
 

       Linnéuniversitetet 
       Kalmar Växjö 

 

 
Lärarutbildningen Självständigt arbete, 15 hp 

________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Får jag leka lite till? 
En studie om lekens flöde på förskolan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________ 
 

Ansvarig institution:  Författare: 

Institutionen för pedagogik,  Ana Luisa Sadowski 

psykologi och idrottsvetenskap Alina Pieptea 
 
Handledare: Birgitta Lundbäck 

Kurs: GO2963 

År och termin: 2012 Hösttermin



 2 

 

       Linnéuniversitetet 
       Kalmar Växjö 

 

 

Abstrakt 

_______________________________________________________ 
 

Ana Luisa Sadowski & Alina Pieptea 

 

English title: Can I Play a Little More?  
 A Study About the Flow of Play in Preschool  

 

Svensk titel: Får jag leka lite till? 

 En studie om lekens flöde på förskolan 

Antal sidor: 31 

 

Förskolan är barns sociala arena där de vistas många timmar om dagen. Samtidigt lever 

barnen i lekens värld, vilken är betydelsefull för deras utveckling. På förskolan skapar barnen 

kamratskap och lär sig upptäcka världen på ett naturligt sätt genom leken. Men det är inte bara 

barn på förskolan. Barnen delar arenan med vuxna, pedagoger, som har en avgörande roll för 

att skapa utrymme för barnens lekar. Då är det oundvikligt att visa intresse för på vilket sätt 

pedagogerna påverkar barnens lek, samt vad det är som styr barnens möjligheter till lek.  

 

Den här studiens huvudsyfte är att belysa hur pedagogens förhållningssätt och miljön, i form 

av tid och rum, påverkar barns möjlighet till lek. Studien tar upp pedagogens barn- och leksyn 

utifrån ett maktperspektiv. Den fysiska miljön liksom tid för lek undersöks.  

 

Undersökningen genomförs på fyra olika förskolor. Lekflöde, pedagoger och barn i olika 

åldrar observeras på respektive avdelning under en dag med hjälp av löpande protokoll. En 

förskollärare från avdelningen där observationen genomförs intervjuas i direkt anslutning till 

observationen.  

 

Även om många pedagoger anser att leken är viktig prioriteras ändå rutinsituationer och 

schemalagda aktiviteter. Studiens resultat visar hur stor makt pedagogerna egentligen har och 

hur viktigt det är veta vad det är pedagogen gör med makten.  

 

 
Ämnesord: lek, miljö, material, tid, pedagoger, barn. 
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1. Inledning/Bakgrund 
 

Barns värld är lek vilket innebär att barn måste ha tid och rum för lek. Förskolans miljö ska ge 

barn möjlighet att leka och leken kan användas som ett pedagogiskt redskap. Förskolans 

uppdrag är att använda leken på ett medvetet sätt eftersom den är viktig för barns utveckling 

och lärande (Lpfö98, rev.2010). När pedagogerna är med i barns lek får de möjlighet att 

använda den som ett pedagogiskt redskap vilket kan bidra till att lärandet hos barn blir 

naturligt och framför allt roligt. Förskolans läroplan uttrycker att förskolans organisation ska 

skapa förutsättningar för att barnens vistelse på förskolan ska vara meningsfull och rolig 

(Lpfö98, rev.2010). 

 

Vi undrar om barn i förskolan får tid att leka. Vår erfarenhet utifrån den verksamhetsförlagda 

utbildningen visar att pedagogerna i verksamheten avbryter barns lek till förmån för planerade 

aktiviteter. Övergång från lek till rutinsituationer sker inte på ett smidigt sätt. Vi anser att 

barnen, för det mesta, försvarar och skyddar sin lek. Det gör att vi är intresserade av vilka 

möjligheter barn ges till lek på förskolan, hur den påverkas av pedagogernas förhållningssätt 

och vilka förutsättningar till lek i form av tid, rum och miljö som finns på förskolan? Med 

denna utgångspunkt vill vi studera lek i förskolans verksamhet. Vi är särskilt intresserade av 

att studera och observera hur pedagogerna skapar förutsättningar för barns lek och hur barnen 

agerar när de avbryts i sina lekar. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med vårt arbete är att undersöka vilka förutsättningar till lek som skapas i förskolan och 

på vilket sätt pedagoger påverkar barnens lek. Eftersom leken är viktig för barn blir 

forskningens övergripande syfte att vinna kunskap om hur pedagogerna kan skapa tid och 

miljö för lek. 

 

Utifrån detta vi ställer följande frågor: 

1. På vilket sätt påverkar pedagogerna barnens lek? 

2. Vad är det som styr barns möjlighet till lek? 

 

1.2 Begreppsförtydligande 

 
Miljö – innebär de platser på förskolan där barnen har möjlighet att leka och vilka 

erbjudanden av lekmaterial som ges. Det innebär också hur lokalernas rumsindelning och 

utegården ser ut vilket också har betydelse och påverkar barns möjlighet till lek. Tiden 

betraktas också som en miljöfaktor. 

Tid för lek – menar vi är den del av dagen under vilken barnen själva får bestämma och styra 

över sin lek, när på dagen och hur länge barnen har möjlighet att leka.  

Pedagog – Vi använder oss av benämningen pedagog när vi tänker på förskollärare och 

barnskötare samt andra vuxna som jobbar i barngruppen på förskolan. Vi väljer att observera 

alla vuxna, inte enbart förskollärare, eftersom alla samspelar med barnen och påverkar deras 

lek. 

Avbrytande av leken – Eftersom vi i vårt arbete observerar pedagogernas förhållningssätt tittar 

vi närmre på hur pedagogerna avbryter leken, inför inplanerade aktiviteter eller andra skäl. Vi 

tittar inte på hur barnen själva avbryter leken. 
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2. Leken i förskolan i ett historiskt perspektiv  
 

Barnomsorg har funnits i Sverige sedan mitten av 1800-talet. Behovet växte fram på grund av 

att människor flyttade från landsbygden till städerna. Den första barnkrubban som startades år 

1854 var Kungsholmens barnkrubba i Stockholm för att ta hand om fattiga barn som mer eller 

mindre drev omkring på gatorna medan deras lågavlönade föräldrar arbetade på stadens stora 

fabriker. Omständigheterna i barnkrubban var inte de bästa med tanke på lek och lärande. 

Bland annat var barngrupperna stora, den fysiska miljön torftig och de flesta i personalen 

outbildade. Det innebar för det mesta barnpassning där det räckte med att barn var rena och 

mätta. Verksamheten drevs av kyrkan och ingick i kyrkans filantropiska verksamhet. Leken 

hade inte så stor plats och var inte så relevant för verksamheten (Martin Korpi, 2006).  

 

Barnträdgårdens verksamhet kommer från tyska Kindergarten. Den öppnades tre till fyra 

timmar om dagen. Verksamheten finansierades ofta av välbärgade föräldrar. Meningen med 

Barnträdgården var att stödja familjerna med barnfostran. Där hade leken en framträdande 

roll.  Barn skulle lära genom erfarenheter vilket innebar att barnen fick arbeta med olika 

saker, konstruera och pröva (Martin Korpi, 2006). Den betydelse leken fick inspirerades av 

Fröbel som förespråkade en lek som skulle “dana fria människor” (Skolverket, 1998). 

 

Systrarna Ellen och Maria Moberg ville motverka samhällets utveckling som skapade gapet 

mellan olika samhällsklasser. Därför inrättades 1904 folkbarnträdgården som skulle vända sig 

till alla barn, oavsett deras ekonomiska situation. Den här verksamheten förespråkade en 

pedagogisk tradition till skillnad från barnkrubbans verksamhet som inriktade sig på omsorg. 

Alva Myrdal myntade begreppet storbarnkammare och ville att fattigdomsstämpeln från 

barnkrubborna skulle bort. Hennes idé var att erbjuda storbarnkammare till alla barn oavsett 

samhällsklass. Barn vilkas mödrar arbetade skulle vara där under tiden mödrarna arbetade. 

För de övriga barnen var vistelsen bara några timmar om dagen. Men framfört allt skulle 

verksamheten ha god kvalitet med välutbildad personal. Idén realiserades när HSB-rörelser 

började öppna lekstugor i mitten av 1930-talet för att erbjuda förvärvsarbetande mödrar en 

trygg och god tillsyn för sina barn (Martin Korpi, 2006). Leken hade en viktig plats i dessa 

verksamheter.  

 

Barnstugeutredningen tillsattes 1968 och utredningens första betänkanden var ”Förskolan del 

1 och del 2”. Här bestäms att benämningen ”förskola” ska vara samlingsnamn för tidigare 

barnkrubbor, barnträdgårdar eller liknande barnverksamheter. I Förskolan del 1 presenteras 

det pedagogiska programmet med teoretiska underlag och i del 2 presenteras (innehåller) 

uppbyggnads- och organisatoriska förslag. Barnstugeutredningens betänkande lägger stor vikt 

vid lek, miljö och leksaker i verksamheten. Det organiseras genom olika arbetsområden där 

det skulle finnas plats för flera barns lek samtidigt i syfte att stimulera ”bredvidlek” och 

samtal om det barnen sysslar med. Genom praktiska arrangemang skulle barnen uppmuntras 

till lek vilken skulle ses som en inlärningsmetod och miljön, leksaksutbudet och 

aktivitetsplaneringen skulle organiseras för att stimulera inlärning och inlärningstillfällen. 

Förskolan del 1 innehåller även två bilagor som berör och argumenterar för leken på ett 

tydligt sätt. (Statens Offentliga Utredningar, 1972) 
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År 1998 kom den första Läroplanen för förskolan och den reviderades 2010. Leken 

genomsyrar förskolans läroplan. Under förskolans uppdrag kan vi läsa att miljön på förskolan 

ska locka till lek både inom- och utomhus samt att: 

 
Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja 

varje barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det 

lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till 

symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. (Lpfö98, rev.2010:6)  

  

Under utveckling och lärande står att verksamheten ska främja leken, och att ”förskolan ska 

sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära” 

(Lpfö98, rev.2010:9). 
 

Riktlinjerna berör också leken på förskolan. Här kan vi läsa att ”Alla som arbetar i förskolan 

skall samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande” (Lpfö98, 

rev.2010:11). 

 

 

Sammanfattning 

 
Förskolans verksamhet började som en omsorgstradition. Till den hör Barnkrubban som var 

inriktad till barnpassning där det inte fanns pedagogiskt planerade aktiviteter som avbröt 

barns lek. I Barnträdgården hade leken en framträdande roll inspirerad av Fröbel. 

Barnträdgården riktade sig framför allt till ”rika” barn. Därefter utvecklades 

Folkbarnträdgårdens verksamhet (storbarnkammare) vilken erbjöds alla barn oavsett 

samhällsklasser; verksamheten skulle ha god kvalitet med välutbildad personal där den 

pedagogiska traditionen förespråkades och leken fortsätter ha en framträdande roll. I mitten av 

1930-talet startades Lekstugorna. Lekstugorna var samma verksamhet som storbarnkammare 

när det gäller pedagogiken och sättet att se på lek. Tanken bakom var att lekstugorna skulle 

vara anslutna till kooperativa eller kollektiva bostadsformer som kunde underlätta för 

förvärvsarbetande mödrar. I Barnstugeutredningen ses leken som en inlärningsmetod, en 

tanke som fortsätter i förskolans läroplan där det även poängteras att leken ska genomsyra 

förskolans verksamhet.  
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3. Tidigare forskning  
 

Det här kapitlet börjar med en redovisning om lekens betydelse för barns utveckling. 

Eftersom våra frågeställningar handlar om pedagogernas förhållningssätt och barns 

möjligheter till lek har vi valt redovisa litteratur och tidigare forskning som fokuserar på 

vilken inställning pedagoger har till barns lek utifrån ett maktperspektiv, miljöns och tidens 

påverkan på leken samt hur barnen reagerar och känner när leken avbryts eller förstörs.  

 

Vi har sökt tidigare forskning på universitetsbibliotekets databas i huvudsak med hjälp av 

LIBRIS och SwePub men också via andra bibliotek. 

 

 

3.1 Lekens betydelse för barnet  
 
Barns värld är leken. Det är framfört allt i leken barn har möjlighet att styra sin vardag. Barn 

har en naturlig drivkraft som inte ska/får kvävas och många gånger syns den (drivkraften) 

tydligt i deras lek (Tullgren, 2003). 
 
