att delta i och som präglas av barnets intresse. Pedagogen 

kan vara inblandad i dessa aktiviteter, hon kan starta dem och även träda in i dem när de 

pågår, men det är viktigt att understryka att barnet har möjlighet att ansluta och lämna när hon 

önskar. Den fria leken bör ske på barnets villkor och vara en lustfylld och spännande aktivitet. 

Lärande: Avser såväl kognitiv som social utveckling hos barnet. Det kan handla om såväl 

tillägnelse av färg, form, antal som att vänta på sin tur, lösa konflikter och förhandla. Lärandet 

bör ses som en process och tillägnandet av kunskap sker över tid. 
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2. BAKGRUND 

Föreliggande avsnitt kommer att presentera bakgrund och tidigare forskning som är relevant 

för studien. Det första avsnittet 2.1 kommer att behandla två olika perspektiv på lek, dels ett 

psykologiskt och biologiskt perspektiv och dels ett socialt och kulturellt perspektiv. I avsnitt 

2.2 kommer en presentation på två olika perspektiv gällande fenomenen lek och lärande, ett 

perspektiv som särskiljer lek och lärande, medan det nästkommande perspektivet ser lek och 

lärande som en integrerad helhet. I bakgrunden kommer också en redogörelse för leksignaler i 

stycke 2.3 och i det efterföljande avsnittet 2.4 presenteras lekramar och lekvärldar. 

Maktpositioner i leken utvecklas och problematiseras i stycke 2.5 och bakgrundskapitlet 

avslutas med en redogörelse för pedagogens roll i den fria leken och detta behandlas i kapitel 

2.6. 

2.1 Olika perspektiv på lek 

Det finns många olika teorier och synsätt när det gäller lek och i det följande stycket kommer 

fokus att ligga på att presentera två perspektiv på lek, ett socialt och kulturellt perspektiv och 

ett psykologisk och biologiskt perspektiv. Vygotskijs och Piagets tankar är de som får mest 

utrymme, men kunskap hämtas också från andra teoretiker. 

2.1.1 Psykologiskt och biologiskt perspektiv på lek 

I ett psykologiskt och biologiskt perspektiv ser man, enligt Löfdahl (2004), leken som något 

nedärvt, något som människan har gjort i alla tider. I detta perspektiv anser man att människor 

passerar olika stadier i sin kognitiva utveckling. Lekarnas karaktär och abstraktionsnivå 

anpassas efter vilket stadium individen befinner sig på och lekarna går från det konkreta till 

det abstrakta. Det yngsta barnet ägnar sig främst åt ensamlekar och först när barnet når en 

kognitiv mognad kan hon leka tillsammans med andra och därmed socialiseras leken. 

Den som främst förknippas med ett psykologiskt och biologiskt perspektiv är, enligt Löfdahl, 

(2004) Jean Piaget. Jerlang (2008) redogör för Piagets (1896 - 1980) liv. Han var en 

schweizisk biolog som kom att intressera sig för barns utveckling. Den mänskliga 

intelligensen var ett stort intresse för Piaget och han gjorde en stor mängd studier under sin 

livstid. Piaget (1968) menar att människan under sin utveckling genomgår fyra stadier, det 

sensomotoriska stadiet cirka 0-2 år, det preoperiationella perioden 2-6/7 år, det konkreta 

operationella perioden 6/7-11/12 år och slutligen den formellt operationella perioden 11/12 

till cirka 15 år.  

Det sensomotoriska stadiet är det första i barnets liv och Piaget (1968) menar att barnet i detta 

stadiet tillägnar sig kunskap med hjälp av sina sinnen och muskler. Barnet smakar, luktar, 

känner, tittar och lyssnar för att ta del av omvärlden. Leken i det sensomotoriska stadiet är 

konkret och fysisk. Barnet behöver material som de kan utforska och kroppen är ett viktigt 

verktyg för att tillägna sig ny kunskap. Ett annat kännetecken för leken i det sensomotoriska 

stadiet är att den inte är social. Barnet leker för sig själv och har ännu inte förmågan att 

samspela med andra. När barnet har nått en grundläggande språklig nivå, vilket enligt Piaget 

infaller då barnet är cirka två år, övergår barnet till nästa stadium, den preoperationella 

perioden (a.a.).  

I den preoperationella perioden av barnets liv, anser Piaget (1968) att den kognitiva förmågan 

utvecklas och abstraktionsnivån i tankegångarna ökar. Det beror till största del på att barnets 

språkliga förmåga har ökat och barnet har därigenom fått möjligheten att verbalt förmedla 

tidigare erfarenheter samtidigt som de kan berätta om kommande händelser. Imitation är ett 
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sätt för barnet att utveckla sitt språk då hon upprepar andras ord och meningar. Piaget menar 

dock att språket inte bör ses som ett socialt språk då det inte har någon mottagare. Han hävdar 

att barnets språk är egocentriskt och han menar vidare att barn i tre-fyraårsåldern till 75 % 

använder sig av ett egocentriskt språk. Piaget anser, trots detta, att barn i denna ålder börjar 

kunna leka sociala lekar, men egocentrismen är ett hinder för den sociala leken. Lillemyr 

(2002) har gjort sin tolkning av egocentrismen och menar att det syns tydligt bland barnen i 

dessa åldrar. Egocentrism innebär, enligt Lillemyr (2002), att barnet bara kan se objekt och 

handlingar utifrån det egna perspektivet. Barnet kan inte ta hänsyn till andras önskningar och 

behov och det är de egna önskningarna som står i centrum. Motsatsen till egocentrism kallar 

Piaget decentrering och det innebär att man kan se saker från andra perspektiv, men för att det 

ska bli möjligt i detta stadium krävs det att en vuxen hjälper barnet med detta. Under denna 

period utvecklas inte bara barnets språk och kognitiva förmåga, även fantasin utvecklas i 

denna period av barnets liv (a.a.). Jerlang (2008) har tagit del av Piagets teorier och han 

beskriver hur lekarna i den preoperationella perioden, och lekens innehåll, förändras med 

hjälp av barnets fantasi. Barnet kan genom sin fantasi föreställa sig att föremål kan 

transformeras, pinnen kan till exempel bli till ett svärd och stenen blir riddarens häst.  

Nästkommande stadium kallar Piaget (1968)  den konkreta operationella perioden. Den 

inträffar när barnet har nått skolåldern och barnet har då utvecklat det abstrakta tänkandet 

ytterligare. Barnet kan tänka tillbaka och minnas händelser och förstå konsekvenserna av 

dessa. Detta sätt att tänka hjälper också barnet att tänka framåt och skapa eventuella 

framtidsscenarier i leken. Leken präglas av regler och detta beror till stor del  på att barnet har 

fått större insikt för konsekvenserna av olika handlingar. Det gör det möjligt för barnet att 

skapa regler i leken och barnet har också börjat få förståelse för allmängiltiga regler. Piaget 

(1968) anser att regler är det viktigaste för den sociala leken och det är också regelleken som 

förbereder barnen för den ”riktiga” socialisationen (a.a.). Den sista perioden, den formellt-

operationella perioden, inträffar när barnen är i 11-12-årsåldern och det känns mindre relevant 

för föreliggande studie och det blir därför ingen presentation av detta stadium. 

2.1.2 Socialt och kulturellt perspektiv på lek 

Löfdahl (2004) menar att man i ett socialt och kulturellt perspektiv lägger stor vikt vid det 

sociala samspelet. Människan påverkas av den miljö och kultur som hon växer upp i. Leken 

präglas i ett socialt och kulturellt perspektiv av relationerna inom gruppen. Man tillskriver 

lekens innehåll en stor betydelse och i leken skapas och utvecklas barnets kultur. Barnet 

återskapar tidigare händelser och bearbetar upplevelser i leken, men möjligheten ges också att 

utforska det som inte är möjligt utanför lekens gränser. Löfdahl (2004) menar således att 

barnen både är reproducenter och producenter av sin egen kultur i leken. I ett socialt och 

kulturellt perspektiv tillskriver man leken ett egenvärde och Lillemyr (2002) ser flera vinster 

med leken. Barnet får exempelvis möjlighet att tillsammans med andra klara utmaningar, 

utveckla färdigheter och utveckla sin kommunikativa förmåga i leken. I detta perspektiv anser 

man att leken skapar goda förutsättningar för socialisation och leken ger barnet möjlighet att 

bli en del av ett sammanhang. I leken utforskar, prövar och använder barnet sin fantasi och 

leken är också ett sätt att lära känna sig själv och utveckla sitt självförtroende (a.a.).   

Vygotskij är, enligt Löfdahl (2004), den teoretiker som främst förknippas med det sociala och 

kulturella perspektivet. Lev Vygotskij föddes 1896 i Minsk och han dog 1934. Jerlang och 

Ringsted (2008) redogör för Vygotskijs livshistoria och de menar att han var särskilt 

intresserad av kultur och språk. Vygotskij undervisade på ett lärarseminarium och det var 

detta som gjorde att han blev intresserad av psykologi och framför allt utvecklingen hos barn. 

Han har de senaste decennierna fått stor betydelse när det gäller ökandet av förståelsen för 
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barns utveckling. Jerlang och Ringsted (2008) tolkar Vygotskijs teorier som bygger mycket 

på det sociala samspelet. Det är i samspelet med andra som barnet utvecklas och leken har 

därför fått stort utrymme i Vygotskijs teori. Ett av Vygotskijs mer kända begrepp är den 

proximala utvecklingszonen. Williams (2006) beskriver den proximala utvecklingszonen som 

avståndet mellan det barnet kan på egen hand och det barnet klarar av tillsammans med någon 

annan. Tillsammans med en mer erfaren individ utvecklas sammanhanget, vilken exempelvis 

kan vara en lek eller ett problem (a.a.). Jerlang och Ringsted (2008) menar att den proximala 

utvecklingszonen inte bara leder till samspel, det leder också till ökad självständighet som i 

sin tur kan leda till ökad kognitiv förmåga. Detta genom att det egna tankesättet förändras då 

man möter tankar som kommit längre i utvecklingen.   

Fantasi är en viktig ingrediens i Vygotskijs teori och Knutsdotter Olofsson (2003) går så långt 

att hon menar att Vygotskij använder begreppen lek och fantasi synonymt. Vygotskij (1995) 

hävdar dock att förmågan att fantisera är något som utvecklas över tid. Barnet har torftigare 

fantasi i jämförelse med vuxna. Anledningen till detta är att fantasin formas av individens 

erfarenheter och den vuxne har således samlat på sig fler erfarenheter än barnet. Barnet har 

däremot större tro till sin fantasi och det beror på att deras kognitiva förmåga inte hindrar dem 

att visa tilltro till fantasin (a.a.). Vygotskijs (1995) teorier om barns fantasi stärker Jerlang och 

Ringsteds (2008) tolkning av Vygotskijs tankar om att det för de allra minsta är handlingen 

som styr meningen med leken, och barnet återskapar främst tidigare erfarenheter. I 

förskoleåldern utvecklas däremot fantasin och leken mot det mer abstrakta. Barnet har nu fått 

förmågan att använda sin fantasi  för att utveckla leken och det är meningen med leken som 

styr handlingen. Barnet fantiserar ihop lekar som hon ännu inte har några direkta erfarenheter 

av och barnet kan i leken gå bortom här och nu. Vidare menar Vygotskij (1995) att fantasi hör 

ihop med inlevelseförmågan, för att kunna leka behövs såväl inlevelse- som 

föreställningsförmågan. Barnet måste kunna tänka bortom givna ramar, käppen behöver 

kunna bli en häst och klossen ett hotell. Kreativitet och nytänkande är därmed 

eftersträvansvärda egenskaper i leken och genom att leka tillägnar sig barnet detta. Om barnet 

får vara en del av många leksituationer blir detta en hjälp för att bli en kreativ och innovativ 

medborgare, Knutsdotter Olofsson (1991) menar att en barndom utan lek inte skapar några 

konstnärer, ingenjörer eller uppfinnare. 

2.2 Lek och lärande 

I det följande avsnittet kommer relationen mellan lek och lärande att presenteras och två olika 

ställningstaganden till fenomenen kommer att redogöras. Inledningsvis presenteras ett 

perspektiv som särskiljer lek och lärande och därefter kommer ett avsnitt som ser lek och 

lärande som en integrerad helhet. Precis som i presentationen av de olika perspektiven 

gällande lek kommer teoretikerna Piaget och Vygotskij att få stort utrymme. 

 2.2.1 Ett perspektiv som särskiljer lek och lärande 

Piaget (1968) anser att lek och lärande är två skilda fenomen och han hävdar att förskolebarn i 

den preoperationella perioden inte lär sig nya saker i leken. Piaget presenterar två centrala 

begrepp om lek och lärande, assimilation och ackommodation. Han använder begreppet 

mentala scheman, vilka symboliserar kognitiva mönster och strukturer. Ett mentalt schema är 

ett beteendemönster, någonting som barnet vet och har teorier om. När barnet assimilerar 

lägger hon till kunskap i ett redan befintligt schema. Det uppstår ingen ny kunskap men 

förståelsen ökar för det barnet redan kan. Stöter barnet däremot på ett helt nytt fenomen som 

hon inte har någon kunskap om måste barnet skapa ett nytt schema eller omstrukturera ett 

redan befintligt schema. Detta kallar Piaget ackommodation och det är en betydligt mer 

krävande process jämfört med assimilation. Piaget menar att barnet därför i regel väljer att 
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anpassa leken så att den passar in i redan befintliga scheman. Barnet modifierar också de 

situationer och verkliga händelser som hon har med sig in i leken och detta gör hon för att 

undvika en förändring av mentala scheman. I leken kan det dock enligt Piaget (1968), aldrig 

uppstå ackommodation, det handlar istället om ren assimilation. Piaget menar att barnet 

återskapar händelser och situationer i leken som hon redan kan och av den anledningen kan 

leken aldrig bidra till ackommodation (a.a.).  

Ett annat viktigt begrepp i Piagets teori är kognitiva konflikter. Williams (2006) beskriver att 

en kognitiv konflikt innebär att kunskapen som finns i barnets mentala schema ifrågasätts. 

