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Sammanfattning 

Lek som en spontan aktivitet fritt vald av barnen, utan aktiv vuxen-styrning eller lärandemål (s.k. ”fri” 

lek), är enligt många väldigt viktig för barn. Det är därför nödvändigt att bejaka den fria lekens 

egenvärde och utrymme i praktiken som en egen och separat typ av lek, vilket kan underlättas genom 

mer förståelse av vad som sker i fri lek. Syftet med studien är att med hjälp av Gadamers begrepp 

horisont och horisontsammansmältning analysera barnens meningsskapande i fri lek, där 

frågeställningarna har handlat om hur detta yttrade sig i barnens fria lek. För att besvara syftet gjordes 

fältstudier vid en förskola, där jag som passivt deltagande observatör kunde studera en grupp barn, 5 år 

gamla, i deras fria lekar. Dessa utspelade sig i olika miljöer, inomhus och utomhus på förskolan, samt i 

skogen, och varje leksituation omfattade 1-1,5 timmar. Tre utvalda leksituationer visade på betydande 

meningsskapande, vilket framkom efter en tolkningsanalys av vad barnen både sa, gjorde och lekarnas 

tema/handling. Meningsskapandet var mångsidigt, eftersom det inbegrep kroppslig (och viss verbal) 

härming/imitation, dialoger, användandet av föremål samt andra kroppsliga/sinnliga erfarenheter, 

vilket knöts an till olika teman/handlingar under den fria lekens gång. Barnens korta/sporadiska 

dialoger, hur de ändrade på vad de gjorde samt förändringar i lekens teman/handlingar bidrog till fria 

lekens spontanitet. Barnen eftersträvade aktivt att dela sina förståelser och tolkningar med varandra, 

med målet att hitta gemensamma tolkningar av omvärlden i enlighet med horisontsammansmältning. 

Detta uppstod först efter en viss tid av oavbruten fri lek, och kunde observeras i varierande lekmiljöer. 

Slutsatserna blev att barnens meningskapande i den fria leken var mångfacetterad, hade inslag av 

spontanitet och blev tydligare ju längre leken pågick, samt att dessa aspekter inte var beroende av en 

viss sorts lekmiljö. 
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Förord 

Jag vill rikta mitt varmaste tack till alla de som har medverkat i denna studie, som handlat om barns 

meningsskapande i fri lek. Med fri lek menas här barnens egna spontana lekar som inte är initierade av 

vuxna och som sker helt utan vuxeninblandning eller lärandemål. 

Framförallt vill jag tacka alla de barn som gjorde det möjligt att genomföra denna studie. Jag har fått 

följa många roliga och spännande lekar som uppstod spontant i olika lekmiljöer på förskolan inomhus 

eller utomhus, samt även när barnen lekte fantasifulla lekar i skogen i ett närliggande naturområde. Ni 

bemötte mig så hjärtligt och vänligt. ”Malin är här! Malin är här!” ropade barnen när jag kom. 

Underbart härligt att få känna sig så välkommen.  

Jag vill också tacka min handledare Eva Kane för all hjälp och stöd under studieprocessens gång. Jag 

är väldigt tacksam för ditt tålamod och hjälp. 

Jag vill också passa på att tacka mina nära och kära som tålmodigt har fått lyssna på Gadamers 

filosofiska tankar om lek. Tack min fina och underbara dotter Amanda och pappa Marcus för att ni har 

kommit med en hel del kloka råd och tips på vägen. 
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Inledning 

Olika föreställningar på förskolan gällande lek 

Mitt intresse för lek uppstod bland annat under förskollärarutbildningen. Det finns olika 

föreställningar om lek på förskolan. Exempelvis har jag upplevt att pedagoger kan ha föreställningar 

om lekar som tenderar att ”spåra ut” (t.ex. när barnen leker ”tjuv och polis”). De uppmanade istället 

barnen att leka en annan lugnare lek. Leken övergick istället till en ”piratlek”, som i de vuxnas ögon 

var en bättre/lugnare lek, trots att pirater egentligen är den värsta sortens rövare. Det är alltså 

föreställningar om ”dåliga” och vilda lekar som kanske de flesta av oss vuxna ibland har när vi 

betraktar barn i den fria leken. Vi kanske upplever att barnen är extra högljudda i den fria leken och att 

det vore bättre om leken styrs upp av vuxna och sker under mer kontrollerade former. Ernsjöö (2011) 

skriver dessutom att den fria leken inte alls ska ses som fri, utan föreställningen där var snarare att den 

fria leken är exkluderande genom att skapa utanförskap och konflikter.  

Lek är ett svårdefinierat och komplext fenomen  

Mitt självständiga arbete kommer således att handla om lek, vilket är ett svårdefinierat och komplext 

begrepp/fenomen (Øksnes 2011). Øksnes förklarar t.ex. att filosofen Kant under sin livstid delade upp 

lekar i olika grupperingar; ”bra” lekar som karakteriserades av ordning kopplades således till den 

grekiska antika guden Apollon, medan de ”dåliga” lekarna som påminde om kaos/fest kopplade han 

till guden Dionysos (Øksnes 2011, s. 12, 60, 67, 144). Det som kallas för lek kan ske med eller utan 

inslag av vuxen-styrning på förskolan, där det senare i denna uppsats kommer att kallas för ”fri lek”.
1
 

Jag tycker att det verkar intressant att studera detta komplexa fenomen som leken utgör lite närmare, 

särkskilt då i formen av fri lek. 

Lek utan lärandeavsikter är viktig för barnen 

Øksnes (2011, ss. 170-184) talar om att leken är ett mål i sig och att den helt enkelt är viktigt för vår 

livsexistens. Vi leker för att leka utan några lärande avsikter. Stai-BrØnstad och Øksnes (2016, ss. 