Det som händer i leken är på låtsas. Där kan barn få möjlighet att prova utan att vara rädda att 

misslyckas eller bli kritiserade (Fagerli, Lillemyr och Søbstad, 2001). Barn vågar göra saker 

som de kanske inte skulle våga utanför lekens ram. I leken provar barn också sina 

kompetenser. Niss och Söderström (2006) skriver om hanterbarhet alltså förmåga att hitta 

lösningar genom att använda sina egna resurser eller med hjälp och stöd från omgivningen. 

Då blir olika situationer hanterbara. Leken erbjuder barn oändliga situationer där de kan 

använda sina egna och andras kompetenser för att lösa problem. När vardag hanteras blir den 

begriplig för individen. På det sättet skapas mening. Öhman (2011) poängterar lekens 

betydelse som meningsskapande för barnen. Eftersom det är i leken som de tolkar och 

omskapar sina tidigare erfarenheter.  

 

Barn organiserar leken i samråd med varandra. Det krävs att de kan samarbeta och samspela 

för att leken ska fungera. De pratar och kommer överens om hur leken ska gå till. Att utveckla 

en samarbetsförmåga och en social samspelskompetens är viktigt inte bara för lekens egen 

skull utan även för det verkliga livet. Barn förhandlar hela tiden innan och under leken. De 

talar om var ska de leka och när de ska leka. De förhandlar om vilka roller de ska ha och vad 

leken ska innehålla. I lekens sammanhang utvecklar barn förmågan att förhandla och lyssna 

på andras åsikter samt bli hörda. De argumenterar också för sina idéer och intentioner. Det 

handlar på ett sätt om demokrati (Öhman, 2011). 

 
I det sociala rum där leken sker skapas gemenskap. Barn dras till varandra, relationer och 

vänskap bildas vilka skapar just möjligheter för leken. Åm (1986) framhäver hur viktigt det är 

för leken att barn hittar lekkamrater. Det här behöver inte betyda att de starka vänskaperna 

som bildas genom leken förhindrar att andra barn kan komma in i leken. När en lekgrupp 

bildas och barn som ingår i gruppen känner sig trygga kan andra barn utan problem 

inkluderas i lekgruppen. På det sättet utvidgas leken och gruppen berikas med de barn som 

blev inbjudna i leken. Åm utrycker till och med att dessa slutna vänskaper kan ge trygghet 

som möjliggör att andra barn kan komma in i gemenskapen. Barn har grundläggande behov 

av att tillhöra en gemenskap. Öhman (2011) menar att det är viktigt för barn att bli 

accepterade, lyssnade till och förstådda av andra. Genom leken skapar barn dessa 
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grupptillhörigheter. I dessa situationer utvecklar barnen förmågan att samspela socialt och 

skapa mänskliga relationer, menar Åm (1986) när hon refererar till Sigsgaard. 

 

Det finns en inre motivation för lek hos barn och barn leker en stor del av tiden de är i 

förskolan. Barn är aktiva och fullt engagerade i leken (Öhman, 2011; Fagerli, Lillemyr och 

Søbstad, 2001; Lillemyr, 1990). Det här gör att barn upplever den tiden som de leker som sina 

möjligheter att påverka och ha kontroll över sin vardag. Hjorth (1996) och Löfdahl (2002) 

beskriver att i leken är barnen suveräna och aktiva aktörer. Eftersom barn äger leken 

bestämmer de innehåll, utformning och behov av material osv. 

 

 

3.2 Pedagogens förhållningssätt  
 

Det är oundvikligt att samhället skapar en syn på vad barnet är. Tullgren (2003) beskriver att 

vår syn på barnet kan ha varit påverkad av samhällets. Hon refererar till Foucault som menar 

att samhällets behov av en viss typ av människor skapar ”sanningar” om barn. Vidare påpekar 

Tullgren att barn ska anpassa sig till ett föränderligt samhälle. Samhällets historia bekräftar 

vuxnas olika sätt att se på barn. Från att betrakta barn som vuxna i miniatyr, till att barn är i 

behov av kontroll och fostran från de vuxna, till att se barn som självständiga och ansvariga 

för sitt handlande. Att se barn som självständiga och ansvariga för sitt handlande gör att barn 

blir behandlade som individer som har lika rättigheter som vuxna (Arnér och Tellgren, 2006). 

Dessa olika perspektiv kan mer eller mindre ses som ett resultat av samhällets utveckling. 

 

I förskolans miljö behöver barn anpassa sig till de regler som finns där. Markström (2007) 

skriver om en dold eller öppen agenda där barn ska anpassa sig till rådande omständigheter. 

Det är pedagoger som med rutiner och regler styr barns anpassning till förskolans struktur. En 

liknande tanke tar Tullgren upp (2003) där hon menar att barn ska reglera sig själva enligt den 

sociala norm som är given i den miljö där barn befinner sig.  

 

Pedagogers barnsyn påverkar hur de förhåller sig till barn. Om pedagogen ser barn som 

medaktörer och medskapande till kunskap, identitet och kultur (Löfdahl, 2004) får barn rätt 

till inflytande i relation till institutionens struktur. Pedagogen kommer då att se barn som 

någon som har förmågan och rättigheten att själv uttrycka vad det innebär att vara barn 

(Markström, 2007; Tullgren, 2003). Dessa kulturella konstruktioner av barn påverkar hur ett 

barn blir omhändertaget, undervisat och fostrat inom skolan, förskolan och inte minst 

familjen. Därför menar Tullgren att “barn skapas i den barndom de blir givna” (Tullgren, 

2003:18). 

 

Synen på lek som betydelsefull för barns utveckling avgör pedagogers förhållningssätt till 

leken. Pedagoger blir engagerade i leken, berikar den och tillför tillräckligt med tid och 

material till leken, samt ingriper så att leken inte avbryts i onödan (Tullgren, 2003) bland 

annat på grund av rutinsituationer. Hur tiden används är viktigt i det här sammanhanget. 

Rutinerna som skapas i förskolan gör att barn kan uppfatta tid. Markström (2007) 

uppmärksammar en cyklisk tid där schema, kalender och klockor gör att tiden blir konkret för 

barnen. Händelser upprepas i bestämda tider till exempel middag, vila, samling vilket innebär 

en självreglering hos barn, tillägger Markström.  

 

Vem är det egentligen som har rätt att bestämma över barns tid när de är i förskolan? 

Förhandlingen som äger rum i förskolans kontext mellan dess aktörer, alltså barn och 

pedagoger, inbegriper en maktkamp i relation till vem som har rätt att bestämma över tid och 
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rum (Markström, 2007). Tullgren (2003) tar i sin avhandling upp Foucaults olika aspekter av 

maktbegrepp. I samband med detta refererar också Tullgren till Permers studie som visar att 

maktrelationer och tekniker som skapas i en pedagogisk kontext har som syfte att skapa 

barn/elever som ansvarfulla subjekt. Det handlar egentligen om maktutövning som leder till 

konstruktion av barnet (Tullgren, 2003). Det är just i leken som barn har möjlighet att 

bestämma och styra. Där upplever de att de har kontroll och makt enligt Pramling Samuelsson 

och Asplund Carlsson (2003).    
 

Barn som inte följde de givna normerna i förskolan betraktades som avvikande och deras 

beteende definierades som problem som måste åtgärdas beskriver Tullgren (2003) i sin 

avhandling när hon redogör för en journal från 1950-talet. Hon beskriver också hur 

pedagogerna använder leken som ett styrredskap.  Pedagoger uppmuntrar barn att bli aktiva i 

leken. På det sättet används leken som ett redskap för att styra barn i den riktning 

pedagogerna vill. Författaren betonar också att pedagoger använder leken som inneslutande 

och uteslutande redskap. Alltså när barn inte leker de lekar som pedagogerna anser som 

“goda” blir dessa lekar uteslutna. Pedagoger visar det genom sitt kroppsspråk eller genom 

vilken lek de uppmärksammar (Tullgren, 2003). 

 

Den vardagliga socialisationsprocessen i förskolan sker mellan pedagogernas kontroll och 

barnens handlingar av motmakt vilket Tullgren förklarar som barns strävan att ha kontrollen. 

Aspelin (2003) skriver om att relationen mellan lärare och barn/elever är ofrånkomligt 

asymmetrisk. Det är lärare som har mera handlingsutrymme och möjlighet att kontrollera 

handlingsutveckling än vad barn/elever har. I den asymmetriska relationen är det den vuxne 

som har större ansvar för processens kvalitet och konsekvenser (Juul och Jensen, 2003). Med 

det här som utgångspunkt ligger ansvaret för lekens utveckling hos pedagogen. Vilket innebär 

att utrymme för lek ska tillhandahållas och bevaras av pedagogerna. Frågan handlar 

egentligen inte om vem som har makten utan istället hur makten används av pedagogen 

(Tullgren, 2003).  

 

En välfungerande relation mellan individer, i detta fall pedagoger och barn, ska vila på 

följande principer enligt Aspelin (2003). Det handlar om varaktig kontakt som inte speglas av 

kvantitet utan av kvalitet. Det ska ske en mängd interaktiva processer och en viss kvalitet i 

dessa. Relationen mellan barn och pedagoger kännetecknas av stor närhet och lite distans. 

Växlandet mellan närhet och distans avgörs av situationens karaktär. Vissa situationer kräver 

mera närhet än andra. Personligt bemötande handlar om uppriktigt och genuint intresse 

för kommunikationen, där individerna inte är intresserade av att komma in i andras privatliv 

eller djupare själsliv. Istället är båda intresserade av det som sker i samtalet och identifierar 

sig med det och blir bekräftade som person av varandra. Mellanmänskliga relationer byggs av 

känslomässiga band. Det som händer med pedagoger och barn relateras till tidigare 

erfarenheter mellan dem. Både den kroppsliga och språkliga kommunikationen visar om 

relationen är stabil. Alltså att de kan vara sig själva när de möts och känslorna behöver inte 

kvävas eller gömmas. Förtroende handlar om ömsesidig respekt och förståelse vilken växer 

genom kommunikation. Framfört allt i den icke-verbala kommunikationen visar pedagoger att 

de uppskattar, respekterar och accepterar sina elever/barn som de är (Aspelin, 2003). 

 

När det gäller barns rätt till respekt tar Orlenius och Bigsten (2008) upp den moraliska 

dimensionen i det pedagogiska arbetet. De menar att många gånger gör komplexiteten i den 

pedagogiska vardagen att pedagogen måste välja mellan att tillvarata solidaritet framför 

individens autonomi. Balansgången i dessa värden är viktig när det gäller relationen mellan 

barn och lärare. Hur pedagoger gör är egentligen kärnan i det komplexa pedagogiska arbetet. 
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Individens frihet och autonomi ska respekteras och inte kränkas i namn av solidaritet för 

gruppen. Öhman (1996) menar i samband med det som Orlenius och Bigsten (2008) 

poängterar, att när barns autonomi och självbestämmande respekteras växer deras tillit till sig 

själv och den egna inlevelseförmågan, vilket utvecklar förmågan att känna empati för en 

annan människa.  

 

Pedagogens deltagande i barns lek är viktigt. Hagtvet (2004) beskriver fyra typer av 

pedagogroller i barns lek när hon refererar till Enz och Christie.  Pedagogen intar rollen som 

åskådare/iakttagare av barnens lek. Den vuxne har en passiv roll. Tullgren (2003) beskriver 

att pedagoger använder leken som instrument för övervakning och på det sättet styr barns 

handling i leken. Rollen som åskådare/iakttagare kan ha en positiv inverkan i leken enligt Enz 

och Christie (i Hagtvet, 2004) eftersom pedagoger lyssnar och observerar barn i leken för att 

ingripa när leken avbryts på grund av till exempel barns oförmåga att hantera konflikter. 

Scenledare är den andra rolltypen som pedagoger intar. Där tar pedagogen rollen som hjälpare 

för att barn ska få den rekvisita som de behöver för att utföra leken. I denna roll blir inte 

pedagogen så engagerad i leken. Vissa förespråkar pedagogers roll som åskådare och 

scenledare eftersom de tror att vuxenaktivt deltagande kan förstöra lekens spontanitet (Åm, 

1986). I den tredje rollen deltar pedagogen i leken som medlekande men får inte huvudrollen. 