Detta kan i sin tur leda till att barnets egna mentala schema stärks, men det kan likaväl leda 

till att barnet tvingas ändra eller radera det befintliga mentala schemat. Kognitiva konflikter 

kan uppstå i leken vid mötet med andra barn, men Jerlang (2008) förtydligar att Piaget menar 

att dessa konflikter kan bringa möjligheter till lärande först när barnen har nått den konkret 

operationella perioden. Williams (2006) menar vidare att kognitiva konflikter hos 

förskolebarnen kan fungera som en katalysator för ackommodation. Ackommodationen kan 

dock inte ske i leken, barnet måste på egen hand bearbeta och tolka de nya synsätt som 

konflikten i leken medförde. Här kommer man i kontakt med ytterligare ett av Piagets 

begrepp, den intrapsykologiska processen. Det innebär, enligt Piaget (1968) att lärandet, eller 

”aha-upplevelsen”, kommer efter situationen då man själv har funderat, reflekterat och 

bearbetat det som faktiskt hände. Lärandet sker inte i det direkta mötet med omgivningen, det 

sker snarare inom barnet självt och leken kan vara ett indirekt bidrag för barnets lärande.  

Piaget är, som tidigare poängterats, en stadieteoretiker vilket i sin tur medför att han anser att 

det bästa för barnens utveckling är att gruppindelningen ska styras efter barnets mognad. 

Piaget (1968) anser att det är önskvärt att barnen är relativt överens i leken för att 

möjligheterna för lärande ska vara så stora som möjligt. Om ålderskillnaden mellan barnen är 

för stor finns det risk att samarbetet inte fungerar då det är för stor skillnad i deras kognitiva 

utveckling och leken förlorar därför sin meningsfullhet. De yngre barnen kan således inte lära 

av de äldre barnen då de inte har nått den kognitiva mognad som krävs. 

2.2.2 Ett integrerat perspektiv på lek och lärande 

Mauritzson och Säljö (2003) menar att det bland forskare har skett ett paradigmskifte gällande 

synen på barn och främst på de allra yngsta, dessa tankar delar även Lillemyr (2002) som 

menar att det har skett en radikal förändring gällande synen på barn bara de senaste 

decennierna. Mauritzson och Säljö hävdar till exempel att man inte längre ser barn som 

passiva och okunniga individer som endast kräver omsorg. Numera ser man barnet som en 

kompetent och aktiv individ som har möjlighet att leka och lära tillsammans med andra. Man 

ser barnet som en kompetent medaktör som ska behandlas med samma respekt som de vuxna. 

Paradigmskiftet har alltså lett till att man lämnat tankarna om barnet som objekt och att man 

nu istället ser barnet som subjekt. Det är inte bara forskare som har anammat denna barnsyn, i 

normativa dokument som läroplanen och FN:s barnkonvention, är dessa tankar 

återkommande.  

I läroplanen för förskolan, Lpfö 98 reviderad 2010 (Skolverket, 2010) kan man utläsa att 

lärandet i förskolan ska ske med leken som grund. Johansson & Pramling Samuelsson (2006) 

har gjort en studie  där de studerar förhållandet mellan barns lek och lärande. I och med 

förskolans nya sätt att se på kunskap anser de att det är naturligt att integrera lek och lärande 

eftersom de är varandras förutsättningar. Johansson & Pramling Samuelsson lyfter ytterligare 

ett skäl till att lek och lärande bör ses som en helhet, det är två oskiljbara fenomen i barnets 

värld och det finns därför ingen anledning för pedagoger att skilja på lek och lärande. 

Lillemyr (2002) har gjort flera studier om barns lek och lärande och han anser att det inte är 
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nödvändigt att särskilja dessa aktiviteter, det är dessutom svårt, i vissa fall omöjligt, att skilja 

lek och lärande åt. Det kan vara svårt för oss som vuxna att veta vad barnet har för avsikt med 

aktiviteten. Det har således ingen större betydelse att granska dessa aktiviteter genom att 

fokusera på att dra skiljelinjer mellan lek och lärande.  

Vygotskij är ytterligare en förespråkare för att lek och lärande bör integreras. Han ser den 

sociala leken som en viktig grogrund för lärande (Jerlang och Ringstedt, 2008). Vygotskij 

(1997) anser att människan föds som en social varelse som är benägen att anpassa sig efter 

andras önskningar och behov. Vi som människor påverkas mycket av andra och detta gäller 

även de allra yngsta barnen. Vygotskij (1997) anser att barnet lär sig den grundläggande 

förståelsen för att fungera i en grupp och detta ges barnet goda möjligheter till i leken. 

Williams (2006) menar att socialiseringen kan arta sig på olika sätt i kamratkulturen i leken. 

Hon nämner de tre samspelsformerna, peer tutoring, peer collaboration och cooperative 

learning. Peer tutoring är hämtad ur Vygotskijs teori och har sin utgångspunkt i zonen för 

proximal utveckling, där ett barn är mer kunnigt än de övriga. Peer collaboration är en 

samspelsform där ingen har någon större erfarenhet av innehållet eller situationen. 

Tillsammans provar, diskuterar och försöker barnen lösa problemet och komma vidare i 

situationen. Cooperative learning innebär istället att alla barn har med sig olika erfarenheter 

och de delar med sig av sitt kunnande för att utveckla leken eller situationen (a.a.).   

Med ett integrerat perspektiv på lek och lärande läggs således grunderna för att utveckla den 

sociala kompetensen. Leken handlar om att se andras behov men också att hävda sin egen 

existens, något som Williams (2006) kallar för samvarokompetens. Knutsdotter Olofsson 

(2003) menar till och med att ingen aktivitet kan mäta sig med leken när det gäller utveckling 

av den sociala kompetensen. Alla idéer barnen har måste sammanfogas i en och samma ram, 

de måste komma överens och lära sig att kompromissa. Sommer (2005) poängterar vidare att 

vissa barn studerar andras lek och att hon härigenom tillägnar sig viktig kunskap för att kunna 

ingå i den sociala leken. Efter att barnet har observerat leken finner hon förslag och idéer till 

hur hon ska kunna bli en del av leken. Sommer säger att barnet avkodar leken och detta krävs 

för att bli accepterad av gruppen.  

2.3 Leksignaler 

Knutsdotter Olofsson (2003) har gjort flera studier om lek och hon drar slutsatsen att barn har 

många olika strategier för att signalera vad som är lek och vad som inte är det. Dessa signaler 

skickas ut med hjälp av blickar, tonläge, rörelsemönster, gester och andra tänkbara beteenden. 

En leksignal ger indikationer på att det som sker handlar om lek och att det är på låtsas. En 

leksignal är dock inte en kort, given signal, utan ett uttryck för tolkningen för det som sker, 

förhållningssättet till verkligheten och inställningen till hur länge leken varar. I vissa lekar är 

det extra viktigt att förstå leksignalerna, Knutsdotter Olofsson (2003) lyfter till exempel att 

det vid ”bråklekar” och ”skrämsellekar” är av stor vikt att kunna tolka leksignalerna. Om 

barnet inte förstår att det är på lek finns det en risk att hon blir skrämd och ledsen.  

Löfdahl (2004) talar också om leksignaler i sin studie. Hon hänvisar till Bateson som i sin tur 

hävdar att det krävs en metakommunikation för att kunna tolka en leksignal och förstå att det 

som sker är på lek. Barnet behöver också förstå att det som sker i leken är bortom det verkliga 

och kommunikationen mellan deltagarna är därför viktig för att tolka leksignalerna. 

Metakommunikation är, enligt Löfdahl (2004), ett begrepp som används för att beskriva 

barnens förmåga att samtala och kommunicera om saker och ting som inte är verkliga, att 

kunna diskutera lekens ”som om”. Barnet kan alltså prata om saker som bara finns i fantasin, 

exempelvis att Matilda är katt och My är hund.  Svensson (2009) lyfter vikten av att den 

kommunikativa kompetensen utvecklas redan i tidig ålder. Det ställs idag stora krav på en god 
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kommunikativ förmåga för att kunna utvecklas till en god medborgare i dagens samhälle. För 

att utveckla den kommunikativa förmågan måste man få många tillfällen att öva på detta och i 

leken uppstår många situationer där det ges möjligheter att utveckla detta. Tullgren (2004) 

menar dock att den metakommunikativa förmågan inte är fullgod för att bli en god lekkamrat. 

Det räcker inte att bara förstå att det handlar om lek. Barnet måste också kunna utföra de 

handlingar som krävs för den specifika leken. Sommer (2005) är av samma åsikt och för att 

svara upp mot leksignalerna menar han att barnet måste skapa en egen meningsfull roll i 

leken. Det räcker inte att bara fråga om man får vara med. Rollen som det nya barnet tänker 

inta får inte konkurera eller innehas av någon annan som redan deltar i leken. Den nya rollen, 

som barnet ger förslag på, måste utmana och ge leken nya möjligheter. Ett lekkompetent barn 

kan tolka en leksignal och kan komma med nya idéer och tankar för att utveckla leken 

tillsammans med sina kamrater (a.a.).  

2.4 Lekramar och lekvärldar 

För att skilja lek från det som inte anses vara lek använder flera forskare (se till exempel: 

Knutsdotter Olofsson 2003, Löfdahl 2004, Lindqvist 1996) begreppen lekram och lekvärld. 

Innanför denna ram råder lekens logik och Lindqvist (1996) menar att man kan skapa sin egen 

verklighet i leken. Fem steg kan exempelvis motsvara fem kilometer och en halvtimme kan 

motsvara en dag. Lindqvist menar vidare att det inom lekramen är viktigt att kunna 

transformera verkligheten till det man önskar i leken. Löfdahl (2004) har i sin studie funnit att 

barn sällan använder det färdiga materialet. Barnet transformerar andra saker som passar i den 

specifika leken. En potatisskalare kan bli en glass och kudden kan bli en flodhäst eller en 

studsmatta. Vygotskij (1980) hävdar att transformeringen är den viktigaste aspekten för att 

förstärka lekvärlden. För att få tillträde till leken måste man förstå transformeringen. Ansluter 

sig exempelvis en ny deltagare till leken som inte förstår föremålens funktion kommer denne 

troligtvis inte att ges tillträde till leken. Lindqvist (1996) delar denna mening och menar att 

det är en förutsättning att kunna transformera och förstå andras transformeringar för att 

lekvärlden överhuvudtaget ska kunna existera.  

Lindqvist (1996) menar att det krävs träning för att kunna skapa och hantera lekvärldar. 

Leken måste få stå i centrum i den pedagogiska verksamheten då detta kommer att leda till en 

medvetenhet om lekvärldarna både bland barn och pedagoger. Genom att skapa lekvärldar 

kan barnen se verkligheten i ett nytt ljus som kan hjälpa dem att förstå den verkliga världen 

utanför lekens ramar och världar. Löfdahl (2004) menar att leken och lekvärldarna inte 

uppstår av ett enskilt barn. Leken är kollektiv och växer fram genom kollektivets 

förhandlingar och leken påverkas av alla som är delaktiga. 

Löfdahl (2007) har studerat kamratkulturer i leken på förskolan och hon fann i sin studie att 

de flesta försök till inträde i leken i regel misslyckas och detta tyder på att barnet värnar om 

sin lek. Den lek man har startat är viktig för barnet och att ge någon annan tillträde till leken 

kan leda till att leken ändrar form och innehåll eller att leken upphör att existera. Williams 

(2006) hävdar, precis som Löfdahl, att barn i många fall skyddar leken genom att neka andra 

tillträde till den. En vanlig orsak att neka någon tillträde i leken är enligt Williams att barnen 

som leker anser att nykomlingen inte har samma förmåga att tolka och förstå leken som 

ursprungsdeltagarna. Det nya barnet kommer därför inte att kunna uppfylla de krav som ställs 

inom den angivna lekvärlden. Löfdahl (2007) poängterar att ålder kan vara ett annat viktigt 

skäl till uteslutning till lekvärlden. Hon menar att barn använder kunskap om ålder i 

kamratkulturerna för att både tillförskansa sig makt och för att utesluta yngre barn. Löfdahl 

(2004) menar också att ett annat vanligt skäl att neka tillträde till leken är att utrymmet inte 

räcker till och att det redan är tillräckligt många barn. Hon menar således att skyddandet av 
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den interaktiva relationen är det viktigaste för lekens fortsatta existens. Fysiska föremål, 

såsom leksaker och annan rekvisita, är inte lika viktigt att försvara. Det är alltså svårare att få 

tillträde till lekvärlden än att få tillgång till de fysiska föremålen. Johansson (2008) menar 

dock att föremål många gånger har en stor betydelse och att konflikter om vem som har rätten 

till föremål är vanligt förekommande på förskolan. För att få rätt till de fysiska föremålen, 

eller miljön, använder sig barnen av olika strategier och Johansson menar att det kan handla 

om utpressning, olika ultimatum och förhandlingar.  

2.5 Maktpositioner i leken 

Makt är ett begrepp som vuxit sig allt starkare i forskarvärlden och det finns flera 

avhandlingar och rapporter om ämnet. Tullgren (2004) har tolkat flera teoretiker gällande 

maktaspekten och Foucault är den som har fått störst utrymme i Tullgrens studie. Michael 

Foucault var en fransk filosof och idéhistoriker. Han intresserade sig särskilt för psykologi 

och sociologi och har under 1900-talet gett ut en rad texter där han problematiserar 

maktbegreppet. Tullgren menar vidare att Foucault främst har fokuserat på hur makt uppfattas 

av omvärlden. Han intresserade sig också för hur makten påverkar och reglerar människans 

uppförande och handlingar. Tullgren (2004) har också tagit del av Dahls tankar, han är en 

amerikansk professor som intresserat sig för statsvetenskap och han menar att en individ kan 

ha makt över övriga i gruppen. Dessa tankar skiljer sig från Poulantza som Tullgren (2004) 

också har tolkat. Poulantza var en grekisk sociolog som kom att intressera sig för sociala 

klasser och samhällsteorier. Han menar istället att makten innehas av en grupp och att den 

aldrig kan innehas av en enskild individ. Maktbegreppet tycks därför inte vara entydigt och 

tolkningarna kring makt skiljer sig åt i forskarvärlden. Tullgren (2004) har i sin studie 

fokuserat på makt kopplat till förskoleverksamheten. Hon har fokuserat på hur förskollärarna 

använder sin makt för att på ett ödmjukt och vänligt sätt reglera barnets beteende och 

handlande. Detta görs i regel på ett sätt som barnet inte reflekterar över och styrningen kan i 

många fall vara osynlig för barnet. Hon benämner detta sätt att korrigera barnets handlande 

som vänlig styrning. 