228-233) menar att lek är livsnödvändig för människor. Leken skapar mening och ger oss en 

glädjefylld tillvaro i våra liv, som gör livet värt att leva. Fröbel ansåg t.ex. att lek ger mening och 

kunskap när barn får möjlighet att upptäcka sin omvärld (Stai-BrØnstad & Øksnes 2016, s. 228). 

Leken bör lyftas fram som viktig och bör få spela en större roll än vad den för närvarande har, med 

tanke på att den har ett värde i sig själv (Stai-BrØnstad & Øksnes 2016, ss. 227-233). Läroplanen 

beskriver att leken är viktig för barn, men där nämns även lärandeavsikter: 

Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten 

i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras barnens fantasi, inlevelse, 

kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. 

                                                      
1
 Min mera fullständiga definition på ”fri” lek i detta arbete är leksituationer som barnen själva fått ta initiativ till, som inte 

har initierats av vuxna och som inte har något inslag av aktiv vuxen-styrning eller lärandemål (se Urval i Metod-delen). 
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Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, 

känslor och erfarenheter. 

(Skolverket, 2016, s. 6)  

Inom förskoleverksamheten är det kanske därför inte så ovanligt att personalen ser lekens utvecklande 

potential, istället för att koppla lek till en sysselsättning som skapar glädje och tillfredställelse (Øksnes 

2011, s. 14). Andersson (2015, s. 44) betonar att ”lek för att lära har ett övertag i förskolan och kan 

riskera att tränga bort barnens chans att få leka lekandets lek”. Vissa kopplar till och med samman 

minskningen av fri lek med ökad mental ohälsa (Gray 2011; Hewes 2014). Hewes (2014) resonerar 

kring det paradoxala att barn behöver få uppleva det spontana/kaotiska i fri lek, för att bli mera 

balanserade som person i slutändan. Även den rapport som föregick skrivandet av kommentaren till 

artikel 31 i Barnkonventionen fastslår att fri lek är viktigt och måste bejakas (Lester & Russel 2010). 

Fria leken behöver lyftas fram i praktiken 

Flera beskriver således att den fria leken är hotad av ett större fokus på lärande i vårt samhälle (Øksnes 

2011; Gray 2011; Hewes 2014; Lester & Russel 2010). Leken tenderar att alltmer organiseras och 

användas som ett pedagogiskt verktyg för barnens lärandeprocessser (Øksnes 2011, ss. 100-102), trots 

att barnkonventionens artikel 31 erkänner barnets rätt till vila, fritid, lek och rekreation (UNICEF 

1989). Knutsdotter Olofsson (2003, ss. 53-58) skriver att lek kan jämföras med skapandet av konst, 

men att den fria leken eller skapande verksamhet inte har en hög status i vårt samhälle. Detta beläggs 

vidare i mera aktuell forskning, där t.ex. Kane (2015) beskriver fritidsverksamheter i England där man 

fokuserar på leken som en spontan aktivitet fritt vald av barnen, medan man i Sverige tenderar att 

blanda in ett fokus på lärande och social utveckling även i lek. Synodi (2010) kom fram till att man i 

den svenska läroplanen har en holistisk syn på lek, medan man i Norge mera uttalat formulerar att 

pedagogerna ska uppmuntra lek som bygger på barnens behov och önskningar, och där man istället 

skiljer på tre lekkategorier: fri lek, gemensamt initierad lek och pedagogorganiserad lek. Sammantaget 

kan man som svensk pedagog behöva vara beredd på att förklara och försvara just den fria (spontana) 

lekens betydelse, om man t.ex. arbetar i förskolor där den fria leken får för lite utrymme i 

verksamheten.  

Barnens meningskapande är kognitiv och social 

Öhman (2011) talar om barns meningsskapande, där de ständigt söker kunskap och förståelse om sin 

omvärld. Detta är ett sätt för oss att skapa mening i vår tillvaro. Vi skapar mening genom att 

återberätta det vi upplever runt omkring oss i vår omgivning. Vi omskapar ”upplevelser, händelser och 

möten till berättelser” (Öhman 2011, s. 148). Våra tolkningar av tillvaron är knutna till den kultur vi 

växer upp i där vi skapar berättelser utifrån denna. De berättelser som vi skapar utifrån erfarna 

upplevelser ger oss en bättre förståelse av livet. Barn har en medfödd meningsskapande förmåga och 

de skapar mening från början redan som spädbarn (Öhman 2011, s. 148). Öhman (2008) beskriver hur 

det finns två huvudsakliga perspektiv på hur meningsskapande sker. Det konstruktivistiska 

perspektivet (t.ex. Piaget) ser individen som ett kognitivt subjekt, där ”medvetna tankeprocesser 

konstruerar sin omvärld i olika situationer i livet” (Öhman 2008, s. 26). Genom att studera vad 

individen säger kan man komma åt dess begreppsförståelse och meningsskapandet följer en process 

där individen tar emot information, tolkar den, relaterar till tidigare erfarenheter och där eventuellt ny 

förståelse kan uppstå (Öhman 2008, s. 26). Detta har sedan kompletterats med det sociokulturella 

perspektivet (t.ex Vygotski), där ”meningsskapandet undersöks som handlingar i ett möte mellan 
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individen och dess sociala och kulturella miljö” (Öhman 2008, s. 26) och där t.ex. barns tänkande 

växer fram i kommunikationen. Detta skapar ett socialt och kulturellt sammanhang med vissa 

vedertagna normer och värderingar. Hur individernas erfarenheter (alternativt normer och värderingar) 

bidrar till sådant meningsskapande kan likväl studeras genom att studera kommunikationen i gruppen 

(Öhman, 2008). 