Pedagogens deltagande sker på lekens premisser och barns villkor. Den fjärde och sista rollen 

benämner Enz och Chrisite som lekledare. Vilket innebär att pedagogen har en aktiv roll i 

leken och kan på det sättet ändra lekens utveckling och karaktär. Knutsdotter Olofsson (1987) 

menar att aktiva pedagoger som deltar i leken berikar leken på olika sätt. Lekens tema blir 

komplext. Barns lek blir varaktig och tävlande undviks. 

 

De vuxnas sätt att se på barn och lek blir central i den roll som pedagoger intar i leken. 

Forskare är eniga om att den främsta rollen som pedagogen har i barns lek är att ta ansvar för 

att leken blomstrar i förskolan genom att tillföra barnen tid, rum och ro. Ekelund 

(2009) ställer en rad frågor som pedagoger bör fundera över i samband med barns lek och 

pedagogers roll.  
 

Hur kan man delta i barns lek med respekt och lyhördhet för barn och deras initiativ?  
Vad är fokus? Den vuxnes behov att lära ut eller barns lust att leka och erfara? 
Hur kan man släppa agendan i en planerad aktivitet utan att för den skull missa möjligheten till 

barns lärande?  
Vad menas med fri lek? Vad är den fri från? 
Hur kan man oftare bejaka barnens inviter till lek? 
Vilken roll kan man ha i leken som vuxen? (Ekelund 2009:56) 

 
I debatten om lek som Lindqvist (1996) och Lillemyr (1990) tar upp står dialogpedagogik i 

centrum där barn har mer inflytande och bestämmanderätt. Pedagoger agerar demokratiskt när 

barn genom kommunikation blir hörda av pedagoger och kan bestämma över leken och dess 

innehåll. Det innebär att pedagogen stöttar och respekterar barns lek och fråntar dem inte 

rätten att bestämma. Bakhtin (i Williams m.fl., 2000) framhäver också vikten av dialogicitet 

för individens jagskapande. Vilket innebär att individen blir till genom kommunikation med 

andra människor.  

 

I den sociala kontexten som leken sker ska pedagogen organisera vardagen så att barn hittar 

lekkamrater. Pedagoger blir förebilder genom att i ord och handling visa hur individen agerar 

i det sociala samspel som leken kräver (Lillemyr, 2002). Löfdahl (2007) uppmärksammar att 

pedagoger i sin strävan efter förskolans professionalisering blir de vuxenstyrda aktiviteterna 
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viktigare än barns lek. Hjorth (1996) menar att barns lek avbryts för att de skulle delta i olika 

aktiviteter som vuxna har ordnat.  

 

Granberg beskriver att när barn leker befinner de sig i en flow-upplevelse. Det här är ett 

tillstånd av “ökad medvetenhet, spänning, självförverkligande och njutning” (Granberg, 

2004:17). För att barn ska nå det här tillståndet behöver de vara djupt koncentrerade och 

avskärmade av omvärlden, tillägger hon. Om leken ska utvecklas betonar författaren att barn 

behöver få gott om tid för att leka.  Hon skriver också om en psykisk miljö där leken får 

utrymme så att barn kan komma igång, vara i leken och ha möjlighet att avsluta den. 

Knutsdotter Olofsson (1991) delar samma tanke om barns behov av ro och tid för leken hon 

betonar för att barns inre föreställningar ska träda fram behöver barn vara djupt koncentrerade 

och ostörda. 

 

När pedagogen tar barns lek på allvar och behandlar barns tid till lek med respekt undviker 

pedagogen att avbryta den i onödan och låter barn vara koncentrerade i leken (Öhman, 1996). 

Det här handlingssättet visar att barn behandlas med värdighet. Något som stärker barns 

självkänsla, självtillit och självkännedom (Svaleryd, 2003). Pedagogens främsta roll är att 

stärka barns bild av sig själva. Folkman och Svedin (2003) framhäver fyra saker som barn 

behöver för att stärka sin bild av sig själv. De behöver känna sig sedda, känna sig kompetenta, 

uppleva sig duga som man är, våga visa sig för andra och kunna hävda sig. Två aspekter som 

tas upp i det här arbetet är att lekens möjligheter hindras på grund av pedagogernas sätt att se 

på barnen och leken samt hur de vardagliga rutinerna i förskolan påverkar barns möjlighet till 

lek. Något som också många lekforskare är eniga om (Knutsdotter Olofsson, 1993). Makten 

som vuxna har bör användas för att främja barns lekmöjligheter och barns inflytande i det 

vardagliga för att integrera dem som medaktörer och medskapande av den gemensamma 

tillvaron i förskolan (Löfdalh, 2004).  

 

 

3.3 Förutsättningar som gynnar leken  
 
För att kunna lära känna världen måste vi som människor förstå, sätta ord på och tänka om det 

vi ser, hör och känner, vilket innebär att människan empiriskt ska studera, observera, förstå 

och ha kunskap om något för att verkligheten ska kunna ta form (Nordin-Hultman, 2004). 

 

Nordin-Hultman (2004) refererar till Birgitta Almqvist som har forskat om materialutbudet i 

den svenska förskolan utifrån olika klassificeringsprinciper. En första klassificering visar att 

pedagogiskt/skapande material är vanligast på förskolan. Enligt en andra klassificering finns 

mest material för skapande aktiviteter, slöjd och rörelse, men minst för musik, språk och 

litteratur. En tredje klassificering visar att det framförallt finns material som stimulerar den 

sociala och kognitiva utvecklingen och därefter material som stimulerar grov- och 

finmotoriken. Sammanfattningsvis är materialet förskolespecifikt och har rötter i Fröbel-

pedagogiken och förmedlar trygghet. Det mesta materialet är könsneutralt och inbjuder till 

skapande aktiviteter. 

 

Nordin-Hultman (2004) gör en parallell studie mellan svenska och engelska förskole- och 

skolmiljöerna, där hon observerar hur rum, tid och material organiseras. Förskolan i båda 

länderna har utgångspunkten i Fredrik Fröbels pedagogiska filosofi med betoning på lek och 

självinitierade aktiviteter. Fröbels pedagogiska filosofi har däremot omtolkats på olika sätt i 

de båda länderna. I England har John Dewey rekonstruerat Fröbels lekbegrepp och syn på 

barns självvalda aktiviteter genom att ta influenser från den amerikanska kindergartenrörelsen 
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som hade ”projektorganiserade studier med barnens intresse och aktiviteter i centrum” 

(2004:60) och den pedagogiska filosofin och praktiken som vilade på begreppet ”child-

centred”. I Sverige var det Elsa Köhler som omtolkade Fröbel-pedagogiken med amerikanska 

influenser och hon hänvisar själv till Dewey. Aktivitetspedagogiken får inte fäste i skolans 

värld i Sverige utan den riktas i huvudsak mot förskolan. 

 

År 1968 har Barnstugeutredningen fått i uppdrag att skriva ett pedagogiskt program för det 

inre arbetet för förskolan och Gertrud Schyl-Bjurman har besökt både förskolor i USA och i 

England. Hon får influenser från de den progressivistiska pedagogiken vilket innebär en 

barncentrerad praktik, där barnet ska ha möjlighet att själva ta initiativ, och från de engelska 

influenserna av ”öppna rum” och tillgängligt material. 

 

Trots den gemensamma utgångspunkten ser förskolorna annorlunda ut i de två länderna. 

Nordin-Hultman (2004) hittar likhet mellan de flesta svenska förskolorna när det gäller 

rumsindelningen. De flesta består av tre rum: lek-matrummet, lek/bygg-vilrummet och 

dockvrån som hon kallar dem. Utöver dessa rum finns också tillgång till andra rum som är 

gemensamma för flera avdelningar och som man ska boka eller turas om för att vara i. Dessa 

rum kan vara ateljé/målarrum, verkstad/snickarrum, våtrum och rörelse- eller hopprum. 

Denna indelning speglar starka avgränsnings- och inrutningsprinciper som gör rummen 

inriktade till vissa aktiviteter samt svårtillgängliga och svåröverblickbara. 

 

Till skillnad från de svenska förskolorna har förskolor i England bara ett stort rum ofta i 

en/flera vinklar eller har två-tre rum som ligger i fil men i detta fall har rummen stora 

öppningar eller avlyfta dörrar mellan rummen. Rummen på den engelska förskolan är 

indelade i olika aktivitetsområden med hjälp av låga hyllor och skåp som gör att det inte blir 

mycket fri golvyta. 

 

Folkman och Svedin (2003) skriver att lekrum måste ordnas för att ”ge näring” åt lek. Med 

”lekrum” menar författarna de yttre förutsättningarna i miljön. Pedagogerna som ingick i 

deras utvecklingsarbete har förändrat rummen på förskolan för att stimulera leklusten hos 

barnen. Inspirationen hämtades från pedagogernas barndom. De tänkte på hur deras 

barndomsplatser för lek såg ut och vad (från miljön) som lockade fram leklusten. 

 

Miljö, material, materialets typ och materialets placering kan göra skillnad i barnets 

engagemang och vilja till lek. Barnet agerar olika i olika miljöer men barnet och omgivningen 

ses fortfarande som separata enheter. Fokus är snarare på kontraster mellan barn och 

omgivning än på varandras förutsättningar. I den svenska förskolan är visst material och 

aktivitetsmöjligheter placerade i olika rum, t.ex. dockvrån och vatten eller målarfärg och 

byggmaterial är starkt avgränsade från varandra. En annan aspekt är att en del av materialet är 

otillgängligt för barnen. På den svenska förskolan befinner sig barnen i ”jättarnas land”, de 

möter hyllor som är anpassade till vuxenhöjd vilket innebär att barnen inte kan nå materialet. 

En annan aspekt som författaren påpekar är att barnen inte får frihet att kombinera och 

använda tillgängligt material utifrån sina idéer eller projekt. Hon menar att barnen inte har 

friheten att flytta material från vissa rum till andra (Nordin-Hultman, 2004). 

 

En annan viktig aspekt som påverkar barns lek och aktiviteter är tiden. Tiden betraktas som en 

miljöfaktor. ”Tiden tillbringas och används alltid i rumsliga positioner; när och var, tid och 

rum, hör ihop och är ömsesidigt beroende.” (Nordin-Hultman, 2004:63) Rummens planering 

påverkar tiden genom t.ex. att ”slösa” tid med att förflytta sig mellan olika stationer. 

Stationer, i förskolans värld, kan associeras med en plats där barnen eller pedagogerna 
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befinner sig under en viss tid. Tiden i sin tur, eller bättre sagt tidens indelning under dagen, 

påverkar vilka rum och material barnen har tillgång till. Författarens observationer visar en 

mycket tidsreglerad vistelse på svensk förskola till skillnad till den engelska: 

 

Tabell 1 

Svensk förskola Engelsk förskola 

”Fram till 9.00 lek och undanplockning 

 9.00 –   9.25  samling 

 9.25 –   9.35  toalettbesök 

 9.35 –   9.50  påklädning i tamburen 

 9.50 – 10.50  oftast utevistelse eller 

temaarbete 

10.50 – 10.55  avklädning i tamburen 

10.55 – 11.00  handtvätt i tvättrummet 

11.00 – 11.10  lek eller lunchsamling 

11.10 – 11.40  lunch 

11.40 – 11.50  toalettbesök 

11.50 – 12.00  förberedelser för vilan 

12.00 – 13.15  vila eller lugna aktiviteter 

13.15 – 14.15  lek eller temaarbete, ev. 

utevistelse 

14.15 – 14. 35 mellanmål 

14.35 –            hämtning, lek”  

”9.00 – 11.15  lek, utevistelse, ev. temaarbete, 

mellanmål 

11.15 – 11.30  undanplockning 

11.30 – 12.00  sagostund, sång 

12.00 – 13.00  lunch 

13.00 – 15.15  lek, utevistelse, ev. temaarbete, 

mellanmål 

15.15 – 15.30  undanplockning 

15.30 – 16.00  sagostund, sång” 

(Nordin-Hultman, 2004:97,98) 

 

På svensk förskola är aktiviteterna planerade för alla eller delar av barngruppen som gör att 

det förekommer en del planerade byten av rumsliga situationer vid bestämda tidpunkter. Detta 

gör att barnen avbryts oftare i den svenska förskolan än barnen i den engelska förskolan. 

Barnen i den svenska förskolan får heller inte lika lång sammanhängande tid som de själva 

har kontroll över. På den engelska förskolan tar barnen eget initiativ till att gå ut eller äta 

mellanmål. Barnen kan äta mellanmålet under tiden de leker och även gå till och från 

temaarbetet. 