Johansson (2008) har i sin studie funnit att maktspelet i hög grad pågår mellan barnen i 

gruppen. Barnet hittar strategier för att utöva och bibehålla sin makt och position. Corsaro 

(2003) delar dessa tankar och menar att det är vanligt förekommande att barnet med hjälp av 

den makt hon innehar positionerar sig i gruppen och i leken. Barn som innehar stor makt 

tilldelas ofta högstatusroller, medan barn som anses ha mindre makt får inneha roller med 

lägre status. Barnen ägnar stor tid åt att upprätthålla makten och positionerna i leken. 

Johansson (2008) fann i sin studie att maktpositionerna påverkar leken. Hon menar att en 

högmaktposition medför ökade rättigheter. Den som är snabb, stark, större eller äldre ges mer 

makt och därav också mer inflytande i leken. Den makt barnet innehar är också i många fall 

avgörande för om hon får tillträde till leken eller inte. Hon menar att endast barn med 

högstatusroller ges tillträde genom att be om tillträde till leken. Barn med lägre status måste 

tillföra leken något nytt för att ha en chans att få tillträde till leken. Löfdahl (2007) lyfter 

också att leken inte bara är på skoj och en lekfull situation, det kan till och med vara 

obehagligt då barn till exempel försöker tillförskansa sig makt genom leken. De obehagliga 

känslorna kan framkallas genom exkludering och att inte få den roll och det utrymme som 

man önskar. Många gånger blir barnet överkört i leken, kamraterna lyssnar inte och leken är 

inte alltid så lustfylld som man många gånger vill få den att framstå.  

Sommer (2005) har i sina studier observerat barns lek och har, precis som Johansson (2008) 

funnit att barn innehar olika maktpositioner i leken. Sommer har observerat en rad olika 

strategier som barn använder för att behålla den makt de lyckats tillskansa sig i leken. Detta 
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kan exempelvis vara att barnet som innehar makten sätter upp förbud mot andras åsikter om 

hur handlingen ska förändras. Barnet säger nej när andra kommer med förslag som kan 

förändra leken i en riktning som inte är önskvärd. Om ett barn däremot kommer med en idé 

som överensstämmer med tankarna hos det barn som innehar makten, kan idén accepteras och 

barnet som kom med förslaget kan ges tillträde eller en högre position i leken. En annan 

strategi som Sommer fann i sin studie var att barnet ignorerar och inte svarar den som 

kommer med åsikter som inte delas av den som anses ha makten över handlingen. Det kan till 

och med gå så långt att den som anser sig ha makt går till fysiskt angrepp mot de som inte 

lyder verbala förmaningar. Ett annat sätt att härska bland sina kamrater var att tillförskansa 

sig makt genom att bestämma över resurserna som till exempel leksaker och andra föremål. 

Barnet ansågs också ha rätt att bestämma över rummen och platser i leken, vilket till exempel 

gestaltades genom att barnet med en högstatusroll fick välja plats först utan konkurrens från 

de andra barnen. De dominerande positionerna bland barnen som Sommer observerade visade 

sig också genom att barnet bestämde vem som fick tillträde till gruppen. Barnet som innehöll 

makten delade ut hot om uteslutning om barnen med lägre status visade upp ett icke önskvärt 

beteende. Det var också barnet med mest makt som hade rätt att bestämma när leken tog slut. 

Sommer (2005) menar dock att detta sätt att samspela inte är det mest förekommande på en 

förskola, och att dessa strategier främst används när leken pågår utan inblandning eller 

närvaro av någon pedagog.  

Tullgren (2004) poängterar att makten enbart gäller människor i vissa givna situationer. Ett 

barn kan exempelvis inneha makten i en docklek medan hon i en annan lek innehar en roll 

med betydligt mindre makt. Tullgren hävdar dock att makt kräver en viss kunskap och det är 

därigenom tänkbart att det ofta är samma barn som innehar högstatusroller i leken då de har 

både kunskap om makt och strategier kring hur de ska utöva makten för att bibehålla sin 

position. Avslutningsvis säger såväl Tullgren (2004) som Sommer (2005) att barnen alltid är 

underordnade de vuxna. De vuxna har alltid makt över barnen och i nästkommande stycke 

kommer en presentation av pedagogens roll och inverkan i den fria leken göras.  

2.6 Pedagogens roll 

Forskning har, enligt Knutsdotter Olofsson (2003), visat att lekkamrater och leksaker inte är 

tillräckligt för att barnen ska börja leka en utvecklad lek. Många barn har svårt att koncentrera 

sig, andra barn är stillsamma och passiva och står utanför lekvärldarna. Det passiva barnet får 

med stor sannolikhet rollen som åskådare eller en roll i periferin, som till exempel en sten 

eller flickans döda morbror. Lindqvist (1996) har i sin studie också funnit att de vuxnas 

inflytande spelar stor roll för barnens lek. Det visade sig i hennes studie att de vuxnas roller 

gjorde att leken utvecklades, vilket i sin tur ledde till att barnen utmanades och fick 

möjligheten att utvecklas med hjälp av den proximala utvecklingszonen. Knutsdotter 

Olofsson (2003) understryker att lekglada vuxna är mycket uppskattade av barnen, men det 

måste ske på barnens villkor och premisser. När barnen exempelvis leker restaurang måste det 

finnas någon som smakar på maten, som ringer och beställer eller som betalar för sitt 

restaurangbesök. Knutsdotter Olofsson menar också att det är ett gyllene läge för den vuxne 

att lyssna till vad barnet tänker och säger. På så sätt kan de vuxna förstå barnets intressevärld 

och fortsätta att utmana henne i leken och framtida händelser.  

Johansson och Pramling Samuelsson (2006) fann i sin studie gällande lek och lärande att en 

alltför aktiv pedagog dock inte alltid är det önskvärda. I en situation som observerades styrde 

pedagogen leken och hon hade mest inflytande. När den hon sedan lämnade leksituationen så 

upplöstes leken ganska omgående och barnen skingrades och ägnade sig istället åt andra 

aktiviteter. Knutsdotter Olofsson (2003) menar att det är av stor vikt att pedagogen deltar i 
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leken på barnets villkor. Det kan tänkas vara så att barnen, i den situation som Johansson och 

Pramling Samuelsson observerade, inte styrde över leken och dess villkor och att det var 

orsaken till att leken inte fortsatte då pedagogen lämnade leken. Kennedy (1999) har också 

studerat den vuxnes inflytande på barnets lek och hon menar att den vuxne bör inta en roll 

som medforskare och medaktör. Det bör dock vara barnen som står i centrum och som är de 

aktiva, men den vuxnes närvaro är alltså trots detta viktig.  

I Tullgrens (2004) studie kartlägger hon hur pedagogerna går in i leken med avsikt att styra 

leken i en önskvärd riktning. Hon ger exempel på barn som leker pyromaner, vilket enligt 

förskolläraren inte är en önskvärd lek. Pedagogen styr istället in barnen mot att de ska bli 

brandmän. Detta sker dock på ett lekfullt sätt genom att pedagogen går in i leken och låtsas att 

hon börjar släcka elden och behöver hjälp av barnen. Tullgren kallar detta för vänlig styrning 

och barnen reagerar med stor sannolikhet inte över att pedagogen justerar deras beteende. 

Frågan kan dock ställas om pedagogen behövs i avseende att utveckla leken eller om det 

istället handlar om fostran och reglering mot ett önskvärt beteende.  

Emilson (2003) anser, precis som Knutsdotter Olofsson (2003), att den vuxne på ett aktivt sätt 

måste ta del av barnets livsvärld. Den vuxne måste, för att förstå barnet, kunna inta hennes 

perspektiv och ingå i hennes lekvärldar. Johansson och Pramling Samuelsson (2006) anser, 

liksom Emilson, att pedagogerna på förskolan behöver gå in i lekvärldarna och följa med 

barnen in i lekens värld, in i det lekfulla som är förgivettaget för barnet. De menar att den 

vuxne måste bidra med näring till leken, som pedagog bör man ta tillvara de situationer som 

uppstår i vardagen samt visa engagemang för barnets lek. Knutsdotter Olofsson (2003) menar 

dock att pedagoger ofta fastnar i kommunikation av instrumentell karaktär som exempelvis 

tillsägelser och medling i konflikter.  Barn och pedagoger behöver dela något tillsammans för 

att få en meningsfull vardag, det kan vara ett material, gemensamma upplevelser eller en 

gemensam lek. Knepet är att ha en gemensam punkt som delar alla parters intresse så att det 

enskilda barnet uppmärksammas och kan utvecklas i en gemenskap med pedagogen och med 

övriga barn i gruppen. Den fria leken innebär således att det är barnen som styr handlingarna, 

men pedagogen är tillgänglig och närvarande. För att skapa möjligheter till lärande och 

utveckling krävs således att pedagogen hjälper barnet på hennes nivå för att göra leken 

meningsfull.  
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3. SYFTE 

Studiens övergripande syfte är att vinna kunskap om barns lek och lärande. 

Uppmärksamheten riktas mot vilka möjligheter till lärande som finns i den fria leken på 

förskolan. Syftet med studien är också att vinna kunskap om pedagogens roll för att 

möjliggöra lärande i den fria leken.  

3.1 Frågeställningar 

För att öka våra kunskaper inom dessa problemområden utgår vi från följande 

frågeställningar: 

 Vilka möjligheter till lärande kan vi se i barnets fria lek? 

 Vilken roll har pedagogen för att möjliggöra barnets lärande i den fria leken? 
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4. METOD  

I föreliggande avsnitt kommer genomförandet av studien att presenteras. Avsnittet inleds med 

en presentation av studiens metodval i stycke 4.1. Nästkommande avsnitt, 4.2, kommer att 

presentera urval av undersökningsgruppen, därefter kommer en beskrivning av miljön på den 

förskola där insamlingen av empirin gjordes i avsnitt 4.3. I 4.4 presenteras metoden för 

datainsamling och i stycke 4.5 beskrivs de etiska aspekterna som vi har tagit hänsyn till vid 

datainsamlingen. Metodkapitlet avslutas med metodkritik i stycke 4.6. 

4.1 Metodval 

Vid insamlingen av data besöktes en förskola under två dagar och vi videoobserverade barnen 

i den fria leken. Utifrån det insamlade materialet bearbetade, tolkade och analyserade vi 

informationen. Det finns inom forskarvärlden två olika sätt att genomföra den typ av 

undersökning som föreliggande studie syftar till, dels en kvalitativ studie dels en kvantitativ 

studie (Widerberg 2002). Vid en kvantitativ studie genomförs undersökningar för att 

synliggöra hur vanliga vissa fenomen är eller vilka samband som finns mellan vissa fenomen. 

Detta görs främst genom att fokus läggs på mängden insamlad data för att, vid bearbetning, 

kunna skapa generaliseringar mellan de olika fenomen man har valt att studera. I en kvalitativ 

studie läggs fokus på att besvara frågor som exempelvis vad betyder fenomenet eller vad 

handlar fenomenet om. Här studeras således fenomens karaktär eller egenskaper. Vi har valt 

en kvalitativ studie för föreliggande studie. Patel och Davidson (1991) menar att syftet med 

en kvalitativ studie är att tolka och förstå de olika fenomen som framkommer vid 

observationen. De menar vidare att det är den kultur och de fenomen som upptäcks vid 

observationen som senare beskrivs och analyseras. Det blir således viktigt att tänka på att det 

vid kvalitativt utformade observationer finns en risk att forskarens egna tankar och tidigare 

erfarenheter speglas i det som synliggörs vid observationen. På detta sätt anser Patel och 

Davidson att varje studie som bygger på kvalitativa metoder är unik. Det unika i kvalitativa 

studier gör att det är svårt att generalisera resultatet. Det blir således viktigt att se att det 

resultat som framkommer under de gjorda observationerna bör ses i den kontext där de 

utspelas (a.a.).  

Vi har valt att observera barnen med hjälp av videokamera och vi valde att inte utforma något 

observationsschema inför insamlingen av data. Detta val gjordes då vår avsikt var att fånga 

barnen i den fria leken och det är omöjligt att förutspå vilka situationer som kommer att 

utspelas på förskolan. Observationerna bör därmed anses ha låg grad av struktur. Einarsson 

och Hammar Chirac (2002) anser att man vid observationer med låg grad av struktur försöker 

samla in så mycket data som möjligt inom det givna problemområdet. Patel och Davidson 

(1991) menar dock att inte ens den skickligaste observatören kan se allt i en situation. Det är 

därmed tänkbart att videoobservationer kan underlätta då man får möjlighet att gå tillbaka och 

studera situationerna flera gånger. Med anledning av detta föll valet på användning av 

videokamera. Einarsson och Hammar Chirac (2002) poängterar att det inte nödvändigtvis 

behövs ett observationsschema för att genomföra observationerna, men det är för den sakens 

skull inte heller möjligt att helt förbehållslöst starta en observation. För att genomföra 

observationer med låg struktur krävs istället god teoretisk kunskap om det valda fenomenet 

menar Patel och Davidson (1991). Detta för att kunna organisera observationen på ett lämpligt 

sätt för att passa till det angivna syftet.  

Patel och Davidson (1991) nämner att det finns två olika sätt att agera vid observationer. Man 

kan antingen inta ett aktivt förhållningsätt gentemot dem som observeras eller kan 

observatören inta ett passivt förhållningssätt. Ett aktivt förhållningssätt innebär att 
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observatören är en aktiv del av den grupp som ska observeras. För att detta ska vara möjligt 

måste observatören vara accepterad av de övriga i den observerade gruppen. Det finns dock 

en risk med ett aktivt deltagande i den grupp som ska observeras då detta kan leda till att 

observatören kan störa gruppens naturliga beteende. Det spelar dock roll om den som 

observerar är känd av gruppen sedan tidigare eller inte, känner gruppen den som observerar är 

risken för att observatören påverkar gruppens beteende större än om observatören är okänd. 

Om man däremot intar ett passivt förhållningssätt väljer observatören att inte delta aktivt i den 

grupp som observeras och det är denna modell vi har valt att utgå från. Vi var inte kända för 

barnen som observerades och Patel och Davidson (1991) menar att då man träder in som en 

okänd observatör finns risken att man missar kontexten i jämförelse med om man vistas i den 

observerade miljön dagligen. Närvaron kan, trots att observatörerna är okända för barnen, 

påverka dem och vi valde av den anledningen att vistas på förskolan en tid innan vi började 

observera för att barnen skulle vänja sig vid vår närvaro.  