Jag är därför här intresserad av att studera barnens meningsskapande i fri lek. Eftersom det finns ett 

fokus på barns lärande i samhället som ofta sker på bekostnad av den fria leken, så hoppas jag kunna 

bidra till den mer övergripande frågan för professionen, nämligen varför det är viktigt att ge utrymme 

för den fria leken i förskolan.  
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Tidigare forskning 

Fri lek på förskolan 

Pyle och Danniels (2016) syftade till att noggrannare kategorisera leken i förskolor i Kanada, och ville 

därmed överskrida den binära uppdelningen i antingen fri eller vuxenstyrd lek och istället använda 

flera olika nivåer av lek. Totalt kunde fem olika kategorier av lek urskönjas på förskolan, som 

rangordnades i en ordningsföljd från minst till mest fri lek: lärande genom spel, lekfullt lärande, 

gemensamt initierad lek, lek efterfrågad av barnen samt fri lek. Dessa resultat visar tydligt hur all lek i 

förskolan inte endast bara är lek, utan ofta innehåller olika grad av styrning från de vuxna.  

Markström och Halldén (2009) utforskade etnografiskt de olika strategierna som barn använder sig av 

för att kunna påverka den sociala ordningen (institutionella regler) som råder på förskolor i Sverige. 

Författarna studerade vardagen utifrån barnets perspektiv, med en syn på förskolan som strukturerad 

och institutionaliserad, alternativt stimulerande och utvecklande. Resultaten visade hur barn är 

underordnade schemalagda vardagsrutiner och sociala ordningar även när man talar om fri lek, samt 

att barnen försöker behärska/kontrollera detta genom att göra motstånd. Barnen strävar enligt denna 

studie efter att uppnå en ökad grad av frihet i förskolan, vilket styrker uppfattningen om behovet hos 

barn att få ha mera fri lek. 

Dessa studier motiverade mig ytterligare att studera fri lek och fick mig att fundera över hur jag 

behövde definiera fri lek i min egen studie, så att jag skulle kunna studera situationer som varken hade 

inslag av styrning eller avbrott i leken. 

 

Fri lek och meningsskapande 

Weldemariam (2014) undersökte hur de vuxna agerar när de aktivt deltar i barnens lek på en förskola i 

Sverige. Studien visar hur förskollärare ofta blandar sig i leken för att t.ex. hjälpa barnen att sätta 

ramar för lekar eller för att sätta igång lekar som för barnen kan vara svårstartade, alltså därmed 

försökte styra upp barnens lek. Trots dessa välmenande avsikter att stödja barnen i leken fungerar det 

inte alltid positivt, utan leder snarare till negativa konsekvenser genom att de stör barnen i deras 

pågående lek genom att avbryta eller korrigera. Man menade att när de vuxna ibland måste avbryta en 

lek, så är det då viktigt att ta hänsyn till barnens tankeprocesser och meningsskapande i leken. 

Sumpter och Hedefalk (2015) studerade hur förskolebarn i Sverige använder sig av matematik under 

fri lek utomhus. De observerade att barnen själva kan använda föremål och tillvägagångssätt som 

hjälpte dem att ifrågasätta eller stödja matematiska argument och slutsatser, utan att 

förskolepersonalen hade planerat eller organiserat leken. Vidare användes skämt som ett redskap i 

deras argumentation. Det framstod som att kunskapsinlärning skedde genom ett kollektivt utbyte, i 

rollerna som lärare och elev. Detta visar att fri lek även kan vara meningsskapande på ett sätt som 

anknyter till mera akademiska läromål, där barn tar egna initiativ till förståelse utan insatser från 

pedagoger. Denna studie belyser både talspråkets betydelse i meningsskapandet, kombinerat med vad 

barnen samtidigt då gör och upplever med sina andra sinnen genom att använda föremål. Andra har på 
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liknande sätt visat att barns meningsskapande sker genom en kombination av språklig kommunikation 

och kroppsspråk (Dogan 2010). Man visade att den verbala kommunikationen mellan barnen 

kombinerades med ansiktsuttryck, pekningar och metaforiska gester. Kommunikationen under lek 

hade mera inslag av fantasi och interaktion, medan i lärarledda situationer var kommunikationen mera 

inriktad på information (Dogan 2010).     

Sammantaget så belyste dessa studier ytterligare hur jag behövde studera fri lek så att jag inte störde 

barnen i leken, samt att jag borde undersöka både vad barnen gör och säger. 

 

Fri lek, meningsskapande och Gadamer 

Skar et al. (2016) utforskade hur barn interagerar med naturen under skogutflykter i Norge vid olika 

grad av vuxen-ledning och organisation. Det visade sig att fri och spontan lek var nyckeln till en mera 

kroppslig, emotionell och sinnlig interaktion med naturen, vilket skilde sig från när barnen deltog i 

aktiviteter organiserade av vuxna. Författarna var inspirerade av den filosofiska hermeneutikern 

Gadamers syn på lek, såsom en aktiv social och kroppslig interaktion med rummet (Skar 2016, s. 529). 

I teorin nämns utifrån Gadamer att meningsskapande inte endast sker genom en kognitiv förståelse, 

utan även genom konkreta och sinnliga uppleveler där människan möter de fysiska och sociala 

omgivningarna personligen. Enligt författarna menade Gadamer att leken har en mening i sig självt 

och lever sitt eget liv, där meningen skapas genom deltagarens engagemang och fascination av leken. 