 

 

3.4 Barns perspektiv  
 
Hjorth (1996) har skrivit om de vuxnas förhållningssätt till lek utifrån barnens uppfattningar. 

Hennes intervjuer med barnen visar att barnen går in i lekens värld ivriga och med lust och att 

de behövde uttrycka sig i leken. Barnen skapar en bild av leken i förväg som sedan utvecklas 

och bara väntar på att komma till verklighet. Barnen känner tillfredsställelse och förnöjsamhet 

när de får leka färdigt och ha god tid på sig att förverkliga sina idéer. Om barnen blir avbrutna 

i leken när de har många idéer på gång upplevs det som frustrerande för barnen. Författaren 

beskriver hur två flickor leker cirkus. Flickorna gör cirkusbiljetter och förbereder ett program, 

men precis när de börjar visa upp första dansen blir de avbrutna av en vuxen som säger att det 

är mat. Under intervjun visar flickorna stor besvikelse och de försöker hitta ett nytt tillfälle att 

leka. Detta tillfälle visar sig vara följande dag efter frukosten. Flickorna var medvetna om 

dagstrukturen och alla inplanerade aktiviteterna som skulle avlösa vartannat. Leken behöver 

tid och utrymme för att utvecklas och genomföras. Leken uppstår när barnen har lust och 

finner mening i det, inte när vuxna hittar plats till det (Hjorth, 1996). 
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Barnen uppfattade inte att pedagogerna var närvarande i leken. Den var inte en mötesplats 

mellan barn och vuxna, utan bara mellan barn. Barnen upplevde att pedagogerna mest skriver 

och går på rast. När barnen tillfrågades om de kunde säga att de vill fortsätta leka när de 

vuxna säger att de ska vara med på andra planerade aktiviteter, svarade barnen att ”Men vi får 

ändå vara med” i de vuxen planerade aktiviteterna (Hjorth, 1996:182). Det visade sig att både 

vuxna och andra barn saknade respekt för pågående lek, som ofta avbryts för olika 

inplanerade situationer eller för att andra barn vill vara med. I vissa situationer där andra barn 

vill vara med, fördärvas leken eftersom barnen som hade börjat leken inte får leka ifred om de 

så önskar. I dessa situationer menar Hjorth (1996) att en närvarande pedagog kan hjälpa 

barnen att lösa konflikten. Om pedagoger är med i leken kan de vara stöd till lekens regler och 

normer eftersom de har mer auktoritet än barnen. Intervjuerna visar att barnen behöver 

vuxenhjälp med regelsystemet i leken för att leken ska kunna genomföras, samt att barnen 

tycker om att leka i samma rum där det finns vuxna för att vuxna kan skydda deras lek om 

något annat barn försöker fördärva den.  

 

Tidigare har nämnts Folkman och Svedins (2003) tankar om att lekrum måste ordnas för att 

”ge näring” åt lek. De skrev hur pedagogerna har ändrat miljön men de skriver också att det 

inte bara var vuxna som ändrade miljön, utan barnen påverkar/skapar också miljön. 

Författarna beskriver en situation där barnen hade flyttat möbler från dockvrån till 

samlingsrummet. När en pedagog öppnade dörren till samlingsrummet såg hon de utklädda 

barnen som hade roligt bland de flyttade möblerna. Barnens första reaktion var att de såg ut 

som de tänkte ”Hjälp, nu får vi nog skäll”, men de möttes av en pedagog som såg det positiva 

i barnens aktivitet och visade respekt för barnens lek och idéer. 

 

”Det är fördelaktigt att barn redan under tidiga förskoleåldern klarar att skifta mellan lek och 

en mer strukturerad eller planerad situation” (Fagerli, Lillemyr och Søbstad, 2001:95). 

Författarna menar att förskolläraren ska stimulera barnen att vara aktiva och kompetenta i 

både lek och planerat aktivitet samt både individuellt och i grupp. Det är också viktigt för 

barnen att få göra självständiga val inom båda typerna av aktivitet eftersom det under 

förskoleperioden läggs en grund för aktiv medverkan och utveckling av självständighet. 

 

Hjorth (1996) reflekterar kring hur barnen uppfattar de vuxnas agerande i leken och skriver att 

”vuxenplanerade aktiviteter skapar negativa attityder hos barnen, som i sitt medvetande 

fortfarande är fångade av att fullfölja lek handlingarna” (1996:192).  

 

 

3.5 Sammanfattning 
 

Lekens betydelse för barns utveckling framkommer tydligt i den forskning som presenteras i 

detta arbete. Pedagogens roll som ramskapare avgör vilka förutsättningar till lek barn får när 

de vistas i förskolan. Pedagogens lek- och barnsyn påverkar hur bl. a. tiden, materialet och 

den fysiska miljön organiseras för att gynna barns lek.  Nordin-Hultman (2004) beskriver 

tydligt hur dessa faktorer har en betydande roll i barns lek.  

 

Relationen mellan barn och pedagoger är osymmetrisk (Aspelin, 2003). Det innebär att 

pedagoger har mer makt gentemot barn. Tullgren (2003) uppmärksammar barns behov av att 

ha makt och kontroll över sin tillvaro. Det är framfört allt i leken som barn kan uppleva det. 

Tullgren tillägger att pedagoger ska vara lyhörda för dessa behov. Huvudsaken är hur 

pedagoger är medvetna över hur de använder sin makt.  
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4. Metod 
 

I detta kapitel beskrivs tillvägagångssätt för genomförandet av de empiriska studierna. Valet 

av att använda observationer och intervjuer som metod för undersökning motiveras. Det 

redogörs för de etiska ställningstagandena i relation till observationer och intervjuer. I näst 

sista stycket av metodkapitlet kommer bearbetningen av insamlat material att tas upp. 

Ambitionen med denna studie är att skapa förståelse för hur förskolans verksamhet gör barns 

lek möjlig och vad det är som påverkar detta. Vi har därmed valt en tolkande, hermeneutisk 

forskningsansats (Bryman, 2002) där vår förförståelse kan ses som en tillgång då vi analyserar 

och tolkar materialet i denna studie  

 

 

4.1 Datainsamlingsmetod 
 

Observationer är den lämpligaste undersökningsmetoden för att kunna få svar på våra frågor i 

detta arbete. Observationerna görs i form av löpande protokoll (Rubinstein Reich & Wesén, 

1986) med tidstruktur eftersom denna typ av metod är mest omfattande och relevant för våra 

frågeställningar. På samtliga förskolor gjordes observationerna under en dag. 

 

Under observationerna riktades fokus på hur pedagogerna förhöll sig till barns lek och på 

vilket sätt övergången från lek till rutinsituationer skedde. Det uppmärksammades också 

varför leken avbröts. Vi tittade också på hur barnen reagerade när leken avbröts och om de 

försökte försvara leken. Miljön på förskolan granskades och presenteras som en ram. En skiss 

av innemiljön ritades upp och den innehåller rumsindelningen och material. Dagens struktur 

på förskolan utifrån ett tidsmässigt perspektiv uppmärksammades eftersom den är relevant 

med tanke på att arbetet handlar bl. a. om hur mycket tid för lek barnen får.  

 

Efter observationen intervjuades en förskollärare från samma avdelning som observerades. Vi 

valde att intervjua en förskollärare och inte en annan pedagog eftersom det är förskolläraren 

som har ansvaret för den pedagogiska verksamheten och ska arbeta enligt läroplanens 

uppdrag och mål. Anledningen till att observationer gjordes före intervjun var att vi ville 

kunna referera till observationerna under intervjun, och för att inte påverka respondenterna 

inför observationerna. På detta sätt undviker även vi att bli påverkade av respondenternas 

svar. Respondentens svar kan göra att fokus under observationerna riktas mot andra saker än 

det som var tänkt från början (bilaga 2). En annan aspekt som undveks var att det kan 

upplevas som kontroll om intervjun sker före observation. Vid intervjuerna användes en 

semistrukturerad intervju (Bryman, 2002) (bilaga 1) eftersom den ger större utrymme för 

flexibilitet men också en möjlighet att ställa frågor som är direkt relaterade till 

observationerna. 

 

 

4.2 Urval 
 

Inför studien gjordes två urval: val av observationsgrupp och val av respondent. Det 

resulterade i att observationer och intervjuer genomfördes på fyra olika förskolor i två svenska 

kommuner. Vi valde olika avdelningar för att få en bredare infallsvinkel. Resultaten mellan 

dessa kommer inte att jämföras. En av förskolorna har fem avdelningar av vilka valdes en 

åldersblandad avdelning (barn mellan 1 till 5 år) där tre förskollärare och en barnskötare 

arbetar. På avdelningen fanns också en praktikant. En annan förskola har sex avdelningar där 

valdes en småbarnsavdelning (barn mellan 1 till 2,5 år) för observationen.  På denna 
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avdelning arbetar en förskollärare, två barnskötare och en grundskollärare. Den tredje 

förskolan har sex avdelningar och observationerna gjordes på en syskonavdelning (barn 

mellan 3 till 5 år) där tre förskollärare arbetar och tillfälligt också en lärarkandidat. På den 

fjärde förskolan valdes en mellanavdelning (barn mellan 2 till 3 år). På denna avdelning 

arbetar tre förskollärare. Samtliga respondenter har förskollärarutbildning och arbetar på 

respektive avdelningar.   

 

 

4.3 Etiskt ställningstagande 
 

Vetenskapsrådets forskningsetiska rekommendationer (www.codex.vr.se, 2013) har 

eftersträvats i detta arbete vilket inneburit att samtyckesbrev och information lämnades till 

vårdnadshavare (bilaga 3) och förskollärare (bilaga 4) inför observationer och intervjuer. 

Samtliga vårdnadshavare gav sitt samtycke antigen skriftligt eller muntligt. För att skydda 

förskolornas och de intervjuades identitet används inte verkliga namn på barn, personal eller 

plats i detta arbete. Namn som användes i arbetet är påhittade. All datainsamling hanteras 

konfidentiellt.  

 

 

4.4 Bearbetning av material 
 

Efter genomförandet av de löpande observationerna renskrevs dessa på datorn. Tidstrukturen 

hölls kvar eftersom vi analyserade hur mycket tid barnen får möjlighet till för leken. Det 

respondenterna säger vid intervjuer spelades in och bearbetades i efterhand. Resultaten 

analyserades med utgångspunkt i de aspekter som lyfts upp under tidigare forskning. De 

teman som vi berörde är pedagogens förhållningssätt, förutsättningar som gynnar leken (tid 

och miljö) och barnens reaktioner (perspektiv) när leken avbröts. 

 

 

4.5 Metodkritik 
 

Intervjufrågorna kunde formuleras tydligare eller kunde vara färre. Några av frågorna kändes 

som upprepning under intervjuerna eftersom respondenterna redan hade svarat på en del 

frågor innan de ställdes. Det hade också varit en fördel att upprepa observationerna under 

minst en dag till på varje förskola för att få en bredare inblick. 

 

http://www.codex.vr.se/
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5. Resultat/analys  
 

Denna del av arbetet består av en sammanfattning av de data som samlats in genom intervjuer 

och observationer i våra empiriska studier. Det presenteras en skiss som ett typiskt exempel 

på hur rumfördelningarna ser ut i det flesta avdelningar som deltagit i studiet. Det redovisas 

för vilken tidstruktur dagen har på de flesta av förskolorna vilket jämförs med Nordin-

Hultmans (2004). Hur pedagogerna samspelar med barnen i leken, hur den avbryts inför 

rutinsituationer samt hur barnen reagerar när leken avbryts presenteras i löpande text. 

Resultatet analyseras i relation till relevanta delar av tidigare forskning, alltså utifrån 

förutsättningar som gynnar leken, pedagogens förhållningssätt och barnens perspektiv.  

 

 

5.1.1 Förutsättningar för lek: miljö 
 

Planbeskrivning över en avdelning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
På förskolorna Stjärnan, Månen och Smultron finns tre till sju rum, vilket stämmer med det 

Nordin-Hultman (2004) beskriver om svensk förskola, där författaren uppmärksammar att 

rummens indelning visar på starka avgränsningar och att rummen är inriktade till vissa 

aktiviteter samt svårtillgängliga och svåröverblickbara (se exempel på skissen ovan). Vi 

kunde observera hur ett aktivitetstavelsystem fungerar där barnen kunde se att det finns flera 

rum på tavlan (bilder med namn på rummet), även om dessa rum inte var synliga fysiskt. 