4.2 Urval 

Studien genomfördes på en förskola i en mellanstor stad i södra Sverige. Barnen på 

avdelningen där empirin samlades in var mellan ett och tre år gamla, men vi valde att endast 

observera treåringarnas lek. Alla de observerade barnen var födda hösten 2009. Totalt deltog 

12 barn i studien och de filmades i den fria leken under två dagar. Majoriteten av barnen på 

avdelningen var pojkar, bara fyra av de barn som observerades var flickor. Inför 

observationerna delgav vi föräldrarna informationsbrev med svarsenkät (se bilaga 1) där 

föräldrarna gav sitt godkännande till barnets deltagande i studien. Vi fick tillbaka totalt 13 

enkäter där 12 föräldrar gav sitt samtycke. Det var dock några föräldrar som inte lämnade 

tillbaka enkäten, men förskolan hade som policy att låta föräldrarna godkänna medverkan vid 

olika typer av observationer samt publicitet av bilder på kommunens hemsida och dylikt. I 

samråd med förskollärarna valde vi, mot bakgrund av detta, att filma även dessa barn trots att 

deras föräldrar inte lämnat tillbaka enkäten. Det barn som inte fick delta i studien finns 

givetvis inte med i det insamlade materialet och vid genomförandet av observationerna var 

flickan inte närvarande på förskolan.  

4.3 Beskrivning av miljö 

Insamlingen av data utfördes i fyra olika rum, torget, experimentrummet, byggen och 

samlingsrummet. När man kom in på förskolan möttes man av ett rum som kallades torget. 

Det var det största rummet på förskolans avdelning och det var också detta rum som länkade 

samman de flesta rummen på avdelningen. På torget samlades barnen för att spela spel, dega 

med lera, klippa, klistra och det var också på torget som de åt alla dagens måltider. Från torget 

fanns möjlighet att gå in i byggen där det fanns bilar, garage, lego, ett pusselliknande material 

kallat plus plus och en ramp där både bilar och barn kunde kana ner. Ett samlingsrum för de 

yngsta barnen gränsade till bilrummet, men i detta rum gjordes inga observationer. Torget 

länkades också samman med experimentrummet, vilket låg vägg i vägg med byggen. I 

experimentrummet fanns det bland annat ljusbord och en spegeltriangel och det var också där 

barnen gjorde vattenexperiment och andra liknande aktiviteter. Samlingsrummet för de äldre 

barnen gränsade till experimentrummet och här fanns det en samlingstrappa, en liten scen och 

utklädningskläder. Det var i detta rum barnen samlades varje morgon för samling men resten 

av dagen fungerade det som lekrum. Förskolan är nybyggd och lokalerna kändes ljusa och 

fräscha. Mellan rummen hade man valt att ha glasväggar, vilket gjorde det möjligt att 

observera barnen genom glaset, detta gjordes dock sparsamt då det var svårt att höra vad 

barnen sa om man inte var i samma rum.  
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4.4 Metod för datainsamling 

För att samla in empirin för föreliggande studie använde vi oss av observationer med 

videokamera som verktyg. Mängden på det inspelade materialet uppgick till tre timmar och 

två minuter. Datainsamlingen genomfördes genom att båda observatörerna var rustade med 

varsin videokamera. Vi delade på oss och filmade i olika miljöer, detta för att utnyttja tiden 

maximalt. Løkken och Søbstad (1995) lyfter flera fördelar med videoobservationer och de 

hävdar att den största fördelen med videokamera är att man kan gå tillbaka och studera 

detaljer i olika situationer. De menar att man som observatör i regel kommer ihåg 

situationerna i sin helhet, men videokameran hjälper observatören att få syn på detaljer och 

avgörande handlingar som kanske inte uppfattas med blotta ögat. Videokameran är också en 

bra hjälp vid observationer av situationer som snabbt kan ta olika vändningar. Løkken och 

Søbstad (1995) menar förvisso att videoobservationer inte ska ses som en objektiv metod då 

det alltid är subjektiva faktorer som styr det som registreras med kameran. I föreliggande 

studie låg fokus på att fånga lärande i den fria leken och med anledning av detta valde vi som 

observatörer ut de situationer som, enligt våra tankar, uppfyller kraven för frivillig lek. 

4.5 Etiska aspekter 

I studien har vi följt vetenskapliga rådets (2012-11-30) krav på individskydd inom 

humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Ett av kraven är informationskravet vilket 

innebär att man måste delge deltagarna syftet med studien. Man måste också informera 

deltagaren om hur och på vilket sätt materialet kommer att användas. Vetenskapliga rådet 

menar vidare att man också måste informera om vad som kommer att ske med det färdiga 

materialet samt hur det insamlade materialet kommer att behandlas vid studiens slut. 

Samtyckeskravet är ytterligare ett krav från vetenskapliga rådet, vilket vi har tagit i beaktning. 

Det syftar till att deltagarna i studien måste ge sitt godkännande för medverkan. Om 

deltagarna dessutom är yngre än 15 år hör det till god forskningsetisk sed att inhämta 

vårdnadshavarens samtycke. Detta anses dock enligt vetenskapliga rådet inte räcka för god 

forskningssed, man bör också ta barnets vilja i beaktning och fråga det enskilda barnet om 

hon vill delta i studien, vilket vi också tog hänsyn till.  

Vi har också tagit konfidentialitetskravet i beaktning. Förskolans namn samt pedagogernas 

och barnens namn framgår inte i studien. Allt som kan kopplas till den specifika förskolan har 

fingeras för att skydda deltagarnas identitet. Det avslutande kravet som vetenskapliga rådet 

lyfter är nyttjandekravet, vilket innebär att den insamlade empirin endast får användas för den 

aktuella studien. Vi har enbart använt materialet för att vinna kunskap om studiens 

frågeställningar. Efter avslutat arbete raderades allt insamlat material och det är endast vi som 

har studerat inspelningarna av barnens lek.  

4.6 Metodkritik 

Patel och Davidson (1991) menar att det vid icke-deltagande observationer kan finnas en risk 

att den som blir observerad förändrar sitt beteende på grund av observatörens närvaro. Det 

kan leda till att resultatet inte ger en bild av sanningen. För att undvika detta bör man, enligt 

Patel och Davidson, närvara i verksamheten en tid innan observationen startar och detta för att 

den observerade ska hinna vänja sig och återgå till ett vanligt beteende under observationen. 

De menar också att man vid observation måste ringa in representativa beteenden och att det 

därför är av stor vikt att man gör förstudier i gruppen för att känna in gruppen och dess 

beteenden. Den tidsram som fanns för föreliggande studie gav dock inte utrymme för någon 

längre vistelse på förskolan. Vi försökte dock vistas i verksamheten innan observationsarbetet 

inleddes, men någon förstudie var inte möjlig på grund av studiens tidsram. Vi hade också 
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varit på förskolan tidigare och kände till personal, rutiner och miljö vilket underlättade då vi 

på ett ungefär visste hur dagarna var upplagda. Barnen var för oss dock okända och vi kunde 

ana att vissa barn stördes av vår närvaro.  

Som vi har nämnt tidigare menar Løkken och Søbstad (1995) att observationer med 

videokamera inte är objektiv. Observatören går in med ett fokus och ett bestämt syfte som 

påverkar valet av de situationer som observeras. De föreställningar som observatören har kan 

också färga resultatet, man ser de beteenden och händelser som man vill se. Den som blir 

observerad kan i sin tur påverkas av att bli observerad och visa upp det beteende som hon tror 

är det önskvärda. Detta kan gälla både barn och vuxna, för barnens del kan det arta sig genom 

att de utför handlingar som inte hade skett om observatören inte hade varit närvarande (a.a.). 

Ett sätt att förhålla sig vid observationstillfällena är, enligt Løkken och Søbstad (1995), att 

inte ta några initiativ, inte tillrättavisa eller sätta gränser. Vi valde dock att svara på barnens 

tilltal då de ständigt sökte kontakt med oss, om ingen annan vuxen närvarade. Detta kan 

säkerligen ha påverkat leken och dess förlopp, vilket troligen kan ha en viss inverkan på 

studiens resultat.  
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5. RESULTAT 

I föreliggande avsnitt kommer en presentation av studiens resultat. Det insamlade materialet 

har analyserats och delats in i följande kategorier: 5.1 rollek, 5.2 lekar med skapande som 

grund samt 5.3 leksituationer initierade av pedagoger. Avsnittet kommer att presentera det 

som hände i situationerna utan några analytiska inslag. Avsnitten inleds med en förklaring vad 

kategorin avser, därefter beskrivs leksituationerna och alla avsnitt avslutas med en summering 

av innehållet.  

5.1 Rollek 

I denna kategori placeras lekar som karaktäriseras av att deltagarna i leken intar olika roller. 

Barnen leker tillsammans med varandra och det är rollerna som kännetecknar leken. 

Innehållet varierar och i kommande stycken kommer en presentation av en simhallslek och en 

semesterlek till Öland. Lekarna återspeglar barnens tidigare erfarenheter och både flickor och 

pojkar finns representerade i denna kategori.  

5.1.1 Simhallslek 

När vi kom den ena morgonen var simhallsleken redan i full gång och pedagogerna berättade 

att detta var en lek som var vanligt förekommande på förskolan. Barnen hade lagt ut blå, 

mjuka, tjocka mattor i samlingsrummet, dessa fungerade som simbassäng. Samlingstrappan 

hade transformerats till trampoliner och aktiviteten var i full gång. Barn trädde in och ur 

lekvärlden och det var svårt att uppfatta exakt hur många barn som var delaktiga, men vi 

kunde urskilja fyra barn som interagerade med varandra under en längre period. Leken gick i 

stora drag ut på att hoppa från trampolinen ner i bassängen, en av lekens regler var att man 

inte hade några kläder på sig. Alla aktivt deltagande barn var iförda underkläder eller blöja. 

Tre barn samspelade med varandra, medan det fjärde barnet till stor del lekte en lek efter sin 

egen agenda, men under vissa sekvenser deltog han i de övriga barnens lek.  

 

I situationen försöker Melker starta ett samspel och bjuda in till lek. Situationen är dock rörig, 

det är flera barn som anländer till förskolan och pedagoger tar emot barn och föräldrar. Många 

barn är i rörelse och går in och ut i rummet och ingen nappar på Melkers inbjudan. Han 

försöker då få kontakt med observatören, men får inte heller här något gensvar då det i 

situationen inte upplevdes som att inviten var riktad mot observatören. 

 

 

Situation 1 

Vera (3:2) och Melker (3:4) hoppar i bassängen. Vera lämnar rummet men Melker 

fortsätter att hoppa i bassängen.  

Melker: Det är roligt i simhallen. 

Pedagog: Ja, Melker. 

Melker: Jag vill åka rutschkana. 

(inget svar) 

Melker: Rutschkana, rutschkana, rutschkana. 

 

Situation 2 

Vera kommer tillbaka till ”simhallen”. 

Melker: Monster, monster, monster! 

Vera: Det är monster! 
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Melkers simhallslek övergår nu till monsterlek. Vera får en inbjudan att vara med, men hon 

lämnar rummet ganska omgående utan att utveckla leken. Melker söker kontakt med 

observatören som nu tackar nej till deltagande i monsterleken. Leken avslutas när Melker inte 

får någon att utveckla leken tillsammans med och han lämnar rummet.  

 

Vera har kontrollen över situationen och bestämmer över Maja och Kalle. Simhallsleken har 

fått en ny vändning och nu leker de att de sitter i bastun. Kalle förstår dock inte hur han ska 

utföra sitt uppdrag för att få vara med i leken. Det är tydligt att det inte heller spelar någon roll 

vad han gör. Vera och Maja är de som innehar huvudrollerna i leken. När Kalle misslyckas 

med att lägga handduken på rätt sätt lämnar han leken. Flickorna börjar då leka titt-ut med 

handduken och det är fortfarande Vera som har kommandot. Situationen löses upp när 

pedagogen ber barnen städa bort simhallen eftersom det är dags för samling. 

5.1.1.1 Sammanfattning simhallslek 

Det är många barn som samlas vid simhallsleken men många lekar sker parallellt och det är 

svårt att se vilka aktiviteter som klassas som lek och vad som inte är det. En flicka befinner 

sig hela tiden i lekmiljön och hoppar på mattan. Hon varken bjuder in till lek och blir heller 

inte inbjuden av något av de övriga barnen. Även en pojke befinner sig i miljön, han pratar 

dock mest med observatören och det är först i slutet som han klär av sig och hoppar i 

bassängen. Men han samspelar inte heller med något av de övriga barnen. Det är svårt att säga 

vad dessa barn har för avsikt med aktiviteten. Melker uttrycker, till skillnad från dessa två 

barn, en vilja att samspela både med barn och vuxna. Gensvaret är dock vagt trots att Melker 

försöker flera gånger, både till simhallslek och monsterlek. Vera, Maja och Kalle samspelar 

med varandra och det är tydligt att Vera innehar ledarrollen i trion. Kalle har svårt att få 

utrymme i leken och bli accepterad av Vera och Maja, men han lyckas trots detta få en roll i 

leken. När han väljer att lämna leken övergår simhallsleken till en tittut-lek och det är Vera 

som sjunger och leker tittut med Maja.  

Observatör: Är det ett farligt monster? 

Melker: Jaga mig! 

Observatör: Ska jag jaga dig? 

Melker: Ja! 

Observatör: Nej, det tror jag inte. 

Melker: Men det tror jag! 

Melker börjar springa runt och kastar kläder som ligger på golvet på dockan. 

Melker: Monster, monster, monster! 

 

Situation 3 

Vera står på trampolinen med en handduk. Maja (3:1) kommer. 

Vera: Ta på dig den här Maja! 

Vera håller handduken framför Maja. Kalle (3:4) ansluter sig till leken. 

Vera och Kalle sätter sig på samlingstrappan med handduken över bådas ben.  

Vera: Nej Kalle! (sliter till sig handduken) Sätt dig Maja. 

Vera: Kom Kalle! (viftar med handduken) 

Maja och Vera sätter sig och Kalle kommer och lägger handduken på flickorna.  

Vera: Nej Kalle! Jag ska visa dig! 

Hon gör likadant som Kalle gjorde tidigare. 

Kalle lämnar leken. 
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5.1.2 Semesterlek 

Två flickor, Maja och Vera, lekte mycket tillsammans under den tid som vi var på förskolan. 