Gadamer menade enligt författarna att leken är en upprepad rörelse som pågår utan mål eller 

ansträngning, som sker av sig självt och genom de sociala interaktionerna i leken (Skar 2016, s. 530).  

Hildén (2014) har skrivit en licentiatuppsats om det meningsskapande som sker när de yngsta 

förskolebarnen kommunicerar med varandra under sin fria lek. Avhandlingens fokusområde var att 

studera hur de yngsta barnen (14-26 månader gamla) kommunicerar med varandra genom främst 

kroppspråk, men även verbalt (2014, ss. 99-100, 115). Syftet var att beskriva och förstå det 

kommunikativa samspel som äger rum på förskolan mellan de yngsta förskolebarnen på en förskola i 

Sverige. Sex stycken förskolebarn videofilmades både inomhus och utomhus på förskolan under sin 

fria lek (spontant uppkomna lekar utan vuxeninblandning), där barnen valde innehållet i leken 

gällande hur och var de skulle leka. Författaren valde ut särskilda leksituationer där det på ett tydligt 

sätt framgick hur barn riktar sina kroppar mot varandra under sin kommunikation och kommunicerar 

på ett kroppsligt sätt med varandra (Hildèn 2014). Ett av de teorispecifika begrepp som ingick i 

studien var Gadamers synsätt på horisont, som beskriver individens förståelse ”av andra människor, 

företeelser eller objekt” (Hildèn 2014, s. 35). Vidare beskriver Hildén utifrån Gadamer att när vi 

öppnar upp oss för förståelse av andra, så kan vår horisont upphävas och vi genomgår då en 

horisontsammansmältning, där det uppstår en för oss ny mening som samtidigt upphäver vår tidigare 

mening (Hildèn 2014, ss. 35-36). Ny förståelse / mening blir i denna bemärkelse någonting som 

produceras, inte reproduceras (Hildèn 2014, s. 36). Den meningsskapande kommunikationen yttrade 

sig i hur de härmar varandras kroppspråk, ord samt när de koordinerarde sina handlingar/rörelser 

(Hildén 2014, ss. 19-20, 104, 109). Studiens resultat visades upp i fem olika teman över hur barnens 

meningsskapande yttrar sig när barnen kommunicerar med varandra (Hildén 2014, s. 62). Temat 

”skapande av en gemensam handling” som karaktäriseras av ”koordinerade gester” och ”upprepar 

varandras handling”, sammanfattas bl.a. med att ”barnen öppnar gemensamt upp sina inre horisonter i 

mötet med varandra”, samt strävar efter en horisontsammansmältning där de tillsammans ”skapar en 

gemensam värld” (Hildèn 2014, s. 75). En annan leksituation som även diskuterades som exempel på 
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tydlig horsiontsammansmältning föll istället under temat ”delande av annans erfarenhet” där barn 

”återberättar” och ”gör någon annan delaktig” i en ”redan upplevd händelse” (Hildèn 2014, s. 62) och 

det blir då: 

”… tydligt att en horisontsammansmältning är en gemensam handling, där båda barnen är aktiva.”  

(Hildèn 2014, s. 111) 

Resultaten överlag visade även att det sker en komplex ”samordning”/”koordination” under deras 

kommunicerande med varandra (Hildén 2014, s. 106) och att det uppstår en ”avancerad koordination 

av egna och andras handlingar, tid, rum och kropp” (Hildén 2014, s. 106). Hildén formulerar slutligen 

att avsikten har varit att visa hur barnen i leksituationerna skapar mening i ”en gemensam värld” när 

de kommunicerar med varandra (Hildén 2014, s. 107).  

Inspirerad av all denna tidigare forskning önskar således jag i min uppsats studera vad barn gör/säger i 

den fria leken, vilket då även inbegriper vad leken handlar om (deras ”gemensamma värld”), samt hur 

jag kan tolka barnens meningsskapande utifrån Gadamers begrepp horisont och 

horisontsammansmältning.  
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Syfte och frågeställningar  

Syfte med denna studie är att med hjälp av Gadamers begrepp horisont och horisontsammansmältning 

studera barnens meningsskapande i fri lek. 

 

Frågeställningar: 

1.      Hur yttrar sig enskilda barns förståelse eller tolkningar (horisont) i den fria leken? 

2.      Hur yttrar sig horisontsammansmältning mellan olika barn i den fria leken? 
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Teoretiskt perspektiv 

Här utvecklas filosofen Gadamers synsätt på leken som jag har att valt använda som teori. Gadamers 

ansåg att leken i sig självt är meningsskapande, för invididens tolkningsprocesser liknas vid just en fri 

lek. Gadamers olika synsätt på leken passar väldigt bra in på just fri lek som jag studerar här, snarare 

än lek med inslag av yttre styrning. Att jag vill studera både vad barn säger och gör under fria leken, 

har även en motsvarighet i Gadamers helhetsyn på lek i form av både tanke och rörelser.   

Förståelse och tolkning 

Hermeneutiken (teorin/läran om tolkning) har beskrivits som ”ett tänkade där tolkningarna och 

förståelsernas mångfald får kollidera och ge inspiration”, och där förståelse av komplicerade helheter 

kan uppstå, till skillnad från enklare förklaring av orsakssamband (Alvesson & Sköldberg 2008, ss. 