 

Den fysiska miljön på förskolan Liljan såg annorlunda ut. Rumsindelningen och den öppna 

ytan gjorde att barnen kunde se vad pedagogerna gjorde och kunde själva avgöra om de ville 

delta eller inte i olika aktiviteter. Det gjorde att pedagogerna inte behövde avbryta barns lek 

för att barnen skulle delta i någon annan aktivitet. Barnen hämtade själva materialet de ville 

1 
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arbeta med och plockade undan när de hade använt det färdigt. Hyllorna, borden och stolarna 

var i barnens nivå. Genom att organisera miljön på det sättet behandlas barnen med värdighet 

av pedagogerna och barns lek tas på allvar (Öhman, 1996; Svaleryd, 2003). 

 

På en av förskolorna hade personalen en tavla där de kunde hänga upp bilder på olika 

rum/hörna i olika rutor (sex rutor). I varje ruta fanns sex platser där barnen kunde sätta 

upp/flytta sina bilder, om de ville vara i respektive rum. Pedagogerna kunde styra hur många 

barn som fick vara i ett rum/hörna genom att sätta ”stopp” på några av de sex platser. Tavlan 

var placerad i barnens höjd och de kunde lätt sätta upp/flytta sina bilder ”på rummet” där de 

ville vara. När barnen inte riktigt klarade av att hantera aktivitetstavlan eller glömde sätta upp 

bilder, hjälpte pedagogerna till. Möjliga val vid observationstillfället var: kiosken, 

byggrummet, målarrummet, spelhörnan, köket, lekhallen, vattenrummet och musikrummet. 

Alla rum/hörn var inte tillgälliga samtidigt eftersom tavlan hade sex rutor.  

 

På förskolan Liljan beskriver pedagogen att de brukar presentera material för barnen innan de 

själva använder det tillsammans med dem. Pedagogen säger också att det finns olika material 

och när barn ska använda det, hämtar de en matta om de ska arbeta/leka på golvet eller 

arbetsdukar om det är vid bordet. Barnen gör på det sättet för att avgränsa ”mitt område”. 

Man ska ta en sak i taget, berättar pedagogen. Respondenterna på två andra förskolor säger att 

barnen tycker om när det kommer något nytt på avdelningen. På förskolan Månen 

introduceras också nytt material under samlingen för att alla barnen ska kunna se att 

materialutbudet har berikats med något nytt och vad det är för någonting. 

 

På förskolan Stjärnan menar förskolläraren att det är viktigt att leksakerna finns på barnens 

höjd ”det gäller att ha sakerna på deras höjd, annars når de inte”. Observationerna visar att 

en stor del av materialet finns på barnens nivå men inte allt. På samtliga förskolor, förutom 

förskolan Liljan, är en del av materialet placerat uppe på hyllorna, otillgängligt för barn, vilket 

stämmer överens med det Nordin-Hultman (2004) skriver att barnen på svensk förskola 

befinner sig i jättarnas land, att de möter hyllor som är anpassade för vuxna  

 

Under intervjun säger förskolläraren på Stjärnan att miljön har stor betydelse och påverkar 

barns lek. Pedagogerna sorterar leksakerna i respektive lådor, t.ex. legobitar i en låda, dockor i 

en låda m.m., för att allt inte ska ligga huller om buller. Hon säger att det är personalen som 

sorterar materialet vid slutet på dagen eftersom barnen är 1-2 år för tillfället. Hon säger att det 

är mycket viktigt att rummen är anpassade för barnens ålder, t.ex. rutschkanan byttes eftersom 

den som fanns innan på avdelningen var för hög för barn mellan 1-2 år. Förskolläraren är 

också medveten om att personalen påverkar miljön. Ett exempel var att de hade satt upp en 

spegel i hallen, som var mycket populär. Folkman och Svedin (2003) skriver att lekrum måste 

ordnas för att ”ge näring” åt lek.  

 

I intervjun säger pedagogen på förskolan Smultron att när de ändrar miljön påverkar även de 

små ändringarna leken. Det som hon anser påverka leken mest är barngruppen och samspelet 

mellan barnen. Barn är alltid intresserade av att veta vilka barn som kommer. De är alltså 

intresserade av sina lekkamrater. Åm (1986) poängterar vikten av kamrater för lekens 

utveckling. Materialet anses inte så viktigt. Pedagogen i denna studie säger att materialet som 

finns i förskolan aldrig kommer att kunna jämföras med de leksakerna som barnen har hemma. 

 

Leken blir också påverkad av om barn är inne, ute eller på någon annan avdelning. När det 

gäller miljön berättar pedagogen från förskolan Smultron att de har ändrat till exempel platsen 

på byggrummet eftersom de har insett att det behövs för att stödja barns byggande så att den 
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inte blir begränsad p.g.a. lite utrymme. De har också köpt olika sorters lego med olika färger. 

Dockrummet har också flyttats runt för att det skulle vara en mysig plats och att en barngrupp 

skulle kunna stänga dörren och leka ostört. Pedagogerna är medvetna om den fysiska miljöns 

betydelse för leken. Miljöns betydelse uppmärksammas av lekforskarna. Miljön alltså ”de yttre 

förutsättningarna” ger näring till leken. Leken förändras och berikas med dessa omständigheter 

anser författarna (Folkman och Svedin, 2003 ). I förskolan Liljan kan leken ske samtidigt i olika 

miljöer berättar pedagogen. Barn kan röra sig fritt till exempel om pappa eller mamma ska gå 

och jobba kan barnen röra sig från dockhörnan till ett annat rum (i den öppna ytan). Hon 

berättar också att de delar på barngruppen. Ibland är de stora inne och leker och de små går ut, 

eller tvärtom. 

 

Pedagogerna planerar för lek genom att se till att det finns material och utrymme till den, t.ex. 

bygglek eftersom de upplever att barnen tycker om att bygga. De hjälper också barnen att 

fördela sig i olika rum genom att erbjuda aktiviteter som de kan göra. Man ska kunna välja 

sina aktiviteter. Det ser vi när de kommer från småbarnsavdelning att dessa barn är vana att 

välja vad de ska göra, berättar pedagogen från förskolan Smultron.  

 

Pedagoger på förskolan Smultron brukar prata sinsemellan om hur barnen utnyttjar 

utrymmena. När det är få barn i ett visst rum och många i ett annat rum antyder pedagogerna 

att i rummet där det finns få barn måste det vara något fel på rummets miljö. Miljön är 

ointressant för dessa barn. Då undrar pedagogerna vad de kan ändra på. Det finns vissa rum 

som barn använder för att dra sig undan och vara ifred i. Det är många barn som brukar vara i 

matrummet. De klistrar, klipper osv. De känner sig trygga där, upplever pedagogen. Hon inser 

att det är på grund av att det alltid finns en vuxen i det rummet. Närvarande vuxna är viktiga 

för barns lek (Knutsdotter Olofsson, 1987). Barn vill gärna att pedagoger på förskolan deltar i 

deras lek menar Hjort (1996). 
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5.1.2 Förutsättningar för lek: Tid 

 
I tidigare forskning nämns att tiden är betraktad som en miljöfaktor eftersom den är en viktig 

aspekt som påverkar barns lek och aktiviteter. (Nordin-Hultman, 2004) 

 

Tabell 2 

Dagens tidstruktur typiskt exempel 

  7.52 – 8.10   Lek 

  8.10 – 8.30   Frukost 

  8.30 – 9.35   Lek  

  9.35 – 9.45   Städning och toalettbesök 

  9.45 – 10.10 Samling 

10.10 – 10.25 Påklädning i tamburen 

10.25 – 11.10 Ute vistelse 

11.10 – 11.30 Avklädning i tamburen och 

                       handtvättning 

11.30 – 12.00 Planerad aktivitet  

12.00 – 12.30 Lunch 

12.30 – 12.45 Handtvättning och lek 

12.45 – 13.00 Sagoläsning 

13.00 – 14.00 Lek  

14.00 – 14.30 Mellanmål 

 

Om vi ska titta på Nordin-Hultmans (2004) observationer som publicerades 2005 ser vi att det 

inte är mycket som har förändrats när det gäller dagsstruktur och rutiner. För att tydliggöra det 

visas här nyckelmoment under dagen hämtade från observationerna (se tabell 2) jämfört med 

Nordin-Hultmans (2004) resultat.  

 

Det vi såg i våra observationer var att samtliga förskolor har lek efter frukost och vid kl. 9.00 - 

9.30 avbryts leken för samling/fruktstund, vilket stämmer överens med Nordin-Hultmans 

studie som visar att fram till 9.00 är det tid för lek och undanplockning. Under intervjun säger 

en av respondenterna att ibland har de ”drop in frukt”, vilket innebär att frukten finns 

framställd på ett bord under förmiddagen och barnen kan äta när de känner för det. I 

författarens studie tar samling, plus toalettbesök och påklädning 50 minuter, vilket oftast följs 

av utevistelse eller temaarbete. I denna studie är dessa moment olika långa i de olika 

förskolorna, det varierar mellan 45 och 75 minuter. Skillnaderna är relevanta när det gäller 

omvårdnadsdelen, påklädning och toalettbesök och det kan bero på barnens ålder eller 

barnantal som var närvarande på avdelningen när observationerna gjordes. Dessa moment är 

längre där det finns många små barn och/eller många barn närvarande och det kan förklaras 

med att barnen behöver mer hjälp och implicit mer tid för påklädning, toalettbesök eller 

blöjbyte.  
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Utevistelsen i Nordin-Hultmans studie varar en timma vilket stämmer överens med förskolan 

Månen men varar 45 minuter på förskolan Stjärnan. Denna tid tillbringas till lek. I de andra 

två förskolorna var utevistelse mellan 30 till 45 minuter. En anledning kan vara att dagen när 

observationerna gjordes i en av dessa förskolor var det väldigt kallt och barnen frös. 

 

Mellan utevistelsen och lunch ser vi samma mönster på samtliga förskolor där 

observationerna gjordes samt hos Nordin-Hultman. Tiderna för lunch varierar dock. I Nordin-

Hultmans studie äter barnen lunch kl. 11.10 och på de olika förskolorna i detta arbete äter 

barnen lunch kl. 11.30, 11.20, 12.00, respektive 11.05. En av respondenterna säger att de 

egentligen ska äta lunch kl. 11.30 men de försöker och lyckas även äta tio minuter tidigare 

eftersom de små barnen är mycket trötta och behöver sova. Samtliga förskolor har 

sagoläsning eller vila efter lunch. Barnen i Nordin-Hultmans studie har också vila men 

författaren skriver inte någonting om sagoläsning, utan barnen har ”lugna aktiviteter”. 

 

Efter ”lugna aktiviteter” har barnen en timme (13.15 – 14.15) för lek eller temaarbete, ev. 

utevistelse i Nordin-Hultmans studie. På förskolan Månen får barnen en och en halv timma 

för lek efter sagostunden. Pedagogerna väljer om de ska vara inne eller ute och då är alla 

barnen antingen ute eller inne. Om de ska vara inne får barnen välja vad de vill göra genom 

att hänga sitt foto på aktivitetstavlan. På Stjärnan sover alla barnen och när några av dem 

vaknar är de oftast i köket och pusslar eller ritar vid bordet. Efter att alla har vaknat är det i 

vanliga fall ungefär en halv timma till mellanmålet och denna tid tillbringas till lek. På 

förskolan Smultron utrycker pedagogen att leken efter sagoläsning blir väldigt kort. Däremot 

har observerats att den sammanhängande tiden för leken efter vilan blev nästan två timmar på 

förskolan Lilja (se tabell 2).  

 

Mellanmålet serveras kl. 14.15 i Nordin-Hultmans studie och på förskolorna som 

observerades varierade det mellan kl. 14.00 respektive 14.30. 

 

På de flesta förskolorna liknar dagens struktur den som Nordin-Hultman (2004) beskriver. Det 

finns små variationer när det gäller klockslag men i själva aktiviteterna är det inte särskild 

mycket skillnad.  