Pedagogerna berättade också att de ofta lekte tillsammans. Vi fångade flickorna i en 

semesterlek där de skulle åka till Olle på Öland. Det framgick dock inte vem Olle var. Leken 

utspelade sig i de äldre barnens samlingsrum och i experimentrummet. Observatören kommer 

in i leksituationen då leken redan har startat och Vera och Maja har tagit fram de blåa, tjocka, 

mjuka madrasserna. De fungerar som säng och flickorna har skapat sin egen lekvärld.  

 

Inledningsvis består situationen av två parallella händelser. Maja försöker skapa en lek där de 

ska sova, medan Vera är mer intresserad av att klä på och prata med dockan. Maja försöker 

dock bjuda in Vera till sin lek och få hennes uppmärksamhet. Hon upprepar flera gånger att 

de ska sova och hon viftar med täcket. Vera har hela tiden suttit med ryggen vänd mot Maja 

men efter en stund vänder hon sig och säger att de ska sova hos Olle. Barnen har skapat ett 

gemensamt lekinnehåll, men det är Vera som sätter reglerna och bestämmer handlingen.  

  

I situationen har flickorna börjat samspela och de är överens om lekens innehåll trots att det 

även i denna situation är Vera som bestämmer. Vera frågar förvisso Maja om hur de ska lösa 

problemet för att få plats i bilen, men Vera har, då hon frågar Maja, redan löst problemet på 

egen hand och packat in vagnen i bilen. Flickorna diskuterar inte lekens innehåll, leken flyter 

Situation 1 

Maja (3:1) ligger på madrassen. Vera (3:2) sitter bredvid och tar på dockan kläder. 

Maja: Vi ska sova nu. Vi ska sova och flytta vårat täcke. 

Vera: Vi ska åka till Olle nu, tänkte vi (säger hon till dockan)  

Maja: Vi ska sova lite idag. 

... 

Vera: Nej, vi ska sova hos Olle, Maja. 

Maja: Va?? 

Vera: Eller pappa menar jag. Vi ska sova lite hos Olle tänkte jag idag. 

Observatören får hjälpa flickorna att klä på dockan. 

 

Situation 2  

Barnen ska nu gå till bilen för att åka till Olle på Öland 

Maja: Vi får gå här (öppnar dörren till experimentrummet) 

Vera: Mm, vi får gå där. 

Maja: Det här är vår bil (pekar på triangelspegeln) 

Flickorna börjar packa in sina saker, vagnen och skorna, i bilen. Maja ställer in sina skor, 

men Vera flyttar dem för att allt ska få plats. 

Vera: Nej, Maja! (flyttar på skorna) Så vagnen får plats på andra sidan. 

Maja: Där, där (och pekar i bilens ena hörn) 

Vera upptäcker att vagnen inte får plats ändå och flyttar på skorna igen. 

Vera: De får stå efter varandra, så får vi se om den får plats. Ska vi göra det? (flyttar på 

skorna och kör in vagnen) 

Maja: Mm. 

Vera: Så, då sitter vi här nu! 

Maja: Ska jag köra bilen eller? 

Vera: Nej, jag ska köra. 

Vera kör iväg och Maja sitter i passagerarsätet. 
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på och de tycks vara överens om lekens handling. Situationen avslutas när Vera bestämmer att 

de är framme på Öland och hon stannar bilen. Flickorna går ur bilen och de leker att de är på 

Öland men efter en kort stund åker de hem och det är åter Vera som kör bilen. 

 

Det är tydligt att det är Vera och Maja som äger leken och att Kalle inte ges tillträde. Hans 

försök att närma sig avvisas och leken fortlöper mellan flickorna. En viktigt del i leken för 

flickorna är att packa bilen så att allt får plats. Detta moment får stort utrymme i leken. När 

flickorna kommer hem vill de gärna berätta för observatören vad de har gjort. De försöker 

också bjuda in observatören genom att be dem stoppa om flickorna när de ligger på 

madrassen. Leken avslutas när en pojke och en flicka kommer in i rummet och börjar åka 

rutschkana på en madrass i rummet. Veras och Majas lek upphör och de börjar åka rutschkana 

med de andra barnen och även här är det Vera som tar kommandot i leken trots att det inte var 

hon som startade upp leken. 

5.1.2.1 Sammanfattning av semesterlek 

I denna lek är det Maja och Vera som tillsammans har skapat en lekvärld. De samspelar med 

varandra trots att rollerna är tydliga. Det är Vera som innehar en hög position och Maja är den 

som underkastar sig Veras vilja. Det är dock tydligt att andra barn inte ges tillträde till leken. 

Diskussionerna om lekens innehåll är sparsamma och det märks att flickorna har lekt mycket 

med varandra tidigare då lekens regler till viss del är förutbestämda. Flickorna är till exempel 

överens om att triangeln är bilen, att de ska packa in skorna och vagnen utan att diskutera sig 

fram till detta. När fler barn kommer in i rummet upphör flickornas lek omgående. De 

påverkas av de andra barnen och fokuserar inte längre på sin ursprungslek. Det är dock 

intressant att Vera direkt tar kommandot över den nya leksituationen. Det är hon som styr och 

ställer och de andra barnen fogar sig efter Veras önskemål.  

5.2 Lekar med skapande som grund 

I följande avsnitt presenteras leksituationer som präglas av en kreativ anda. Situationer där 

barnen degar med play-doh-lera kommer att beskrivas. Lekar som utspelas i bygg- och 

konstruktionsrummet hamnar också i denna kategori.  

 

 

Situation 3 

Flickorna sitter i bilen och är redo för hemfärd, då kommer Kalle (3:4) och ställer sig 

bredvid bilen. Han får genast en tillsägelse och hans deltagande är inte önskvärt. 

Vera: Nej, Kalle! Det är våran bil. Du är ett spöke, Kalle. 

Kalle avlägsnar sig från bilen och söker kontakt med observatören. Han ställer sig bredvid 

observatören. Flickorna går tillbaka in i samlingsrummet. 

Vera: Stäng dörren, Maja. 

Vera: Nu är vi tillbaka! 

Observatör: Vart har ni varit någonstans? 

Vera: På Öland. 

Observatör: Jaha, vad har ni gjort där? 

Vera: Vart hos Olle, men Olle var inte där. Så vi var där själva. (Hon fortsätter prata men 

oklart vad som sägs och vem mottagaren är) 

Flickorna går och lägger sig och ber observatören stoppa om dem, eftersom det är dags att 

sova. 
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5.2.1 Lera 

Under de dagar vi vistades på förskolan var lek och skapande med lera en vanligt 

förekommande aktivitet bland barnen. Både pojkar och flickor samlades för att dega med 

leran och ofta fanns det också en pedagog deltagande vid bordet. Leran stod alltid framme på 

bordet och barnen hade fri tillgång att bruka den när de ville. Vi fångade flera situationer vid 

insamlingen av empirin, men har valt ut de situationer som är mest intressanta för studien.  

 

I situationen är det tydligt att barnen inte är överens om lekens innehåll. Nisse föreställer sig 

att hans lera är en snögubbe och han tycker att Majas boll passar perfekt som snögubbens 

huvud. Maja är däremot inte överens med Nisse och kan inte se att hennes boll kan 

transformeras till snögubbens huvud. Genom att klappa sig på huvudet signalerar hon att det 

är det ”verkliga” och konkreta som är hennes utgångspunkt. Pedagogen försöker få Maja att 

känna sig delaktig i skapandet av snögubben, men Maja nappar inte på detta. Hon kan enbart 

se huvuden som något som människor har, eller som mammorna har, och kan inte föreställa 

sig att leran kan bli ett huvud.  

  

 

 

 

 

 

 

Situation 1 

Maja (3:1) och Nisse (3:3) sitter vid bordet och degar med leran. Pedagogen ansluter och 

tar på lerklumpen som ligger framför Nisse. 

Nisse: Nej! Nej!  

Pedagog: Jaha, det är någonting som du har gjort! 

Nisse: Det är min snögubbe! 

Pedagog: Är det din snögubbe? 

.... 

Maja: Det är en liten boll! (Nisse tar Majas boll) 

Nisse: Det är snögubbens huvud! (sätter bollen på snögubbens kropp) 

Maja: Jag hade den! 

Pedagog: Då har du hjälpt till på Nisses snögubbe Maja! 

Maja: Nej, det är en boll! 

Nisse: Nej, det är ett huvud! 

Maja: Nej, det är en boll! Boll heter det, här är huvudet (klappar sig på huvudet) 

Nisse: Nej, där är huvudet (pekar på snögubbens huvud) 

Maja: Det här är huvudet som mammorna har (tittar på pedagogen) 

Pedagogen: Och som Maja har? 

Maja: Ah! 

Pedagogen: Har inte snögubben något huvud då? 

Maja: Nej! 

 

Situation 2 

Kalle (3:4), Adam (3:2), Vera (3:2), Maja (3:1) och Felix (3:0) sitter vid bordet och formar 

play-doh-leran. Barnen kommunicerar sparsamt med varandra och alla arbetar separat 

med sin deg. De rullar, knådar och bankar leran. Vera har fått med sig en plastform från 

ljusbordet som hon trycker cirklar med i leran. 

Vera: Vill du låna den av mig och trycka med Kalle? 

Kalle tar emot plastformen och börjar trycka den i leran. Strax därefter går Vera och 

hämtar en kniv att skära med, Maja följer efter och därefter springer också Kalle och 

hämtar en kniv. De börjar skära i leran. 

Vera: Titta! (till observatören) 
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Inledningsvis är det tydligt att barnen skapar var och en för sig. Vera är den som bjuder in till 

gemensamt skapande när hon ger Kalle förslag att trycka plastfiguren i leran. Vera är populär 

bland kamraterna, vilket märks bland annat då hon hämtar en kniv för att skära med och två 

andra följer hennes exempel. Det är också Vera som tar kontakt med observatören för att få 

respons på det hon har gjort. De andra barnen gör likadant och visar sina alster för 

observatören. Här blir observatören för delaktig i barnens lek och väljer därför att avsluta 

observationen då målet var att inte delta i verksamheten. 

 

Observatör: Ja, vad har du gjort? 

Vera: Det är en knådare. 

Observatören: Vad spännande! 

Maja, Adam och Felix visar observatören vad de har gjort med sin lera, observatören ger 

barnen respons.  

Adam: Jag har gjort en regnbåge! 

Felix: Jag har gjort en tårta! 

Observatör: Är det någon som fyller år? 

Felix: Det är jag! 

Observatören: Ska ni ha kalas då? 

Adam: Jag har gjort paj! 

 

Situation 3 

En pedagog sitter vid bordet tillsammans med Kalle (3:4), Vera (3:2), Maja (3:1) och Ebba 

(3:0). Alla har varsin degklump, Maja har dock överdrivet mest deg, något som stör Vera. 

Vera: Jag vill också ha mycket! 

Pedagog: Maja, är det viktigt att ha en stor? Vera vill ha lite till lera.. 

Vera: Jag har inte mycket 

Pedagog: Men räcker det till att göra en orm? 

Vera: Jag vill inte ha det. Jag vill ha mycket! 

Pedagog: Kan man göra... en tomte? 

Maja: Jag får göra en tomte! Man får äta tomten. 

Vera: Nej. 

Pedagog: Vad ska du göra med den stora biten Maja? 

Maja: En fågel. 

Pedagog: Mhm.. 

Vera: Jag vill ha mycket. 

Pedagogen lämnar bordet. 

Vera: Jag vill ha mycket Ulla (pedagog). 

Pedagog: Vera pratar lite med dig Maja. 

Vera: Jag vill ha lite lera Ulla! 

Pedagog: Du får prata med Maja, hon lyssnar nog lite på dig, tror jag. 

Vera: Det tror inte jag. 

Pedagog: Ni kan nog lösa det tillsammans (avlägsnar sig från situationen). 

.... 

Efter lång tystnad kommer en annan pedagog och sätter sig vid bordet. 

Vera: Jag vill ha lera. Jag har bara lite lera. 

Pedagog: Vad ska du göra med den? 

Maja tar av Kalles deg och räcker mot Vera. Kalle är blixtsnabb och rycker tillbaka sin bit. 

Vera: Maja har en stor bit. 

Pedagog: Jag ser det. 
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I situationen uppstår en konflikt mellan Vera och Maja, där Vera visar sitt missnöje över att 

hon har så lite deg i jämförelse med Maja. Hon försöker få hjälp av pedagogen, men ingen av 

de två pedagogerna som närvarar i situationen löser problemet åt henne. De tror att flickorna 

kan lösa situationen på egen hand och tycker att de ska samtala med varandra. Det spelar 

ingen roll hur många gånger Vera upprepar att hon vill ha mer deg, pedagogerna väljer att inte 

dela degen mellan flickorna. När barnen är ensamma vid bordet pratar de inte med varandra 

och Vera gör inga försök att prata med Maja. När den andra pedagogen har suttit en stund vid 

bordet väljer Maja själv att dela med sig av sin deg, därefter börjar flickorna leka tillsammans 

vid bordet.  

5.2.1.1 Sammanfattning av lera 

Att arbeta med leran var en uppskattad aktivitet bland många barn och i princip alla barn 

ägnade sig åt detta vid något tillfälle när vi var på förskolan och observerade. Barnen 

samspelade dock sparsamt med varandra under dessa aktiviteter, vissa barn samspelade med 

varandra men mesta delen av tiden satt var och en i sina tankar vid formandet av leran. När en 

pedagog närvarade visade barnen gärna vad de hade gjort med sin lera, de visade dock aldrig 

vad de hade gjort för en kompis. För att ett samtal skulle uppstå vid dessa situationer krävdes i 

regel att pedagogen var närvarande och gav respons på barnens kommentarer. Ofta leddes 

samtalen in på kalasteman och/eller djur så som sniglar och ormar. Det inträffade också en del 

konflikter vid situationerna när barnen lekte med leran. De flesta konflikterna handlade om 

rätten till lera och pedagogerna såg här en möjlighet att barnen skulle få träning i att förhandla 

och lösa de problem som uppstod. 

 5.2.2 Bygg med plus plus 

I följande situation bygger en pojke med plus plus, vilket är pusselliknande klossar gjorda för 

att fogas samman, för att skapa mönster eller figurer. Materialet finns i olika former och 

färger, men på förskolan hade alla bitar samma form, färgerna varierade dock. Pojken som 

beskrivs i följande situation arbetar med detta material under en lång tid, både självständigt 

och med pedagogens närvaro.   