191-192). Alvesson och Sköldberg (2008, ss. 193-194) beskriver utifrån Gadamers framställning av 

hermeneutiken att meningen hos en del endast kan förstås i samband helheten. Men helheten består av 

delar, varvid helheten därmed omvänt endast kan förstås utifrån delarna. Detta cirkelsamband bildar 

den hermenuestiska cirkeln (Fig. 1). När man kommit fram till sin förståelse av (tolkat klart) helheten 

utifrån delarna, så påbörjar man en ny hermenuetisk cirkel. På så vis kan upprepade hermenutiska 

cirklar tänkas bilda en hermenutisk spiral, som illustrerar en alltmer fördjupad förståelse. Medan den 

objektiverande hermeneutiken fokuserar på pendlingen mellan del och helhet, så fokuserar den 

atletiska hermeneutiken (Gadamers inriktning) på pendlingen mellan förförståelse och förståelse i den 

hermenuetiska cirkeln (Fig. 1). Enligt den atletiska hermeneutiken är sådan förståelse ”ett 

grundläggande existenssätt för varje människa” och ”en basal förståelse som man måste börja med att 

utforska”, som behövs innan en mera vetenskaplig förståelse kan byggas på (Alvesson & Sköldberg 

2008, ss. 199). Detta hermenuetiska synsätt innebär således förenklat att individens tolkningar av 

omvärldens fenomen växer fram i en cirkulär rörelse mellan förförståelse och ny förståelse, där mötet 

med nya erfarenheter och våra tolkningar av dessa är viktiga. Det individen antar vara sant bottnar sig 

i en historisk bakgrund där våra egna förkunskaper styr hur vi tolkar omvärlden. Och våra tolkningar 

kan se väldigt olika ut och skapa olika förståelse. Gadamer menade även att dialogen och språket är av 

central betydelse i denna process (Gadamer 1997, ss. 7-21, 79-109, 137-154). Gadamers grundtanke 

var att sanningen är ”rörlig, utvecklingsbar, aldrig slutgiltig” (Gadamer 1997, s. 8). Gadamer menar 

intressant nog att leken spelar en avgörande roll i dylika hermenuetiska tolkningsprocesser, som han 

med sitt filosofiska synsätt bland annat beskrev som en hit- och dit-rörelse (Gadamer 1997, 2004, 

Malpas 2016). 

The movement of playing has no goal that brings it to an end; 

rather, it renews itself in constant repetition. The movement backward and 

forward is obviously so central to the definition of play that it makes no 

difference who or what performs this movement. 

(Gadamer 2004, s. 104 [min kursivering]) 
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Figur 1.  Den hermenuetiska cirkeln. 

 

Gadamers filosofiska perspektiv på leken 

Gadamer är med sin ”filosofiska hermeneutik” en av många olika filosofer som har försökt förklara 

lekens karakteristiska drag (Gadamer 2004; Gadamer 1997). Gadamer menade att leken har ett eget 

väsen: ”De lekande är inte lekens subjekt, de frambringar bara leken” (Øksnes 2008, s. 78). Leken är 

något som bara händer som ligger bortom de lekandes egna medvetandetillstånd och leken har inte 

något fastbestämt slutmål (Gadamer 2004). Gadamer uttrycker detta bland annat med att ”Play fulfils 

its purpose only if the player loses himself in his play” (2004, s. 103). En annan av Gadamers 

filosofiska tankar var att leken är någonting universellt förekommande bland både djur och människa, 

där väldigt många olika sorters lekar har beskrivits (Øksnes 2008, s. 78), så Gadamers filosofi är 

därför inte begränsat till en viss typ av lekar som har en viss handling/tema. 

Horisontsammansmältning 

Gadamers begrepp horisontsammansmältning innebär att nya och gamla erfarenheter / förståelser / 

tolkningar (horisonter) möts och då leder till skapandet av nya horisonter (Gadamer 1997, ss. 149-

154; Segolsson 2011, ss. 23, 54-64). För att detta ska kunna ske behöver vi vara vidsynta och ha en 

öppenhet för att kunna nå ny förståelse, att se saker ur ett annat perspektiv. Vi kan endast då byta 

perspektiv och få en ny förståelse av ett omväldsfenomen. Människor är alltid påverkade av vår 

tidigare historiska bakgrund, där våra förståelser eller fördomar, styr vårt synsätt på omvärlden. Därför 

går det heller aldrig att förhålla sig helt objektivt till olika fenomen i vår omvärld (Gadamer 1997, ss. 

7-21, 146-154; Segolsson 2011). Att öppna sin horisont innebär även att ”se till den större helhetens 

riktigare proportioner” (Segolsson 2011, s. 55):  

 

Begreppet ’horisont’ är ett lämpligt uttryck för den överlägsna vidsynthet, som 

man måste ha för att förstå. Att öppna horisont betyder alltid att man lär sig att 

se utöver det som är nära och alltför nära, inte för att bortse därifrån men för 

att bättre se till den större helhetens riktigare proportioner. 
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(Gadamer 1997, ss. 152-153) 

Gadamer beskriver det även som att det kända möter det okända / främmande, varvid den historiska 

horisonten (dåtida förståelsen) då kan övergå till den nya horisonten (nya förståelsen). Denna 

sammansmältning av olika horisonter, är alltså ett möte mellan ”det egna” och ”det främmande”, eller 

vad som även brukar kallas för ett möte med ”den Andre” (Segolsson 2011, ss. 54-64, 173-175). Här 

framkommer likväl vikten av dialogen och språket för att uppnå en ny förståelse (Segolsson 2011, ss. 

174-175). Det är just spänningen i öppningen och mötet mellan olika horisonter som Gadamer anser 

intressant att lyfta fram, då detta är ett moment i förståelsens process:   

I förståelsen sker en verklig horisontsammansmältning, som öppnar och upphäver en historisk 

horisont i samma process. 

(Gadamer 1997, s. 154) 

Se även ovan hur dessa begrepp har tillämpats inom pedagogikforskningen i avsnittet Tidigare 

forskning. 