 

Kortfattat är dagens struktur följande: 

 Frukost 

 Lek 

 Samling, fruktstund, temaarbete 

 Utevistelse – lek 

 Lunch 

 Vila, sagoläsning 

 Lek 

 Mellanmål  

 Lek 

 

Vardagen på förskolan Smultron är mycket rutinbunden. Barnen blir påminda att gå på 

toaletten innan de går ut. De blir påminda att städa innan samlingen som brukar hållas när 

pedagogerna kommer tillbaka från sina raster. Julpyssel gjorde också att barns lek avbröts 

både inne och ute. Det syns tydligt att det sker en självreglering hos barn på grund av de 

strikta rutinerna som finns i den här förskolan vilket framkom i observationerna. Det tyder på 

att barnen visste precis vad som förväntades av dem. De anpassade sig efter det och 



 22 

protesterade inte när lekens avbröts. Det ser ut som att barnen ska anpassa sina behov enligt 

den rådande schemalagda agendan och inte tvärtom (Markström, 2007).  

 

Om vi ska titta sammanfattningsvis på hur lång sammanhängande tid för lek barnen har på de 

olika förskolorna kommer vi fram till:  

 

Tabell 3 

När? 
Sammanhängande tid för lek 

Månen Stjärnan Smultron Liljan 

Mellan frukost 

och samling 
1 timme 1 timme 

1 timme och 

fem minuter 

1 timme och  

30 minuter 

Utevistelse 1 timme 45 minuter 45 minuter 30 minuter 

Efter sagostund/ 

vila 

1 timme och  

30 minuter* 
30 minuter* 1 timme 2 timmar 

Efter mellanmål Tiden kan inte beräknas eftersom barnen går/har redan gått hem. 

* tiden kan variera beroende på när barnen vaknar (de barnen som sover). 

 

 

5.2 Pedagogens förhållningssätt 

 
I användningen av aktivitetstavlans system syns det tydligt att det finns en ojämn maktrelation 

på förskolan. Med hjälp av aktivitetstavlan bestämde pedagogerna vilka rum som är 

tillgängliga och hur många barn som samtidigt får vara i det rummet. Markström (2007) lyfter 

frågan om vem som har rätt till att bestämma över tid och rum på förskolan. Permer (i 

Tullgren, 2003) skriver att maktrelationer och tekniker som skapas i pedagogisk kontext har 

som syfte att barn/elever ska bli ansvarfulla.  

 

Under intervjun visar det sig att syftet med aktivitetstavlan är att barnen ska ha en djupare lek. 

Personalen hade märkt att barnen byter aktiviteter väldigt ofta och springer mellan rummen 

och detta har förändrats sedan aktivitetstavlan introducerades eftersom barnen får vara minst 

fem minuter i det rummet de väljer. Barnen fördjupar sig mer i leken om de är längre tid i 

respektive rum. Tullgren (2003) skriver att pedagoger använder leken som ett redskap för att 

styra barn i den riktning pedagogerna vill. 

 

Eftersom avdelningen har ett tydligt valsystem av rummen där barnen kan sätta upp sina 

bilder på aktivitetstavlan ställdes frågan vilka rum barnen väljer mest och hon sade att 

lekhallen är populärast. Hon berättar hur nästan alla barnen, särskilt pojkarna, alltid valde 

lekhallen och bara sprang runt och busade. Detta har gjort att pedagogerna har börjat bygga 

hinderbana i lekhallen och barnen som väljer lekhallen ska följa hinderbanan och eventuellt 

vara med och ändra den, men inte springa runt. Om barnen inte vill följa hinderbanan, får de 

inte vara i lekhallen, utan de får välja en annan aktivitet. Enligt pedagogerna, är meningen 

med detta att de barn som alltid valde lekhallen ska prova på att göra något annat.  

 

Pedagogen från förskolan Smultron berättar något liknande under intervjun. De strävar också 

efter att hålla kvar barn i leken. Vissa barn brukar hoppa från en aktivitet till en annan eller 

bara vandra omkring på avdelningen. Då brukar pedagogerna säga till dessa barn fortsätt och 

lek lite till. Vi sitter där barnen är och säger till barnen att vi ska fortsätta leka, tillägger 

pedagogerna. Man brukar säga Nej, lek lite till och så lugnar barnen ner sig, avslutar 
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pedagogen. Hon inser att även om pedagogen inte deltar aktivt i leken är han eller hon en 

viktig person för att leken ska fortskrida.  Hon tror att barn behöver vuxnas närhet och anser 

också att pedagogens roll är att utmana barnen. Det som framträder här stämmer med Tullgren 

(2003) som uppmärksammade hur leken används som redskap för styrning. Hon menar att 

pedagogen observerar barn för att se vad som händer i leken och vill styra dem för att hålla 

kvar barnen i leken och få barn som vandrar runt att lugna ner sig. 

 

Under intervjun uttrycker pedagogen på förskolan Liljan att barnen får leka fritt från den tid 

de kommer på morgonen och i stort sett fram till lunch. Pedagogen är medveten om, enligt det 

hon uttrycker, att barn ska ha en sammanhängande tid, två till tre timmar, för lek. Den här 

synen på leken är den som forskarna anser vara viktig när de menar att barn behöver 

sammanhängande tid för att kunna komma in i leken och koncentrera sig så att de kan befinna 

sig i en flow-upplevelse (Gramberg, 2004; Knutsdotter Olofsson, 1991).  

 

Två av respondenterna använder begreppet ”fri lek” när den inte är planerad/styrd. Den 

bestämda leken är mellan 9-10 och med ”bestämd lek” menar pedagogen lek eller aktiviteter 

som har planerats i förväg av pedagogerna.  

 

”Den fria leken planeras inte, det är en daglig rutin […] ibland kanske sitter barnet i knäet 

och då kanske erbjuder jag en sånglek och då kommer de andra och vill vara med, det är i 

den fria leken men jag kanske styr det lite ändå.”   

 

Förskolläraren anser att det är mycket viktigt att vara delaktig i barns lek. Hon säger också att 

ibland fungerar verksamheten inte som man hade önskat sig, eller som det var tänkt, men man 

ska alltid vara där och delaktig, vara med. Hon menar att barnen tycker det är roligt när 

vuxna är nära och aktiva. Knutsdotter Olofsson (1987) poängterar också att närvarande vuxna 

är mycket viktiga för barns lek.  

 

Respondenten från förskolan Månen önskar sig vara mer delaktig i barns lek eller spela något 

spel med barnen, men hon säger att idag blir barngrupperna större och större och det är inte 

alltid möjligt att sätta sig och spela med ett eller några barn.  

 

Observationerna på Förskolan Stjärnan visar att pedagogerna ofta sitter på golvet eller på 

mycket låga stolar och samspelar mycket med barnen. De tar också tillvara barnens intresse 

och bygger vidare på det. Till exempel var det ett barn som låg på mattan och drog en filt över 

sig och då började en pedagog sjunga ”Gubben i lådan” och det slutade med att alla barnen 

gick fram och sa ”Jag också/me” och pedagogen sa vems tur det var för alla som ville skulle 

ha möjlighet att prova. Under intervjun visade det sig att de flera gånger haft ”Gubben i 

lådan” i samlingen. Pedagogen menar att om man har samma lekar upprepade gånger i 

samlingen då lär barnen sig leken och det kan uppstå mer i barnens spontana lek. Hon 

uttrycker att ”det är roligt när det är så”. Nordin-Hultman (2004) skriver att det är viktigt att 

pedagogerna tar tillvara på barnens intresse och bygger vidare på det.  

 

Observationerna visar att barn vill ha pedagoger i leken eller närvarande i rummet. På 

Förskolan Månen har observerats hur en pedagog går fram till en flicka som leker affär och 

vill handla. I nästa ögonblick kommer två barn till och vill vara med i leken. När pedagogen 

lämnar leken för att svara i telefon går de två barnen ifrån efter en liten stund. Pedagogen från 

förskolan Smultron uttrycker att barnen vill vara i rummet där pedagogerna är. Hon inser att 

barn känner sig trygga när de är tillsammans med vuxna.  

 



 24 

Under intervjun visar förskolläraren från förskolan Stjärnan (Lisa) respekt för barns lek och 

säger att Leken är barnens sätt att utforska och upptäcka, de lär sig kroppsuppfattning, 

rumsuppfattning, allt. 

 

Lisa säger att på småbarnsavdelningen är det inte direkt så mycket rollek, för barn under 2 år 

har svårare för det. De här barnen plockar med leksaker som erbjuds, som finns framme, de 

leker vid spisen och bordet, de plockar tallrikar och dukar på bordet. De ställer sig också 

framför spegeln och leker. Hon säger att det är en upptäcktsvärld för dem. Under 

observationen framträdd ett barn som tar dockor, lägger dem i dockvagnar och sedan går de 

runt med vagnarna eller att barnen bäddar in dockorna. Detta visar att barnen leker rollekar 

också, men kanske inte så mycket, eller inte på samma sätt som de äldre barnen gör.  

 

Både Lisa och förskolläraren från förskolan Månen (Karin) är medvetna om att pedagogerna 

och pedagogernas delaktighet påverkar barns lek. Lisa: Personalantal påverkar den styrda 

leken, om man är mindre personal än det skulle vara när man har planerat t.ex. måla, 

vattenlek… Det är personalavgörande. Det är svårare att ha en sådan vattenlek om personal 

är borta.  

 

Pedagogernas roll är framfört allt för att stötta barn i leken, anser pedagogen från förskolan 

Smultron. Hon berättar att de sitter i periferin för att skapa trygghet och vara tillgänglig om 

barn behöver. Till exempel dela på klossarna, eller stötta om någon inte vågar ta sig in i leken 

osv. Man är inte med i leken säger hon. Meningen är att pedagogen stöttar leken för att den 

ska fortsätta, tillägger pedagogen. Hagtvet (2004) beskriver åskådarrollen vilket innebär att 

pedagogen observerar vad barn leker men tar inte en aktiv roll i leken.  

 

Pedagoger ingriper när något/några barn stör andras lek, utrycker pedagogen från förskolan 

Lilja. De är inte aktiva deltagare i barnens lek. Men de stödjer aktivt leken genom att befinna 

sig i barnens närhet. Det blir en åskådarroll som Hagtvet uttrycker (2004). Vi styr när vi ser 

att det är bråk eller stökigt eller om de stör varandra. Man måste respektera andra. Det handlar 

mycket om demokrati när det gäller lek och vad barn väljer. Det bör finnas stort utrymme för 

barns bestämmande menar Lindqvist (1996) och Lillemyr (1990).  

 

När det gäller vilka roller pedagogerna har i barns lek, visade det sig att på Månen är 

pedagogerna mer åskådare/iakttagare av barnens lek och scenledare, för att låna Hagtvets 

(2004) begrepp, medan de på Stjärnan är mer medlekande och lekledare.  

 

Under observationerna har observerats olika sätt att avbryta leken på. Nedanstående ges några 

exempel på avbrytning av lek inför rutiner/planerade aktiviteter: 

 När barnen skulle äta frukost sa en pedagog: ”Så hör ni, Varsågoda! Kom ”barn NN” 

nu ska vi äta!”. 

 När det var dags för frukt gick en pedagog i lekhallen och sa ”Nu är det så att vi ska 

äta frukt snart så ni behöver plocka i ordning”. En annan pedagog går till 

målarrummet och säger ”Vi ska äta frukt, tar ni och plockar i ordning här med?”. 

Efter att ett barn från målarrummet är färdig, går han runt på avdelningen och 

upprepar ”Städa i ordning! Städa i ordning!”.  

 Vid utevistelsen var det olika hur pedagogerna sa till barnen att de skulle gå in. Några 

ropade högt ”Avdelning nn-barnen nu går vi in. Alla Avdelning nn-barnen kom!”. 

Andra gick fram till barnen och sa med låg röst ”Kom Barn nn, vi går till Avdelning 

nn”. 
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På Stjärnan är det vanligare att pedagogen går fram till barnen och säger att de ska gå in.  Lisa 

utrycker under intervjun att de brukar säga ”Nu ska vi ha samling” och alla barnen springer 

och sätter sig i poolen. Under intervjun säger förskolläraren att barnen lär sig och att 

pedagogerna pratar mycket och säger t.ex. ”nu har vi ätit frukost, nu ska vi gå till lekhallen”. 

Hon säger också att ”det är någon som sticker men de flesta gör det vi säger”. Markström 

(2007) talar om en dold eller öppen agenda där barn ska anpassa sig till de rådande 

omständigheterna. Det är pedagoger som med rutiner och regler styr barns anpassning till 

förskolans struktur. 