 

 

 

 

 

 

Vera: Jag vill också ha mycket. 

Maja: Här! (räcker fram en lerklump till Vera) 

Vera: Får jag ta lite själv? 

Maja: Ja. 

Vera: Får jag ta lite mera? 

Maja: Ja. 

Vera: Så. Nu räcker det! 

Vera hämtar knivar och de börjar baka tillsammans. 

Situation 1 

Linus (3:1), Adam (3:2), Hampus (3:1) och Vincent (3:3) leker i byggrummet. Adam, Hampus 

och Vincent leker med bilarna, de hoppar från fönsterbrädan och busar med varandra. Linus 

är däremot djupt koncentrerad på plus plus-materialet. Han börjar med att plocka isär alla 

bitarna och därefter börjar han bygga ihop bitarna igen. Han sorterar ut de gula som han 

sätter ihop. Pedagogen kommer in i rummet och Vera(3:2) och Kalle (3:4) följer efter in i 

byggen. 

Pedagog: Nu är det dags för lite samling på trappan i samlingsrummet (går fram till Linus 

och gör honom uppmärksam på att det är dags att bryta aktiviteten). 
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Linus visar i situationen att han är mycket fokuserad på sin aktivitet. Han störs inte av de 

andra barnen som leker i rummet och han tycks inte heller låta sig påverkas av pedagogens 

uppmaningar att det är dags för samling. Han vill slutföra sorteringen av bitarna och är inte 

beredd att avbryta innan han är klar. När Linus blir ensam kvar med observatören söker han 

kontakt med observatören och han vill berätta vad han har gjort. Observatören försöker dock 

få Linus att vilja delta i samlingen, vilket till slut lyckas.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation 2 

När samlingen är slut återvänder Linus till byggen och han börjar att bygga och sortera plus 

plus-bitarna. En pedagog är närvarande och i rummet leker också Adam och Hampus. Adam 

och Hampus bygger torn med andra klossar, pedagogen är involverad i deras bygge. En 

lärarstudent ska bygga en hinderbana i rummet intill, hon frågar om någon vill vara med, 

Adam följer med studenten. Hampus och Linus stannar kvar. 

Linus: Den har gått sönder. 

Pedagog: Har den? Hur ska den va då? Ska de sitta ihop? (Hon sätter sig bredvid Linus som 

går och hämtar fler bitar) 

Pedagog: Ska jag hämta fler bitar åt dig? (Hämtar bitar tillsammans med Linus) 

.... 

Linus: En orange traktor. 

Pedagog: Ska det bli en traktor? 

Linus: Ja.  

.... 

Linus: Det är en caterpillar (pekar på det han har byggt tidigare) 

Pedagog: Tänk vad jag får lära mig! 

Linus: Det är en bulldozer. 

Pedagog: En bulldozer, jaha.. 

.... 

Linus: En lila. 

Pedagog: Vad har du i handen då? 

Linus: Nej, jag skulle ha en grön. 

Pedagog: Du skulle ha en grön? 

 

 

 

 
 

Pedagogen och Vera, Kalle, Hampus och Vincent lämnar rummet, men Linus stannar kvar 

och bygger med bitarna. Adam stannar också kvar och ansluter sig till Linus aktivitet. 

Adam: Du måste göra såhär så de sitter ihop. 

Linus: Jaa. 

Adam: Det går inte sätta fast den! 

Observatören: Har du försökt?  

Adam: Ja. 

Adam börjar åka på rampen i byggen istället, men Linus fortsätter att bygga. De gula är nu 

slut och han bygger nu istället ihop de orangea bitarna. Pedagogen kommer in igen och 

hämtar Adam och säger till Linus att han ska komma, men Linus fortsätter att bygga. 

Linus: Jag ska bygga en ny traktor sen. 

Observatören: Ska du inte vara med på samlingen då? 

Linus: Nästa gång. En till orange! 

Observatören: Samlar du alla orangea? 

Linus: Ja. 
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Linus vill fortsätta med bygget som han startade innan samlingen, han är fortfarande djupt 

koncentrerad på det han gör och störs inte av de andra barnen och aktiviteterna som äger rum 

på förskolan. När Linus bygger vid detta tillfälle är en pedagog delaktig och hon intresserar 

sig för Linus aktivitet. Hon ställer frågor och utmanar hans tänkande då han måste sätta ord på 

sina tankar kring bygget. De inleder också en diskussion kring färger och pedagogen frågar 

om färgernas namn och vilka färger som finns representerade bland bitarna.  

5.2.2.1 Sammanfattning av bygg med plus plus 

Linus är aktiv med sitt bygge med plus plus under en mycket lång tid, både på egen hand och 

med en närvarande pedagog. Han påverkas inte av andra barn som cirkulerar kring hans 

aktivitet och detta är i princip det enda barnet som fångades under observationen som lekte på 

egen hand under så pass lång tid. En skillnad som synliggjordes mellan situationerna var att 

då pedagogen närvarade satte Linus ord på sina tankar och han berättade vad avsikten med 

bygget var. Det gjorde det lättare för oss observatörer att tolka och förstå situationen.  

5.3 Leksituation skapad av pedagogerna 

I detta avsnitt presenteras situationer där pedagogen har skapat en lekmiljö för barnen. Det är 

dock viktigt att understryka att barnen själva fick välja om de ville delta eller inte och barnen 

kunde gå in och ur lekvärlden när de själva önskade. Mot bakgrund av detta ansåg vi att dessa 

situationer föll under det vi ser som fri lek då frivilligheten var ett kännetecken för deltagande 

vid dessa tillfällen. Två situationer kommer att presenteras, en som utspelar sig runt ett 

ljusbord och en situation där pedagogen ger barnen möjlighet att utforska och undersöka 

vatten.  

5.3.1 Ljusbord 

På avdelningens experimentrum fanns ett ljusbord, ett bord med lampor under bordets skiva 

av frostat glas. Det material som var avsett att användas vid ljusbordet var plastfigurer i olika 

färger och former. Det fanns också ficklampor som man tände genom att snurra på en vev 

som satt på lampan. I situationen deltog Vera (3:2) Kalle (3:4), Maja (3:1) samt en pedagog 

och det var pedagogen som frågade barnen om de ville sitta med henne vid ljusbordet, vilket 

Kalle och Vera nappade på. Maja lekte till en början med dockorna men anslöt sig snart till 

aktiviteten runt ljusbordet. 

 

Situation 1 

Maja kommer fram till ljusbordet och räcker över dockan till pedagogen. 

Pedagog: Har hon fått mat nu?  

Maja: Ja. 

Pedagog: Vill du att jag ska ha dockan nu? 

Linus: Den gick sönder! 

Pedagogen: Gjorde den? Börjar det bli trångt att bygga här? 

.... 

Linus: Så svårt. 

Pedagog: Ja, det börjar bli trångt. Vill du stå som du gjorde häromdan, vid hyllan? Eller 

ska vi flytta den här svarta till dig som är på golvet? 

Linus: En svart. Det finns ingen brun. 

Linus: Jaa 

Pedagogen och Linus förflyttar sig till plattformen på golvet. 
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Maja: Ja. 

Pedagog: Vill du vara med och lägga mönster? 

Maja: Ja. (ställer sig vid ljusbordet tillsammans med Kalle, Vera och pedagogen) 

Pedagog: Vad gör du för mönster Vera? 

Vera: En stor ... (ohörbart) 

Pedagog: Titta en stor cirkel! 

Maja: Och den här är mindre! (håller upp en mindre figur och visar pedagogen) 

Pedagog: En liten. 

Vera: Det här är en stor (till pedagogen). 

Pedagog: Mm, en stor. 

Kalle: Titta, titta, titta (lyser med ficklampan på bordet). 

Pedagog: Ja, titta det lyser på botten 

Maja: Och den är stor. 

Pedagog: Ja, den är också stor (Reser sig och hämtar fler figurer att bygga mönster med). 

Maja: Vad är det? 

Pedagog: Den? Den är röd (Håller upp en ny bit). 

Pedagog: Vad är det för färg?  

Vera: Det är röd. 

Pedagog: Vad är det? 

(tystnad) 

Pedagog: Det är samma som den. Två likadana, vad är det för färg? 

Vera: Röd 

Maja: Vilka? 

Pedagog: De här två? Röd. Vad har Vera för färger i sin burk? 

Vera: Lila. Lila har jag. 

Pedagog: Ska du göra något mönster då med dina färger? 

Vera: Ja, det ska jag. 

Pedagog: Vad ska du göra för nått då? 

Vera: Jag har tänkt göra en liten, en liten gris. 

Pedagog: En julegris? 

Vera: Ska du göra en liten gris? Ska du ha dem? (pekar på figurerna framför pedagogen) 

Pedagog: Ska du ha alla lila? 

Kalle börjar plocka med bitarna. 

Vera: Jag ska ha dem Kalle! 

Pedagog: Vad ska vi göra för någonting? Jag ska nog göra ett tåg. 

Maja: Så är inget tåg! 

Pedagog: Är det inte? Här är ju loket som kör först. 

Vera: Det här är locket! 

.... 

Pedagog: Vill du göra någonting Kalle?(Vera håller upp sitt lock, en plastcirkel, framför 

pedagogen) 

Pedagog: Det passar perfekt där. 

Maja: Det är tåg! (håller upp en plastfigur) 

Pedagog: Det är tåg! Ska det bara vara en sån på tåget? Ska det vara några vagnar efter? 

Maja: Ja..... 

Vera fortsätter med sitt ”lock”. 

Vera: Den passar inte där (lägger en stor triangel över burken). 

Pedagog: Den passar inte där? 

Pedagog: Du kan lägga ut dem här och lysa på dem och se om det blir en annorlunda färg 

(vänder sig till Kalle). Pedagogen lämnar situationen då hon behövs på annat håll. 
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I denna situation sitter pedagogen tillsammans med barnen vid ljusbordet. Det är pedagogen 

som är i centrum för samtalet och i det insamlade materialet ser man tydligt att hon vänder sig 

till flickorna. Det är bara vid ett tillfälle som hon vänder sig direkt till Kalle, men han svarar 

då inte på hennes tilltal. Vera är den som får mest talutrymme av barnen och pedagogen 

ställer många frågor till henne och pedagogen svarar också ofta på hennes kommentarer. 

Kommunikationen mellan barnen är mycket sparsam och det är bara när Vera försvarar rätten 

till figurerna som hon vänder sig till Kalle. Pedagogen tar mycket utrymme i situationen och 

det är hon som leder aktiviteten. Hon frågar barnen om färger och mönster och tillför material. 

Pedagogen lyckas dock inte få barnen att samlas runt ett gemensamt tema. Maja är inne på 

tågtemat, Vera fokuserar på färger och sitt ”lock” medan Kalle är mer intresserad av 

ficklampan. 

 

När pedagogen lämnar situationen fortsätter barnen aktiviteten och de börjar då också samtala 

med varandra. Det är Vera som har störst utrymme i kommunikationen och det är också henne 

som Kalle och Maja söker kontakt med. De visar figurerna för Vera och vill berätta för henne 

vad de har för färger i sina burkar. Samtalet spinner vidare på temat färg och form som 

Situation 2 

Nu är barnen ensamma vid ljusbordet och de börjar genast prata med varandra. Kalle har 

två burkar i händerna och Vera säger till honom att ge en till Maja så att alla barnen har 

varsin burk med figurer i. 

Vera: Kan Maja få den? (Kalle ger burken till Maja) 

Kalle: Är tåget så? 

.... 

Vera: Jag har tre såna. Hur många har du? (håller upp tre fingrar) 

Vera och Maja pratar hur många de har i sin burk ( dock svårt att höra exakt vad som 

sägs) 

En av Majas bitar ramlar ner på golvet. 

Vera: Vad gjorde du Kalle? 

Kalle: Lampa! Lampa! Lampa! Lampa! (lyser med lampan på Vera) 

Vera: Titta nu Maja! Dobidobi-blå! (håller upp en blå bit) 

Maja: Kan jag få den? 

Vera: Hur många blå gillar du Kalle? 

Kalle: En 

Vera: Hur många blå gillar du Maja?(Maja svarar inte)  

Vera: Två va? Som jag. 

Pratar med varandra ohörbart. 

Vera: Titta jag har en rund. 

Maja: Titta jag har också blå! 

Kalle: Jag har också blå. 

Vera: Jag har en rund. 

Maja håller upp en röd triangel 

Vera: Det är ingen blå. Det är det som är blå (pekar på en bit framför Maja). 

Kalle: Jag har gul  

Vera: Har du en gul? 

.... 

Vera: Är det någon som vill ha lite lila glass? 

Kalle: Jag vill ha blå! (Vera ger Kalle en blå figur) 

De byter figurer med varandra och spinner vidare på glasstemat 
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initierades av pedagogen, efter en stund tröttnar barnen på temat och Vera inleder då ett 

samtal om glass. Situationen avslutas då pedagogerna bryter för samling. 

5.3.1.1 Sammanfattning ljusbord 

Aktiviteten vid ljusbordet är indelad i två sekvenser, en där pedagogen närvarar och en där 

barnen är själva. När pedagogen deltar är det hon som leder situationen och det är också hon 

som har störst talutrymme. Hon försöker fånga barnens intresse och ställer frågor och ger 

förslag på vad de kan göra med figurerna. Hon lyckas dock inte hitta en gemensam 

referenspunkt för barnen och därigenom blir det också svårt för pedagogen att ge alla barn 

respons. Fokus hamnar på Vera som är mest verbal och när pedagogen lämnar är det också 

Vera som tar över rollen som ledare. Barnen börjar dock prata mer med varandra jämfört med 

tidigare, men samtalets innehåll är av samma karaktär som då pedagogen närvarade.  

5.3.2 Vattenlek 

På förskolan där empirin till föreliggande studie samlades in erbjöd pedagogerna aktiviteter 

under den fria leken som barnen fick möjlighet att delta i. Under de dagarna vi vistades på 

förskolan gavs möjligheten att få experimentera med vatten. Pedagogen som ansvarade för 

aktiviteten hade tagit fram två stora baljor med vatten, en med varmt vatten och en med kallt. 