Spontanitet är nödvändig för leken 

Enligt Gadamer uppnår leken sitt syfte först när vi förlorar oss i leken och på så vis lämnar över 

kontrollen till leken (Gadamer 2004, s. 103). Leken innehåller enligt Gadamer rörelser och han 

jämställer även människans lek med naturens egna rörelsemönster, genom exempelvis vågornas lek 

(Gadamer 1997, ss. 80-90): 

Därmed åsyftas alltid en rörelses fram och åter, en rörelse som inte tar slut med något fastlagt mål. 

(Gadamer 1997, s. 81) 

Lekens beskrivning som en hit- och dit-rörelse är alltså viktig. Men det speciella med människans lek 

enligt Gadamer (2013, s. 70), är att leken i sig själv verkar innehålla inslag av förnuft (och därför 

meningsskapande). Exempelvis kan detta visa sig i lekar där de lekande ”följer självålagda regler”, 

exempelvis att de lekande skapar/följer egna regler i leken, vilket i sin tur formar lekens eget sätt att 

visa sig. Detta med att kunna sätta upp mål och samtidigt sträva efter att nå dem kan ses som något av 

det mest utmärkande hos människan. På ett motstridigt sätt tycks leken ändå samtidigt försöka 

motverka ”detta målsättande förnufts dominans” (Gadamer 2013, s. 70): 

Det mänskliga i människans lek är just detta, att den disciplinerar och ordnar spelrörelserna åt sig som 

om det fanns ett syfte, exempelvis när ett barn räknar hur många gånger bollen slår i marken innan 

den slinker undan. 

(Gadamer 2013, s. 70) 

Kattens lek med ett ullnystan som i en målande beskrivning kan sägas få liv och spelar med, ugör 

enligt Gadamer ett exempel på att de lekande inte alltid behöver ha någon motspelare att leka med, 

men åtminstone något som svarar på lekarens motspel. Precis som bollen i ”bollspelets odödlighet” 

kan ullnystanet av sig själv i sin ”fria rörlighet” bjuda på överaskningar (Gadamer 1997, s. 81, 84). 

Det handlar således inte bara om att leka med något, utan också om att leka med något som leker 

tillbaka (Hangaard-Rasmussen 2016, s. 82), i likhet med horisontsammansmältning där man möter 

”den Andre”. En speciell sorts dynamik framträder alltså i leken, där spelet mellan det kända och det 

okända i ”möjligheternas sfär” är viktig (Hangaard-Rasmussen 2016, s. 82). Leken har även i detta 

sammanhang beskrivts som ”en resa ut i det okända” där barnen inte finner ”redan upptrampade 

stigar”, utan istället följer de ”möjligheternas spår” som leken skapar (Øksnes 2011, s. 174).  
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Gadamer beskriver även leken som en kaotisk karneval/fest (Øksnes 2008, ss. 81-82), där det 

tillfälliga i festen är det som gör att varje lek blir unik: 

Festen är således till sitt eget ursprungliga väsen alltid en annan fest (också när denna firas `likadant´)  

(Gadamer 1997, s. 103) 

Inslag av spontanitet är därför nödvändiga för leken enligt Gadamer. När lek börjar styras utifrån 

motverkar det sådan spontanitet och lekens existens. Øksnes menar likväl utifrån Gadamer att leken 

inte ska blandas samman med lärande: 

En direkte anvendelse av lek slik vi tradisjonelt har tenkt anvendelse, som målrettet bruk av lek som 

et nyttig redskap for voksnes pedagogiske formål, fremstår som problematisk med bakgrunn i 

Gadamers tenkning. 

(Øksnes 2008, s. 85). 

Med bakgrund av dessa olika perspektiv som Gadamer hade på lek, tillsammans med exemplen i den 

tidigare forskningen, drar jag slutsatsen att horisontsammansmältning är ett begrepp som lämpar sig 

väl för att studera meningsskapande i den fria (spontana) leken.  
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Metod 

Val av metod 

Det ska i denna uppsats ske ett möte mellan mina egna tankar, ett filosofiskt begrepp och de empiriska 

resultaten. Här faller valet naturligt på kvalitativ istället för kvantitativ metod, eftersom ett sådant möte 

inte kan översättas till siffror/statistik i någon vidare mening. Observationer där man vill ”vara med 

och titta på” och ”iaktta vad människor gör” för att se ”hur det går till när de samarbetar” samt ”lyssna 

på vad de säger till och om varandra” (Ahrne & Svensson 2015, s. 8) är huvudsakligen kvalitativ data, 

där man fokuserar på om något finns, snarare än hur ofta, länge eller hur mycket (Ahrne & Svensson 

2015, s. 10). Likväl är meningskapande och horisontsammansmältning abstrakta begrepp av en 

kvalitativ natur (Karlsson 2014, s. 12) som inte kan mätas enligt någon vedertagen skala.  