 

 

5.3 Barnen  
 

Vi har sett att rutinerna på förskolan avbryter barns lek och att barnen inte alltid hinner leka 

färdigt. Hjort (1996) skriver att barnen känner tillfredsställelse och förnöjsamhet när de får 

leka färdigt och har god tid på sig att förverkliga sina idéer och att om barnen blir avbrutna i 

leken när de har många idéer på gång upplevs det som frustrerande för barnen.  

 

Karin och Lisa säger att barnen inte protesterar när man avbryter deras lek: 

 De är vana att det blir samling och att vi går ut, de vet det. (Karin) 

 De är så inkörda i de här dagliga rutinerna. (Lisa).  

 

Tullgren menar att “barn skapas i den barndom de blir givna” (Tullgren, 2003:18). Barnen har 

samma rutiner varje dag och de vänjer sig. 

 

Observationerna på Stjärnan visar att barnen inte blir störda, det är tvärtom, de visar glädje 

när de till exempel ska ha samling eller gå ut. När pedagogen sa ”Nu ska vi ha samling!” och 

samtidigt plockade fram en trumma som de brukar spela på under samlingen, gick nästan alla 

barnen till ”poolen” där de brukar ha samlingen och satte sig glada. Barnen som inte ville 

komma till samlingen tvingas inte att sitta där utan de går runt i rummet och lyssnar på 

samlingen och de flesta kommer så småningom och sätter sig. På Månen protesterar inte 

barnen utan de är lyhörda och gör det de är tillsagda.  

 

Barnen på Smultron protesterade inte när pedagogerna avbröt deras lek. Till och med när 

pedagogen kallade två barn till frukost skrek dessa högt ja, med glädje. Däremot hade vissa 

barn svårt att komma tillbaka till leken när den avbröts. Lekens flöde stoppades och den 

förstördes. I den här förskolan prioriteras rutinerna på bekostnad av barns tid för lek. Barn 

hittar inte tillbaka till leken. De tappar många gånger ledtråden. Det som var underligt är att 

barn inte protesterade när deras lekar avbröts. De var vana att det blir så. Det blir ingen 

motmakt som Tullgren (2003) beskriver. Barn strävar inte efter att ha kontrollen utan helt 

enkelt accepterar och följer det som pedagogerna säger. 

 

Barnen på förskolan Liljan avbryter leken själva. Går in och ut i lek och aktiviteter på eget 

initiativ vid många tillfällen. Däremot när de skulle öva Luciatåget ute protesterade två stora 

pojkar (från en annan avdelning) och ville inte öva. Pedagogen hanterade situationen på ett 

sätt som visade respekt för barn eftersom hon lät dem bestämma när de ville gå till 

Luciaövningen. Barnen försökte ”avrunda” leken de höll på med och efter en liten stund gick 

de till Luciatågsövningen. I det här läget handlar det om att individen ska anpassa sig till 

gruppens behov. Det handlar om den komplexa moraliska dimensionen som Orlenius och 

Bigsten (2008) talar om, alltså att bli solidarisk med gruppen.  
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Dagen när observationerna gjordes på Månen kunde barnen välja på aktivitetstavlan mellan 

kiosken, byggrummet, målarrummet, spelhörnan, köket och lekhallen. I kiosken kunde max 

tre barn vara samtidigt, i byggrummet två, i målarrummet sex, i spelhörnan fyra, i köket två 

och i lekhallen fyra barn.  

 

Barnen valde framförallt lekhallen, målarrummet och kiosken. I spelhörnan var två barn vid 

två olika tillfällen, men inte samtidigt. Vid det tillfället fanns en pedagog med barnet där. I 

byggrummet lekte inget barn under dagen när observationerna gjordes. I köket var ett barn vid 

ett tillfälle. Det barnet gick till aktivitetstavlan, tittade först på lekhallen – det var fullt (fyra 

barn), sedan tittade hon på målarrummet – det var också fullt (sex barn). Bara efter detta valde 

hon köket, där hon inte satt längre än åtta minuter. När hon såg att en pedagog gick till 

kiosken och började leka med ett annat barn som fanns där gick hon och flyttade sin bild på 

kiosken. Nästan i samma ögonblick kommer ett barn till och vill leka där. När pedagogen 

lämnar leken för att svara i telefon går de två barnen ifrån efter en liten stund. 

 

Vid ett annat tillfälle finns bara tre barn i lekhallen, ett barn kommer till förskolan och ser att 

det finns en ledig plats, tar sitt kort och är på väg att sätta upp det på lekhallen men backar, 

tittar in i lekhallen, säger tyst till sig själv ”hinderbana” och sätter sedan sitt kort på 

målarrummet och väljer att måla med vattenfärg.  

 

 

5.4 Sammanfattning  
 

Sammanfattningsvis kan vi säga att på vissa förskolor har barnen inte mycket valfrihet utan 

vuxna har stor makt och bestämmer över vad barnen ska göra. Barnen har kontroll över det de 

gör men bara när de leker och tiden som barnen har för lek är begränsad av vuxna. 

 

På alla förskolor observeras tydligt att barnen vill ha vuxna i närheten och i leken. Samtliga 

förskollärare utrycker i intervjuarna att leken är viktig. I leken kan pedagogerna se hur 

barngruppen fungerar. Åm (1986) menar att leken är viktig för gruppen och gruppen för 

leken. Trygghet i barngruppen bidrar till att de nya barnen är välkomna i barngruppen och 

integreras i den med hjälp av leken (Åm, 1986). 

 

Förhållningsätt gentemot lek, hur den avbryts och hur leken prioriteras ser olika ut beroende 

på pedagogernas lek- och barnsyn. Observationer visar att inte alla barn blir störda av att 

lekens avbröts. Det här är något som Fagerli, Lillemyr och Søbstad (2001) instämmer i om att 

stora barn inte blir störda så mycket. 
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6. Diskussion  
 
Arbetets syfte är att observera på vilket sätt pedagoger påverkar barnens lek och att vinna 

kunskap om hur pedagogerna kan skapa tid och miljö för lek. Vi ville också ta reda på vad det 

är som styr barnens möjligheter till lek. I detta avsnitt utgår vi från våra frågeställningar men 

har lagt till hur pedagogerna skapar tid och rum för lek. 

 

 

6.1 Pedagogens påverkan på barns lek 
 

Barn går in och ut i olika aktiviteter. De lockas genom att pedagogerna befinner sig på olika 

strategiska platser i rummet så att barnen ser vad pedagogerna gör. På det sättet avbryts inte 

barn i sin lek. Hur pedagoger organiserar dagen avgör om barn får sammanhängande tid till 

lek. Till exempel om aktiviteter som pedagoger har planerat kan göras direkt efter frukost för 

att undvika att barn går in i leken och sedan avbryta den för att de skulle delta i det som 

pedagogerna har organiserat. Detta har observerats tydligt på en av förskolorna. Vad var det 

som gjorde den här förskolan annorlunda än de andra förskolorna? Pedagogerna i denna 

förskola strävar efter att barnen ska ha möjlighet att påverka sin vardag och att välja 

aktiviteter fritt. Arbetssättet påverkades av pedagogernas vilja att respektera barns fria val. 

Kanske behöver fler förskolor fundera liter mer över hur tiden på förskolan organiseras, ta 

mer hänsyn till barnens intresse samt visa respekt för deras lek 

 

Hur pedagoger uttrycker sig när de avbryter leken är viktigt. Det finns pedagoger som 

avbryter leken på ett osmidigt sätt. De bekräftar inte att barn har rätt till sin lek. Istället tror de 

att deras position som vuxna ger dem rätt att bestämma över barns lek. Vi anser att barn 

känner sig maktlösa och upplever kontroll från pedagogerna. Vi har också observerat hur 

pedagoger kan avbryta leken på ett mjukt sätt genom att finnas på barnens nivå, i deras lek 

och genom att inbjuda till roliga alternativ. Våra observationer och intervjuer har gett oss en 

inblick i hur vuxna avbryter och hur lite barnen kan påverka sina möjligheter till lek. 

Samtidigt förvånades vi över att barnen inte gav uttryck för protest när de blev avbrutna i 

leken. Genom vårt resultat ser vi att barnen avslutar det de håller på med för att göra som de 

vuxna säger. Det kan förekomma en viss fördröjning innan barnen gör som de vuxna säger är 

det ett uttryck för att vilja stanna kvar i leken. Hjorth (1996) skriver att när barnen frågades 

om de kan säga att de vill leka när de vuxna säger att de ska vara med på andra planerade 

aktiviteter, svarade barnen att ”Men vi får ändå vara med” (på de planerade aktiviteterna) 

(Hjorth, 1996:182). De intervjuade barnen kände att det inte var någon mening att säga emot.  

 
Även om pedagogerna inser att leken är viktig för barns utveckling deltar de inte aktivt i barns 

lek. De flesta vuxna befinner sig i periferin. En aktiv medlekande vuxen betyder mycket för 

barn. Pedagoger som deltar aktivt i leken som lekkamrat kan förstå hur man kan göra för att 

övergå från leken till andra aktiviteter och sedan tillbaka till leken (Knutsdotter Olofson, 

1987). Om de leker t.ex. polis kan pedagogen säga att nu ska polismännen ha sin rast för att 

äta på det sättet blir det inte ett avbrott i leken utan en tillfällig paus eller leken kan fortsätta, 

trots att man äter, och barnen kan sedan spinna vidare på sina idéer och leka färdigt.  
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6.2 Skapande av tid och miljö för lek  

 
Leken behöver tid. Om leken ska utvecklas måste barn komma in i leken och ha tid för att 

utveckla den. Det är pedagogerna i förskolan som ska skapa ramarna till leken. Hur mycket 

ostörd tid får barn till lek egentligen? Verksamheten är full med aktiviteter som måste 

genomföras. Det syns tydligt i dagens tidsstruktur i de olika förskolorna. Vad hände 

egentligen om barns egna aktiviteter avbryts på grund av aktiviteter som pedagogerna har valt 

att barn skulle göra? Som vi tidigare har nämnt skriver Hjort (1996) att om barnen blir 

avbrutna i leken när de har många idéer på gång och inte hinner leka färdigt, upplevs det som 

frustrerande för dem.  

 

Observationerna visar att om pedagogerna planerar ha samling eller temaarbete direkt efter 

frukosten resulterar det i att barnen får mer sammanhängande tid för lek innan lunchen. Idén 

om att ha ”drop in frukt” där barnen själva kunde bestämma när de vill äta frukten och på det 

sättet leka ostörda var ett nytt sätt att skapa förutsättningar och tid för barnens lek. Studien 

visar att det är oundvikligt att avbryta leken vid vissa tillfällen. Det viktiga är hur 

pedagogerna gör det. För att möjliggöra tid för barnen bör övergången från lek till andra 

aktiviteter ska ske naturligt. Analysen av resultaten från den här empiriska studien bekräftar 

våra tankar kring vikten av att vardagen planeras för att ge barnen möjlighet till 

sammanhängande tid för lek. Det som kan förändras är hur många och när planerade 

aktiviteter genomförs under dagen på det sättet kan tid frigöras till lek. Det är inte ett stort 

problem om samlingen är direkt efter frukosten, imorgon kl. 9 eller 10, eller kanske inte alls 

någon dag. Den vardagliga planeringen bör komma in i lekens bubbla, inte ta sönder den. 

 

I Studien har det framkommit att miljön på förskolan oundvikligt påverkar barns lek. Vi har 

sett hur pedagogernas medvetenhet om detta har lett till att de har ändrat olika rum, skaffat 

material och inspiration som ska locka barnen till lek. Detta uppskattas av barnen som enligt 

pedagogerna tycker om när det kommer/händer något nytt på förskolan. Pedagogerna har 

organiserat rummen och materialen i rummen med omtanke och med syfte för att dessa rum 

ska inspirera barnen till lek och olika aktiviteter. 

 

 

6.3 Faktorer som styr barns lek 
 

Förskolans fysiska miljö betyder mycket för barns lek. Där det finns tillgängligt material i 

låga hyllor kan barn ta saker utan att behöva fråga pedagogerna. Barnen kan lätt plocka fram 

och undan materialet. Att ha material tillgängligt för barn visar tydligt att pedagoger 

respekterar barnen och ser dem som kompetenta. Samtidigt vinner barnen tid för lek, eftersom 

de inte behöver vänta på en vuxen för att komma åt det material de behöver för sin lek. Detta 

har stor betydelse eftersom vi har sett under våra observationer att tiden för lek är så 

begränsad på förskolan. Tiden för lek har heller inte förändrats över tid vilket framträdde 

tydligt vid jämförelsen med Nordin-Hultmans (2004) studie. 