Hon hade också plockat fram material såsom badankor, äpplen och andra föremål som barnen 

lekte med i vattnet. Aktiviteten ägde rum i experimentrummet och barnen var fria att lämna 

och ansluta till vattenleken efter deras vilja. 

  

Situation 1 

Fyra barn, Melker (3:4) Lukas (3:1), Oscar (3:1) och Nina (3:4) och en pedagog är i 

experimentrummet. Barnen stojar och skrattar, de vevar runt i vattnet och kastar föremålen 

i vattnet så att det stänker. Oscar kissar på sig och en annan pedagog hämtar honom för att 

byta kläder, kort därefter börjar barnen leka att badankorna kissar (de sprutar vatten) 

Nina: Kissa, kissa, kissa! (ankan kissar på Melkers arm) 

Pedagog: Ja, titta ankorna blev också kissnödiga.  

Melker: Kissa, kissa, kissa. 

Melker och Nina börjar skvätta vatten, Lukas backar och ställer sig en bit från baljorna. 

Melker: Titta! (vevar i vattnet och pekar på golvet) 

Pedagog: Det stänker ända hit. Titta om man gör såhär blir det vågor. 

Lukas kommer fram och tittar, men Melker och Nina börjar skvätta igen och Lukas backar. 

Oscar kommer tillbaka och tar en av badankorna.  

Melker: Jag vill ha en! Jag vill ha en! 

Pedagog: Du har kastat en anka på golvet som du kan ta. 

Melker, Lukas och Oscar kastar ankorna i vattnet. Nina försöker flytta alla föremål från den 

ena baljan till den andra, men det är svårt när pojkarna kastar ankorna. 

Nina: Jag är färdig. ( Hon lämnar situationen) 

.... 

Lukas: Den är kall (håller upp ankan). 

Pedagog: Är ankan kall? Hur känns det här i, är det kallt?? (rör med handen i den ena 

baljan) 

Lukas: Ja. 

Pedagog: Och i denna? (rör med handen i den andra baljan) 

Melker: Varmt. 
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De barn som deltog i aktiviteten visade stort intresse för vattenleken och de tillbringade lång 

tid vid bordet med vattenbaljorna. Aktiviteten utgick från barnens tidigare frågeställningar då 

ett barn hade frågat om ett äpple flöt om man la det i vattnet och detta var upprinnelsen till 

aktiviteten.  

5.3.2.1 Sammanfattning vattenlek 

I vattenleken samlas barnen runt en aktivitet som är skapad av pedagogen, men hon intar en 

iakttagande och observerande roll och deltar inte aktivt i barnens utforskande. Barnen ägnar 

sig till största del åt att kasta föremålen i vattnet, flytta dem från den ena baljan till den andra 

och skvätta och hälla vatten. Ninas strategi är att flytta alla föremål till samma balja, de andra 

barnen nappar dock inte på detta när Nina deltar och hon tröttnar då och lämnar situationen. 

Efter en stund börjar pojkarna flytta föremålen, precis som Nina gjorde tidigare. När baljan 

med varmt vatten är slut vill barnen inte ägna sig åt aktiviteten längre.  

Pojkarna flyttar alla föremålen till den ena baljan. Melker häller ut en stor del av vattnet 

från den baljan utan saker i. Pedagogen stoppar honom. 

Oscar kastar en av sina två ankor i vattnet, Melker är snabb att ta den. 

Oscar: Min anka! (pekar på Melker som håller i ankan) 

Pedagog: Nu såg inte jag vad som hände.  

Melker: Du har din anka! 

Pedagog: Fast den kanske var upptagen också, du kanske får vänta lite? 

Melker: Han har ju en anka.. 

Pedagog: Men om han höll i den var han inte färdig. Vi kan hämta en annan anka till dig, 

om den inte var ledig. 

Lukas börjar kasta saker i vattnet igen och skrattar. Oscar tycks glömma ankan och börjar 

också kasta saker i vattnet. 

Melker: Mera vatten! 

Pedagog: Nej, jag tror inte det. Det blir så mycket att torka då. När man har skvätt ut 

vattnet så blir det tomt. Men i den baljan finns det mycket vatten. 

Melker: Men det är kallt. 
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6. DISKUSSION 

I föreliggande avsnitt kommer resultatet att analyseras och diskuteras i förhållande till 

studiens syfte och frågeställningar. Diskussionen är indelad i tre underkategorier vilka består 

av de kategorier som resultatet bygger på. I stycke 6.1 presenteras en diskussion kring rollek, i 

6.2 förs en diskussion kring lek med skapande som grund och i 6.3 diskuteras leksituationer 

som är skapade av pedagogerna. Avslutningsvis kommer en avslutande reflektion i stycke 6.4 

där vi försöker närma oss och problematisera studiens frågeställningar. 

6.1 Diskussion kring rollek 

De två lekarna, simhallslek och semesterlek, är de som faller under kategorin rollek och det är 

också dessa som kommer att analyseras i föreliggande stycke. I såväl simhallsleken som i 

semesterleken gör sig maktaspekten i leken tydlig. Vera är den som i båda lekarna intar en 

framträdande och styrande roll och de andra barnen som deltar i lekarna finner sig i att det är 

Vera som har makten över lekarna. De andra barnen utmanar aldrig Vera, det verkar för oss 

utomstående, som det är givet att hon är den som ska inneha makten. Det spelar heller ingen 

roll om Vera är den som har startat leken eller om hon kommer in när leken redan är igång. 

Hon får trots detta en högstatusroll i leken och detta blir tydligt när semesterleken tar slut och 

Vera och Maja ansluter sig till rutschkaneleken som pågår i samma rum som deras 

ursprungliga lek. Med tanke på att alla barn är födda hösten 2009 är det i princip omöjligt att 

säga att Veras makt har med hennes ålder att göra då alla barn är jämngamla. Johansson 

(2008) menar att ålder är ett vanligt skäl att tilldelas makt, och det är tänkbart att ålder ofta 

hör ihop med kognitiv utveckling. Barnen i gruppen som observerades är jämngamla men 

trots detta kan man se att barnen har kommit olika långt i sin utveckling. Det motsäger Piagets 

(1968) tankar om att barn i samma ålder har nått en viss mognad och att de därmed bör vara 

på samma kognitiva nivå. Han menar vidare att barn som är jämngamla har större utbyte av 

varandra och att det i åldershomogena grupper är störst chans för samspel. I det empiriska 

materialet synliggörs trots detta att vissa barn har en mer utvecklad förmåga att uttrycka sig 

verbalt, vilket ger dem möjlighet att uttrycka sina åsikter och föra leken och dess innehåll 

framåt. Piaget (1968) understryker vikten av god kommunikativ färdighet och Veras språkliga 

förmåga gör att hon kan förmedla lekens handling och kommande skeenden i leken. Det är 

tänkbart att Vera skulle kunna ha större utbyte av äldre barn eller barn som kommit längre i 

sin språkliga utveckling då hon i rolleken hade kunnat utmanats av barn som verbalt kan 

uttrycka sina tankar. Om Vera hade fått samspela med mer verbalt skickliga barn kan man 

tänka sig att diskussioner kring lekens innehåll hade kunnat uppstå och därigenom också 

meningsskiljaktigheter vilket i sin tur hade gett barnen möjlighet att utvecklas med stöd i det 

Vygotskij (1997) kallar för den proximala utvecklingszonen.  

Veras språkliga förmåga ger henne möjlighet att utöva makt över de andra barnen och hon 

tycks också ha utvecklat strategier för att utöva sin makt. I resultatet synliggörs de strategier 

som Sommer (2005) presenterade, Vera sätter till exempel upp regler för lekens innehåll, hon 

ignorerar de andra barnens önskemål och hon nekar också andra tillträde till leken. Sommer 

poängterar förvisso att dessa strategier främst används när barnen leker utan pedagogens 

inblandning, vilket stämmer väl överens med föreliggande studie då dessa beteenden i princip 

enbart förekommer då pedagogerna inte är deltagande i leken.  

Simhallsleken upplevs, av observatören, som något rörig. Barnen som deltar tycks inte ha 

någon gemensam referenspunkt i leken och flera lekar pågår parallellt. Knutsdotter Olofsson 

(2003) menar att det är av stor vikt att deltagarna i leken samlas kring ett gemensamt innehåll, 

detta för att leken ska utvecklas och för att deltagarna ska se en meningsfullhet i aktiviteten. I 
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simhallsleken tycks inte barnen ha kommit fram till några gemensamma regler för lekens 

innehåll och samspelet mellan barnen är i princip obefintligt. Melker är det barn som visar 

störst intresse för simhallsleken och han försöker bjuda in till lek genom att ropa ”rutschkana, 

rutschkana”. Det är dock ingen som svarar på signalen och Knutsdotter Olofsson (2003) 

menar att leksignalen måste vara tydlig. De andra barnen måste tolka och förstå vad han 

menar med signalen och för att både sända ut och för att tolka leksignaler krävs övning. I 

simhallsleken kan det möjligen vara så att Melkers signaler inte är tillräckligt tydliga och att 

det är orsaken till att ingen besvarar hans budskap. När Melker övergår till monsterlek 

använder han sig av samma strategi, han ropar ”monster monster monster” och inte heller nu 

får Melker någon respons. Sommer (2005) menar att det krävs att barnet vid inträde till lek 

kommer med idéer och initiativ som utvecklar leken och det är tänkbart att detta också gäller 

den som bjuder in till lek. I Melkers invit finns ingen tydlig handling som den nya deltagaren i 

leken kan spinna vidare på. Det är dock svårt att säga om Melkers misslyckande till fortsatt 

lek beror på Melkers förmåga att sända ut signaler eller om det var omständigheterna kring 

situationen där leken utspelas som gör det svårt för Melker att skapa en utvecklande lekmiljö. 

Simhallsleken utspelade sig på morgonen när barn och föräldrar just anlände till förskolan och 

detta skapade en miljö där rörligheten bland både barn och pedagoger var stor.    

6.2 Diskussion kring lek med skapande som grund 

Lek med lera samt bygg med plus plus är de två aktiviteter som kommer att analyseras och 

diskuteras i följande avsnitt. Under de dagar empirin samlades in ägnade barnen mycket tid åt 

lek med play-doh-lera. I dessa situationer uppstår ofta konflikter om hur mycket lera varje 

barn hade rätt till. Utifrån resultatet kan vi urskilja att pedagogernas vision att barnen har 

förmågan att lösa dessa konflikter på egen hand. I situation tre där Vera vill ha lera av Maja 

gör sig detta tydligt. Veras strategi är att få pedagogen att lösa problemet, vilket pedagogerna 

väljer att inte göra. De uppmanar Vera att förhandla direkt med Maja istället, och de sätter sin 

tro till att barnen klarar av att lösa problemet. Under förhandlingsprocessen sitter Maja med 

armarna om sin lerklump och visar tydligt att hon skyddar den från Veras eventuella intrång. 

Hon använder inte leran och det finns inte heller någon tendens att hon skulle börja arbeta 

med den. Maja verkar dock vilja starta en lek tillsammans med Vera och för att tillfredsställa 

Veras behov ger hon Kalles lera till Vera, vilket inte uppskattas av Kalle som tar tillbaka sin 

lera. Maja ändrar då strategi och ger lite av sin lera till Vera och det är först när Vera känner 

sig nöjd som flickorna börjar leka tillsammans. Löfdahl (2004) hävdar att barn i regel är mer 

intresserade av att skydda lekens innehåll än dess rekvisita, medan Johansson (2008) menar 

att rekvisitan många gånger startar konflikter på förskolan. I situationen ovan kan man se spår 

av båda dessa tankar. Maja tycks vara mån om att behålla sin lera, men hon vill samtidigt 

skapa ett innehåll för leken tillsammans med Vera. När hon inte lyckas lösa problemet och 

samtidigt behålla sin lera är det dock innehållet i leken som blir viktigare och att ha mycket 

lera spelar inte längre lika stor roll. Pedagogens tanke att låta barnen lösa konflikten på egen 

hand visade sig lyckosam och alla inblandade parter tycktes vara nöjda med lösningen. Detta 

handlande av pedagogen gör det också möjligt för barnen att lära sig att förhandla och 

kompromissa. De får tillsammans lösa situationen och öva sin sociala kompetens att förstå 

andras behov och önskemål, något som enligt Piaget (1968) bör vara omöjligt för barn i denna 

ålder på grund av egocentrismen.  

I situationerna där barnen leker med play-doh-lera synliggör meningsskiljaktigheter barnen 

emellan. Ett tydligt exempel är i situation ett när Nisse och Maja sitter tillsammans med en 

pedagog och arbetade med leran. Nisse har gjort en snögubbe och han tycker att bollen som 

Maja har gjort passar perfekt som huvud. Maja är däremot inte på det klara med att bollen kan 

transformeras till snögubbens huvud. Barnen har olika bilder av situationen och deras 
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förmåga att fantisera skiljer sig åt. Vygotskij (1995) menar att fantasin är avgörande för att 

kunna utveckla sin lek och sitt tänkande och detta är något som utvecklas över tid. Fantasin 

hjälper barnen att transformera föremål och att tänka bortom de givna ramarna. I denna 

situation kan man tolka det som att Nisse har en större inlevelse- och föreställningsförmåga då 

han kan transformera leran till ett huvud. Maja var inte med vid skapandet av snögubben och 

hon kan inte se att hennes boll blir ett huvud. För henne är leran en boll och huvudet är det 

man har på kroppen. Detta visar hon tydligt när hon klappar sig själv på huvudet. Pedagogen 

försöker hjälpa Maja att bli aktivt deltagande i Nisses lek, men Maja kan inte se att det är ett 

huvud. Kanske är det så att Maja inte har något begreppsinnehåll kring begreppet snögubbe 

och detta gör att hon inte kan se huvudet som en del av snögubben. Maja möter i situationen 

ett nytt tankesätt och detta kan hjälpa henne att utveckla sina egna tankar och sin förståelse. 

Piagets (1968) begrepp kognitiv konflikt kan vara till hjälp för att tolka och förstå det lärande 

som möjligen kan uppstå för Maja. I situationen tycks Maja inte alls vara villig att förändra 

sitt mentala schema och man kan därigenom tänka sig att Maja vid detta tillfälle inte tillägnar 

sig ett nytt tankesätt. Det är dock tänkbart att hennes förståelse kan komma vid ett senare 

tillfälle eller vid andra tillfällen där det finns liknande problematik, vilket Piaget kallar den 

intrapsykologiska processen.   