Jag har här valt att använda mig av fältarbete, en metod som ofta används inom förskolepedagogiken 

(Roos 2014). Med observation så ska man då ”försöka förstå människor genom deras egna sätt att 

uttrycka sina erfarenheter, åsikter och tänkande” (Roos 2014, s. 47). Metoden har även beskrivits som 

naturalistisk då man syftar till att söka kunskap om människor i den miljö och sammanhang där de 

befinner sig i vardagen, samt kännetecknas av att en och samma person genomför hela studien från 

början till slut (Kaiser 2011, s. 37). Min kontaktperson på förskolan nämnde även att de aldrig har tid 

att sätta sig ner för att kunna observera barnen i den fria leken och att det mestadels är vuxenledda 

aktiviteter i förskolans inplanerade dagschema. Sammantaget såg jag därför störst värde i att använda 

mig av fältarbete med observationer (istället för t.ex. intervjuer) för att studera vad som sker i den fria 

leken enligt mitt syfte. Fältstudieobservationerna dokumenterades med fältstudieanteckningar (Pripp 

& Öhlander 2011, ss. 127-141; Svensson & Ahrne 2015, ss. 23-24; Lalander 2015 ss. 93-113), vilka 

jag sedan kunde transkribera (överföra) till mera täta beskrivningar och då använda för en mera riktad 

analys (Pripp & Öhlander 2011, ss. 127-141; Öhlander 2011, ss. 265-283; Svensson & Ahrne 2015, ss. 

23-24; Lalander 2015, ss. 108-111; Rennstam & Wästerfors 2015, ss. 220-236). 

Urval och avgränsningar 

Jag kontaktade flera förskolechefer på förskolor genom att maila dem och informera om mitt 

självständiga arbete. Jag hade inte några tidigare kontakter alls på de förskolor som jag mailade runt 

till, då kravet på självständiga studier är att man inte skulle känna barn, föräldrar eller personal utan 

komma till en ny förskola med en neutral blick. Studenterna uppmanades att inte välja en förskola där 

vi tidigare hade utfört vår verksamhetsförlagda utbildning (vfu). Valet föll därför på andra förskolor 

med tillgång till en utegård eller med närhet till närliggande skogsområden, då detta borde möjliggöra 

en större variation och utbud av olika situationer med eventuella fria lekar. Jag valde till sist en 

kommunal förskola som visat intresse på mina mail, belägen i en närförort med tillgång till en utegård 

samt med närhet till natur/skog. 
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Jag har avgränsat mig till en förskola / avdelning för att möjliggöra detta uppsatsarbete rent praktiskt, 

då processen att få ”tillträde till fältet” (Lalander 2015, s. 101; Kaijser 2011, s. 47) kräver en avsevärd 

insats med att både få förtroendet från personalen och samtycke från barnens föräldrar. Tiden för mina 

fältstudieobservationer var två veckor, såsom det var rekommenderat för uppsatsarbetet. I ett mindre 

uppsatsarbete som detta är det rekommenderat att man använder en ”selektivt återkommande form”, 

vilket betyder att man studerar ett fenomen vid flera tillfällen (Ross 2014, s. 47) och detta bidrog 

likväl till mitt val av en förskola / avdelning. En annan fördel med att avgränsa mig till en 

förskola/avdelning är att barnen blir mer vana vid mig som en naturlig del av omgivningen/personalen, 

så jag på så vis stör mindre i deras lek och istället kan stå utanför leken som en passivt deltagande 

observatör (Lalander 2015, s. 100, 108). Forskaren påverkar alltid med sin blotta närvaro och kan inte 

bara vara en ”fluga på väggen” (Roos 2014, s. 47), men det är viktigt i fältstudier att minska på sin 

utstrålade ”forskarroll” så mycket som möjligt (Lalander 2015, s. 106-109) för att kunna smälta in i 

situationen. Detta är även av vikt då mitt syfte behandlar fri lek där jag önskar observera så 

naturalistiska leksituationer som möjligt. Sammantaget gjorde därför mitt val av en förskola / 

avdelning det möjligt att utföra en platsbunden observationsteknik med passivt deltagande (Pripp & 

Öhlander 2011, ss. 120-124) med upprepade observationer av den fria leken i olika miljöer. 

Inspirerad av Pyle och Danniels (2016, s. 276), som delar upp leken i olika nivåer av ”frihet”, så 

avgränsade jag mig även till leksituationer som barnen själva fått tagit initiativ till och som inte har 

initierats av vuxna genom exempelvis tidigare leksituationer. Detta fastställde jag genom att fråga ut 

pedagogerna beträffande lekens övergripande innehåll/tema i samband med observationerna. Jag valde 

även bort lekar som hade något inslag av aktiv vuxen-styrning eller lärandemål. Jag valde till sist ut tre 

sådana leksituationer som utspelar sig i olika miljöer: inomhus, på förskolans gård och i naturen.  

Undersökningspersoner/Undersökningsmaterial 

Tillsammans med min kontaktperson kom vi fram till att de äldre barnen var de mest relevanta för min 

studie, eftersom den handlar om att fånga upp vad barnen gör och säger till varandra (både genom 

kroppsspråk och verbal kommunikation). På så vis kunde jag lättare komma i kontakt med mer 

informationsrika situationer som hade bättre möjligheter att besvara mina frågeställningar, och som då 

verkar som en motpol till den begränsade tid jag hade för att genomföra lekobservationerna. Andra 

faktorer som bidrog till mitt val att observera de äldre barnen, var även att deras vårdnadshavare i 

större grad hade godkänt deras medverkan/deltagande. Jag mottog totalt 12 samtyckesblanketter, där 

jag till slut begränsade mig till endast barn i femårsåldern. Efter detta har jag även gjort ett urval för att 

uppnå en så jämn könsfördelning som möjligt. Efter alla dessa urval blev det till slut 4 barn som deltog 

i alla leksituationerna, medan tre andra barn deltog i någon/några av leksituationer (se Tabell 2, s. 28). 