 

Det finns större risk att leken fördärvas när det bara är två barn som leker och en blir 

bortplockad eftersom det andra barnet inte längre har en lekkamrat. Även om det är flera som 

leker och ett barn tas bort från leken, blir leken fördärvad om det barnet var ledaren i leken. 

Barnen tappar tråden och hittar inte den igen, med andra ord fördärvas leken. Det här syns 

tydligt i analysen av observationen på Smultron. Två barn lekte och ett blev bortplockat för att 
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göra något annat tillsammans med pedagogen och barnet som då blev ensamt hittade inte 

något annat att leka med.  

 

Äldre barn är vana att bli avbrutna och försöker inte försvara leken på samma sätt som små 

barn. Det trodde vi från början. Sen när observationerna gjordes blir det mera de stora barnen 

som inte ville bli störda och ville försvara leken. De små barnen hittar lättare tillbaka till leken 

eller till en ny lek. Det visade sig också att de små barnen visade mer glädje för samlingar än 

vad de äldre barnen gjorde. Vissa barn accepterade att bli störda, dock inte på alla förskolor. 

Frågan är om de är så vana att deras lek avbröts på grund av olika rutinsituationer att de har 

gett upp att kämpa för att försvara leken. Eller reagerar barnen olika beroende på vad det är de 

behöver avbryta leken för. Kanske alternativet upplevs som något roligare än det man håller 

på med. 

 

Rutiner ger barnen trygghet, anser pedagogerna. Därför är förskolans värld fylld med 

rutinsituationer som anses nödvändiga. Var finns då plats för barns bestämmanderätt om de 

behöver anpassa sig till den strikt schemalagda agendan? (Marström, 2007) Vi har sett att 

barns tid i förskolan är fylld med täta rutinsituationer (se tabell 2). 

 

I Förskolans läroplan (Lpfö98, rev.2010) lyfts vikten för barnens inflytande i förskolans 

verksamhet. Vi undrar hur barnen kan påverka sin vistelse på förskolan om förskolans 

dagsstruktur är så inrutad. Vi menar inte att alla rutiner ska plockas bort utan att man gör om 

dagens struktur för att det ska ge längre sammanhängande tid för lek. 

 

Vad är det som styr barnens möjligheter till lek? Utifrån vår studie menar vi att vi kan påvisa 

några faktorer som framträder styrande och möjliggörande för barns lek. Det handlar om 

pedagogerna, tiden och den fysiska miljön; 

 

 Pedagogerna 

o Pedagogernas syn på leken 

o Pedagogernas deltagande i leken 

o Hur det planeras för lek 

 Tiden 

o Sammanhängande tid för lek 

 Den fysiska miljön på förskolan 

o Rumsindelning 

o Tillgänglighet av material 

o Materialutbud 

 

 

6.4 Slutord 
 

Resultatanalysen av vår empiriska studie har varit relevant för att få svar på våra 

frågeställningar. Den bekräftar några av våra funderingar kring hur rutinsituationerna är 

förankrade i förskolan och hur svåra de är att förändra. Med hjälp av våra observationer 

lägger vi märke till att nutidens förskolor inte skiljer sig mycket från förskolorna som Nordin- 

Hultman (2004) observerade. Barn får inte tillräcklig sammanhängande tid för lek. 

Lekstunderna är så korta att barn knappt kommer in i leken förrän det är dags att avsluta. 

Barnen hinner inte leka färdigt. I intervjuerna framkom hur viktig pedagogerna uttrycker att 

leken är för barnen, samtidigt visar observationerna att det i vissa av förskolorna görs 

annorlunda än vad som sägs. Det här går inte att generalisera eftersom det inte inträffar på alla 
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förskolorna. Men vi menar att det är viktigt att uppmärksamma med förhoppningen att det 

startar processer och samtal om tid för lek i förskolans verksamhet.  

 

Resultaten visar att pedagogernas roll i de flesta av förskolorna som deltagit i studien är mer 

som iakttagare än som medlekande i barns lek. Pedagogerna ingriper i barns lek mest för att 

stödja den när det behövs istället för att delta aktivt för att utveckla leken. Varför? Hur är det 

möjligt när det är mycket roligare att leka med barnen och utmana barnen i leken än att stå vid 

sidan om och titta på. För att leken ska få en central roll i det vardagliga och pedagoger som 

är med i leken behövs att pedagoger kontinuerligt reflekterar över sin egen roll som 

medlekande kamrat.  

 

Studien har visat att pedagogerna påverkar barns lek genom att skapa tillfälle och ramar till 

leken. Hur pedagogerna strukturerar tiden har en direkt påverkan på barns lek. Pedagogerna 

har en stor roll och makt vid organiseringen av miljön som i sin tur har stor betydelse för 

leken.  

 

Genom att ta avstamp i arbetets syfte och resultat har vi skapat följande bild och vill på det 

sättet ge uttryck för vår vision av hur leken kan främjas i svensk förskola. Vi menar att 

följande skylt ska finnas på förskolans dörr och att detta budskap ska genomsyra Svensk 

förskoleverksamhet. Den kan samtidigt vara både en utgångspunkt och ett mål för 

verksamheten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 Metodkritik 
 

Observationer och intervjuer som undersökningsmetod anser vi som lämpligt för arbetets 

syfte och frågeställningar. Med hjälp av observationer kunde vi se hur pedagogerna förhåller 

sig till leken, hur barnen samspelar med pedagoger och miljö samt hur tidsstrukturen ser ut. 

Under intervjuerna kunde vi få förskollärarens synvinkel och synsätt. Valet att ha en 

semistrukturerad intervju och att genomföra intervjun efter observationerna kändes rätt 

eftersom studenten kunde ställa frågor direkt relaterade till observationerna. En annan fördel 

Svensk Förskola 

Ser lekens lustfyllda väsen 

Utmanar barns lärande i leken 

Visar respekt för barns lek  

Visar respekt för barns intresse 

Betonar öppenhet, flexibilitet 

och ansvarfullhet  

Har engagerade pedagoger 
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med observationer före intervjun är att pedagogernas förhållningssätt inte blir påverkade av 

intervjun.  

 

När det gäller intervjufrågorna märkte vi att några frågor kändes som upprepning, vilket 

innebär att vi kanske skulle ha lagt mer tid på att förbereda dem och att ha provat frågorna i en 

provintervju.  

 

Frågan är om vi hade fått ett annat resultat om vi hade gjort observationer under flera dagar 

eller om vi hade intervjuat bara pedagoger, utan att göra observationer. Vi undrar också om 

det skulle vara ett annat resultat om studien hade genomförts under en annan tid än december 

månad. 

 

 

6.6 Fortsatt forskning 
 

Det här arbetet har riktat fokus på pedagogens förhållningssätt och roll i barns lek. Ett fortsatt 

forskningsområde kan vara att studera leken från barns perspektiv för att se hur barn 

egentligen uppfattar att bli avbrutna i sina lekar. Det hade varit intressant att intervjua barnen 

på förskolorna där observationerna gjordes för att se vad de känner och tycker när leken 

avbryts inför planerade aktiviteter.  

 

I resultat/analys nämns att pedagogerna på några förskolor är mer åskådare/iakttagare av 

barnens lek och scenledare, medan de på andra förskolor är mer medlekande och lekledare. 

(Hagtvet, 2004) Kan detta bero på barns ålder eller på pedagogernas syn på leken? Eftersom 

observationerna gjorts på en förskolas småbarnsavdelning undrar vi om detta kan vara 

anledningen till att pedagogerna är mer medlekande och lekledare. Det skulle vara intressant 

att se om samma mönster inträffar på andra avdelningar med samma ålder hos barnen. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 
 

Frågor till intervjun 

 

Beskriv hur en dag ser ut hos er. 

Vad är lek för dig? 

Vad leker barnen? 

Finns det några lekar som du förespråkar? 

Finns det något som påverkar barns lek?  

 

Pedagogens roll 

Vilken roll har pedagogen när det handlar om lek? 

På vilket sätt deltar du i barns lek? 

Hur uppfattar du att pedagogen påverkar barnens lek? 

 

Organisation 

Hur planeras för lek på förskolan? 

Vad är det som styr barnens möjligheter till lek? 

Anser ni att det är något som styr barns möjligheter till lek? 

Hur brukar ni göra för att avbryta leken inför rutin situationer, t.ex. mat och vila? 

 

 

Bilaga 2 
 

Att titta på under observationen: 

 

Hur ser avdelningen ut? – Ritning med rumsindelning 

Hur ser dagen ut? (vad gör de under dagen) 

 

Varför avbryts barns lek? 

Hur avbryter pedagogerna barns lek? 

Hur reagerar barnen när leken avbryts? 
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Bilaga 3 
 

 

Linnéuniversitetet 

Institutionen för pedagogik 
 

 

Till Dig som är vårdnadshavare till barn på förskolan _________________________, 

avdelningen ___________________ 

– förfrågan om ditt samtycke att observera ditt barn. 

 

 

 

Vad påverkar barnens möjligheter till lek?  

 

I ett projekt som ska resultera i examensarbeten i förskollärarutbildningen ska vi undersöka 

hur pedagogerna och miljön påverkar barns lek, och därför vänder vi oss till Dig. Kan vi få 

observera Ditt barn i samspel med andra? Vi planerar göra några observationer på förskolans 

verksamhet under en dag.  

 

Om Du ångra Dig är Du i Din fulla rätt att göra så utan att motivera varför. Några namn eller 

annat som kan identifiera personer eller platser ska inte registreras, och resultatet kommer att 

presenteras så att ingen kan bli igenkänd. 

 

Undersökningen gör vi som en del i vår utbildning till förskollärare. Den ska vara klar under 

våren. Om Du är intresserad, får Du gärna en länk till den elektroniska publiceringen när den 

är klart. 

 

Ni bestämmer förstås själva om Ni vill att Ert barn ska vara med eller inte. Du kommer att få 

med ett kuvert som du kan lämna svaret i på avdelningen. Om du vill få mer information ring 

Ana/Alina och då berättar vi gärna mera om hur observationen ska gå till. 

 

 

Alina Pieptea Ana Luisa Sadowski 

tel. xxxxxx tel. xxxxxx  

Mail: Mail:  

 

Handledare: Birgitta Lundbäck, 

tel. xxxxxx 

Mail:  

 

 

Barn _____________________________________________________________ 

 

 

Ja  Nej 

 

Vårdnadshavare underskrift 

 

__________________________________________________________________ 
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Bilaga 4 
 

Linnéuniversitetet 

Institutionen för pedagogik 
 

 

 

Till Dig som är förskollärare på ________________________ förskolan 

– förfrågan om medverkan i en undersökning 

 

 

 

Vad påverkar barnens möjligheter till lek?  

 

I en studie som ska resultera i examensarbeten i förskollärarutbildningen vid 

Linnéuniversitetet ska vi fördjupa oss i barns lek, och därför vänder vi oss till Dig. Vår 

önskan är att intervjua Dig om Ditt arbete med barn, med särskilt fokus på hur Du ser på barns 

möjligheter till lek?  

Vi planerar att intervjua sammanlagt 4 förskollärare och göra några observationer på 

förskolan.  

 

Vi beräknar att intervjun tar ungefär en timma, och för att inte missa någon information ber vi 

att få spela in den på band. Om Du inte vill svara på någon fråga eller avbryta intervjun, är Du 

i Din fulla rätt att göra så utan att motivera varför. Några namn eller andra data som kan 

identifiera personer eller platser ska inte registreras, och resultatet kommer att presenteras så 

att ingen kan bli igenkänd. 

 

Vi som ska göra den här studien går sista året på förskollärarutbildningen och vårt 

examensarbete ska publiceras under våren 2013. Arbetet görs under handledning. Om Du är 

intresserad, får Du gärna en länk till den elektroniska publiceringen när den är klar. 

 

Det är förstås frivilligt att delta. Någon av oss kommer att ringa om ett par dagar för att höra 

om Du vill bli en av våra informanter. Då berättar vi gärna mera om undersökningen. 

 

 

 

Alina Pieptea Ana Luisa Sadowski  

tel. xxxxxx tel. xxxxxx 

Mail: Mail:  

 

 

 

Handledare: Birgitta Lundbäck,  

tel. xxxxxx 

Mail:  

 

 