Gemensamt för många situationer vid arbete med play-doh-leran är att barnen gärna vill visa 

vad de har gjort med sin lera. Det är dock tydligt att barnen inte är lika benägna att visa 

varandra vad de har gjort och detta blir tydligt i situation två då barnen sitter en lång stund 

och leker med leran under tystnad. När ett barn sedan söker kontakt med observatören vill alla 

visa vad de har gjort och berätta om sina verk. Johansson och Pramling Samuelsson (2006) 

menar att det är viktigt att pedagogen tillför näring i leksituationerna och att de följer med in i 

barnens värld, detta för att situationerna ska utvecklas och för att barnen ska komma vidare i 

sitt tänkande. Den tolkning som kan göras av situationerna som framkommer av resultatet i 

föreliggande studie är att vid frånvaro av en pedagog blir dessa situationer lätt ett tidsfördriv 

som inte leder till någon större utmaning för barnen. Frågan kan dock ställas om detta är ett 

orosmoln som pedagoger målar upp. Kanske tycker barnet att det är skönt att sitta i sina egna 

tankar med sin lerklump utan att ständigt behöva stimuleras och utmanas. Man kan inte heller 

veta vad som pågår i barnets huvud och vad hon har för avsikt med situationen. För att 

synliggöra detta hade intervjuer med barnen varit nödvändigt, men med tanke på deras låga 

ålder hade de flesta troligtvis inte kunnat sätta ord på sina tankar.  

En av de få situationer där man kan se lärande i mer traditionell form, som exempelvis 

kategorisering av färger, former och antal, är när Linus bygger olika mönster med materialet 

plus plus. Han har en strategi att sortera bitarna efter färg och han har en inre motivation då 

han under en lång tid, utan någon yttre påverkan, fortsätter med sitt bygge på egen hand. Då 

pedagogen ansluter sig till situationen börjar Linus sätta ord på sina tankar och han förklarar 

vad han gör. Tillsammans med pedagogen pratar han om traktorer och deras färg och Linus 

pekar på varje färgkategori och benämner dem med olika traktormärken. Trots att Linus 

startar upp situationen på egen hand och under en lång tid arbetar med materialet själv, tycks 

han uppskatta när pedagogen ansluter sig till situationen. Hon visar intresse för Linus aktivitet 

och deltar på hans villkor och detta är enligt Johansson och Pramling Samuelsson (2006) av 

stor vikt när man som pedagog går in i en leksituation. Knutsdotter Olofsson (2003) lyfter 

också vikten av en deltagande pedagog för barnens utveckling i leken. Det är dock troligt att 

pedagogen själv, genom att delta i leken, kan dra flera vinster. Det blir synligt för pedagogen 

vad barnet är intresserad av och vad hon kan och vad hon behöver utveckla. Genom 

deltagande i leken kan pedagogen få insikt i detta och på så sätt skapa situationer som kan 

intressera barnen och leda utvecklingen framåt.  
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6.3 Diskussion kring leksituationer skapade av pedagoger   

I det följande avsnittet kommer en diskussion kring de situationerna där pedagogen är 

initiativtagare till lekens upptakt. De två leksituationer som hamnar under denna kategori är 

lek vid ljusbordet samt en vattenlek. Aktiviteten vid ljusbordet är indelad i två sekvenser, i 

den första är pedagogen närvarande och aktivt deltagande, medan den andra sker utan att 

någon pedagog deltar. I den första sekvensen är det tydligt att pedagogen har makten över 

barnen. Hon styr samtalet som främst handlar om färger och antal, man kan ana att hon har en 

vision av att barnen ska lära sig på ett lustfyllt sätt. Pedagogens fokus ligger på kognitiv 

utveckling och att barnen ska öka sin förståelse för antal, form och färg. Känslan som ges vid 

analysen av resultatet är dock att Maja och Kalle inte ger uttryck för att intressera sig för 

pedagogens syfte med aktiviteten. Detta grundar sig främst på att Vera är det barn som får 

störst talutrymme, medan Kalle i princip inte deltar i dialogen. Maja deltar till viss del i 

diskussionen, men hon visar att hon inte har samma fokus gällande former, färger och antal. 

Hon är inte heller överens med pedagogen huruvida plastfigurerna kan transformeras till ett 

tåg eller ej. I situationen kan man uppleva att pedagogen inte möter alla tre barnens behov 

likvärdigt och det är tänkbart att diskussionen är för abstrakt för exempelvis Kalle som inte 

alls tycks komma till sin rätt. Samtidigt kan man tänka sig att det är svårt för pedagogen att 

hitta ett innehåll och en nivå som passar alla tre barnen då de har olika önskemål. Kalle visar 

intresse för lampan, Maja pratar främst om begrepp som stor och liten medan Vera är mest 

intresserad av form och färg. I situationen har de ingen gemensam referenspunkt som 

Knutsdotter Olofsson (2003) menar är avgörande för att pedagogen ska lyckas samla barnen 

kring en utvecklande situation som lyckas fånga alla. Barnen måste få känslan av att de är 

delaktiga i det som sker och att pedagogen ser varje enskilt barn. Det är dock svårt att avgöra 

hur barnen upplever situationen då de trots allt väljer att stanna kvar och delta.  

Då studiens syfte är att synliggöra pedagogens roll för barnens möjlighet till lärande är det 

intressant att se vad som sker när hon lämnar situationen. Vid ljusbordet förändras barnens 

samspel. Plötsligt ökar kommunikationen mellan barnen, en kommunikation som tidigare inte 

existerade. Det blir tydligt att Vera är den som intar rollen som ledare över aktiviteten. Hon 

delar upp föremålen mellan barnen och det är hon som ställer frågorna. Vera tycks behålla 

temat färg och form, men skillnaden är att de andra barnen nu blir engagerade och delaktiga. 

Denna samspelsform kallar Williams (2006) peer tutoring och det innebär att ett barn tar på 

sig rollen som ledare, vilket Vera gör i situationen. Williams menar att peer tutoring kan 

skapa en större förståelse hos barnen då det barn som leder situationen ligger närmre de 

övriga deltagarna utvecklingsmässigt jämfört med en deltagande vuxen i samma situation. 

Samtidigt menar både Knutsdotter (2003) och Johansson och Pramling Samuelsson (2006) att 

den vuxnes roll är av stor vikt och att samspelet mellan barn aldrig kan ersätta behovet av en 

pedagog. Det är dock viktigt att pedagogen möter barnet på hennes nivå, vilket pedagogen 

inte lyckades med fullt ut i första sekvensen. Det är dock tänkbart att situationen kring 

ljusbordet inte hade utvecklats som den gjorde om den inte hade initierats av en pedagog. Det 

är också troligt att barnen behöver en ledare i situationer som dessa som kan samla barnen 

runt ett gemensamt innehåll. Om inte Vera hade haft förmågan att ta över ledarrollen när 

pedagogen lämnade kan man tänka sig att situationen hade upplösts. 

Pedagogen i vattenleksituationen innehar ett annat förhållningssätt i jämförelse med 

pedagogen vid ljusbordet. Hon intar en iakttagande roll och ställer frågor till barnen allt 

eftersom situationerna utvecklas. Pedagogen styr inte aktiviteten utan intar en medforskande 

roll, vilket Kennedy (1999) menar är av stor vikt för barnets fortsatta intresse och 

upptäckande. Pedagogen samlar på så sätt information om barnens intressen och önskemål 

och hon för anteckningar över det som sker vid aktiviteten. Denna information kan senare 
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användas för att utveckla situationen och skapa nya aktiviteter som intresserar och inspirerar 

barnen. Utgångspunkten för aktiviteten var att ett barn hade frågat vad som hände om man la 

ett äpple i vatten och pedagogen tog tillvara barnets nyfikenhet. Vid genomgången av 

resultatet får man känslan av att barnen uppskattar aktiviteten och de barn som deltar 

spenderar lång tid vid baljorna. 

Pedagogen har en förhoppning att barnen ska komma i kontakt med begreppen varmt och 

kallt. Hon tycks dock inte känna sig stressad över om barnen gör denna upptäckt eller inte och 

hon låter det ta den tid barnen behöver för att uppmärksamma detta. För pedagogen är det 

viktigt att det är barnen som gör upptäckt. Det är barnen som ska upptäcka och utforska 

fenomenet, pedagogen har inte för avsikt att tvinga in barnen på varmt/kallt-spåret. Emilson 

(2003) menar att det är av stor vikt att pedagogen tar del av barnens livsvärld och man kan 

tänka sig att det är just detta pedagogen i vattenleken gör. Hon visar full respekt för att barnen 

tycker andra saker till en början är mer intressanta än pedagogens förhoppning om att barnen 

ska upptäcka att vattnet är varmt i den ena baljan och kallt i den andra.  

6.4 Avslutande reflektion 

Frågan kan då ställas om det fanns några möjligheter till lärande i den fria leken som 

observerades? Vilka möjligheter till lärande fanns det i vattenleken, lek med lera eller i 

semesterleken? Fanns det överhuvudtaget någon tillstymmelse till lärande? Och vad är 

lärande? Vad är lek? Ja, det är svårt att avgöra. Lärande är ett abstrakt fenomen. En livslång 

process och det kan därför vara svårt att avgöra om det sker ett lärande under så pass kort tid. 

Mot bakgrund av detta är det därför svårt att säga om barnen i föreliggande studie verkligen 

lärde sig något i de situationer som observerades. Den slutsats man kan dra är dock att 

situationerna i studien trots allt ger möjlighet att upptäcka och utforska olika fenomen 

samtidigt som barnen ges möjlighet att utvecklas socialt, vilket enligt vår mening bör ses som 

ett av förskolans viktigaste uppdrag. Piaget (1968) och Vygotskij (1997) menar båda att lek är 

grunden för social utveckling. Det är dock svårt att säga om enskilda leksituationer bidrar till 

lärande, men det troliga är att det krävs många likartade situationer för att barnet ska öka sin 

förståelse och kunskap gällande aktivitetens innehåll.   

I resultatet synliggjordes pedagogernas olika strategier vid deltagande i leksituationer och 

vissa strategier tycks vara mer framgångsrika än andra. Det är dock omöjligt att säga, och 

högst osannolikt, att en strategi är hållbar för alla barn i alla situationer. Kanske lämpar sig en 

mer styrande pedagog för vissa barn i vissa situationer medan andra barn uppskattar att själva 

få utforska i sin takt med den vuxne som stöd. Något som dock blev tydligt i föreliggande 

studie är att pedagogens roll är av yttersta vikt för att utmana och utveckla barnen. Den 

riktning som studien pekar mot är att det är bättre att pedagogen styr lite för mycket än att hon 

inte alls är närvarande. Detta är dock en svår balansgång och som pedagog måste man visa 

hänsyn och respekt för barnens lekar. Om en lek redan pågår och barnen är mitt uppe i sin lek 

finns det säkerligen större risk att pedagogen stör, eller kanske rent ut sagt förstör, barnens lek 

än att hon tillför något utvecklande. Som pedagog kanske man inte ska nöja sig med att 

barnen leker och luta sig tillbaka i soffan och rulla tummarna. Deltagande kan ske genom 

observation och som åskådare och på så sätt kan pedagogen vara beredd att rycka in om 

barnens lek skulle gå i lås. Det är, precis som Knutsdotter Olofsson (2003) säger, viktigt att 

pedagogen är närvarande, både kroppsligt och emotionellt, i barnens vardag. Pedagogen 

måste kunna agera både som aktör, regissör och åskådare i vardagen på förskolan! 
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7. PEDAGOGISKA IMPLIKATIONER 

Lek och lärande är två begrepp som debatteras i förskolediskursen och Lpfö 98, reviderad 

2010 (Skolverket, 2010) vittnar om att verksamheten ska bygga på lärande med leken som 

grund. Hur detta ska ske är dock upp till varje enskild förskola och dess personal. 

Föreliggande studie har visat indikationer på att pedagogens förhållningssätt till barnens lek är 

av största vikt för att göra lärande möjligt i barnens vardag på förskolan. Det är tänkbart att 

det skulle vara vägvinnande att inom arbetslaget och på varje enhet föra diskussioner kring 

hur man förhåller sig kring barnets fria lek och hur man ser på sin roll i denna. Målet för dessa 

diskussioner bör dock inte vara att finna ett rätt eller fel sätt att förhålla sig. Mångfalden bör 

ses som en tillgång och olika tankesätt bör vara välkomna och ses som något utvecklande. 

7.1 Förslag till fortsatt forskning 

En rad frågor inom området har väckts under studiens framväxt, dessa skulle kunna ligga till 

grund för fortsatt forskning. Det skulle vara intressant att fördjupa resonemanget om 

pedagogers strategier för deltagande i barnens lek samt hur dessa strategier påverkar. I 

föreliggande studie är det barnen som står i fokus, för fortsatt forskning hade det varit 

intressant att byta perspektiv att lägga större fokus på pedagogerna och deras tankar och 

strategier för hur man bäst utvecklar barnens fria lek.   
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Bilaga 1 
 

Hej!    

Vi heter Gustav Jonsson och Malin Larsson och studerar sjunde, och sista 

terminen, på Lärarutbildningen vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Under vecka 48 

kommer vi att göra videoobservationer av barnen på Stjärnan i den fria leken. 

Dessa observationer kommer sedan ligga till grund för vårt examensarbete. För 

att detta ska vara möjligt behöver vi samtycke från barnens vårdnadshavare och 

vi skulle därför vara mycket tacksamma om ni fyllde i denna lapp och lämnar till 

någon personal på avdelningen senast torsdag den 22/11 2012.  

Efter att filmerna har studerats och arbetet är klart kommer det inspelade 

materialet att raderas. I examensarbetet kommer vi inte att namnge förskolan 

och barnens namn att fingeras och det kommer inte vara möjligt att urskilja 

några enskilda barn.  

Vi hoppas på ert samtycke! 

Vid frågor kontakta: 

Gustav Jonsson gj22ch@student.lnu.se 

Malin Larsson ml22tf@student.lnu.se 

 

 

 

Barnets namn:  _____________________________ 

 

Jag/Vi samtycker till att material där mitt/vårt barn finns med får användas 

enligt ovan. 

 

Ja (  ) Nej (  ) 

 

Datum: ___________________ 

 

Vårdnadshavarens namnteckning:  

_______________________________________________ 

mailto:gj22ch@student.lnu.se
mailto:ml22tf@student.lnu.se