Genomförande 

I samband med att kursen för självständiga studier påbörjades kontaktade jag den utvalda förskolan 

igen för att vara ute i god tid både för egen del, samt för att förskolan skulle få en möjlighet att planera 

in mina besök. Vi bestämde en tid för att kunna träffas på förskolan där jag lämnade över 

samtyckesblanketter till min kontaktperson (se bilaga 1). Jag och min kontaktperson planerade in i 

schemat för de kommande två veckorna när/var jag skulle kunna observera fri lek. Min kontaktperson 

ansvarade sedan för att dela ut de samtyckesblanketterna till föräldrarna och såg även till att samla in 
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de som var påskrivna. När samtyckesblanketterna överlämnats till mig så började jag att observera de 

barn vars föräldrar hade gett medtycke. 

Redan från början bestämde således jag med min kontaktperson att jag skulle observera barnen i deras 

fria lek i olika vardagliga situationer och varierade miljöer. Detta berodde delvis på att jag och 

kontaktpersonen var nyfikna på vad som sker under fri lek i olika lekmiljöer, samt att jag till viss del 

även behövde ta hänsyn till den dagsplanering i schemat som råder på förskolan. Exempelvis ingick 

det skogspromenader i dagsschemat vissa dagar i veckan, medan det annars är inplanerade vuxenledda 

aktiviteter på förskolan som inte är av intresse för min studie. Jag behövde också ta hänsyn till barnens 

egna intressen huruvida de vill leka inomhus eller utomhus på förskolan. Under dessa förutsättningar 

studerade jag barnens fria (spontant uppkomna) lekar under två veckors tid. Jag fick följa barnen i 

deras vardag och var med om många intressanta lekar som uppstod spontant, i enlighet med en 

platsbunden observationsteknik med passivt deltagande (Pripp & Öhlander 2011, ss. 120-124). Det 

innebar att jag inte deltog i lekarna själv, men var närvarande vid sidan av ifall barnen skulle behöva 

min hjälp med något rent praktiskt. Jag följde i stora drag de rekommendationer som ges av Lalander 

(2015). När lek som passade in på mitt urval påbörjades så klev jag in i forskarrollen och antecknade 

fritt med fokus på vad barnen gjorde/sade, med inslag av reflektion över vad lekens pågående 

tema/handling var. Jag kompletterade detta även med att mentalt ”notera” olika aspekter som jag inte 

hann skriva ner under lekens gång. 

Databearbetning och analysmetod 

Databearbetning 

Mina observationsanteckningar kan kallas för ”tolkningar av första graden”, en slags ”nedtecknad 

vardagsförståelse” eller ”neutraliserade tolkningar” av vad som hände på fältet (Elvstrand, Högberg. & 

Nordvall 2015, s. 221). Det kan även anses vara en slags primär tolkning inom kategorin ”sinnesdata” 

(Svensson 2015, s. 212). Efter att leksituationen hade avslutats åkte jag sedan genast hem och renskrev 

inom de närmaste timmarna alla anteckningar, som jag även kompletterade med mina mentala 

noteringar, för att få med så mycket detaljer som möjligt. Detta syftade även till jag skulle kunna bli 

”förtrogen med mitt material” (Rennstam & Wästerfors 2015, ss. 222-223). Fokus låg som sagt på vad 

barnen gjorde och sa till varandra (både genom kroppsspråk och verbal kommunikation) i 

sammanhang med lekens pågående tema/handlingar, där jag i högre grad behövde använda egna 

reflektioner och tolkningar. Barnens namn kodades om till A, B, C, D, E, F och G (se Tabell 2, s. 28). 

För att teorin genom mina frågor ska kunna möta mitt empiriska material i en analys, är det viktigt att 

man ytterligare sorterar och reducerar sitt observationsmaterial, så att jag får en bättre grund för svaren 

på just mina frågor och min argumentation där jag kan tillföra något nytt (Rennstam & Wästerfors 

2015, ss. 224-232). Därför har mina renskrivna observationsanteckningar transkriberats ytterligare en 

gång med mera fokus på syfte och frågeställningarna i baktanke, så att jag bättre skulle kunna koppla 

samman teori och empiri och presentera det mera tydligt för läsaren. Den slutliga transkriptionen 

särskiljer vad enskilda barn säger högt ”för sig själv”, vad barnen säger till varandra, vad barnen gör i 

leken i samband med detta, i vilken ordning dessa saker sker samt lekens övergripande tema/handling. 

Transkriptionen presenterar varje leksituation från början till slut i kronologisk ordning, har delats upp 

och numrerats för att underlätta hänvisningar under analysen. 
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Analysmetod 

Mötet mellan empiri och teorin är kvalitativ, där jag får en flexibilitet att löpande anpassa min design 

under observationerna och i stor grad får använda mig av ”egna analysverktyg och strategier” (Ahrne 

& Svensson 2015, s. 15). Jag ska analysera mitt empiriska material för att besvara mina 

frågeställningar (Svensson 2015, s. 213). Teorin består som helhet av tre delar som är perspektiv, 

begrepp och frågor (Svensson 2015, s. 214), som ger den nödvändiga ”analytisk blick” som behövs för 

en kvalitativ analys (Svensson 2015, s. 214). Elvstrand, Högberg och Nordvall (2015, ss. 225-230) 

beskriver att analysen, eller ”tolkningar av andra graden”, ofta har en hermenuetisk ansats. Det finns 

där ”inga styrande kriterier för själva tolkningsprocessen” och någon ”slutgiltig tolkning som avslöjar 

verkligheten som den är ses inte som möjlig”. Det betyder dock inte att alla tolkningar är likvärdiga 

som förklaring av ett fenomen, utan rimligheten i tolkningen måste argumenteras och dess 

förutsättningar presenteras och diskuteras (Elvstrand, Högberg & Nordvall 2015, s. 225-226). Därav 

behöver underlaget för argumenten vara detaljerat med levande exempel och citat (Elvstrand, Högberg 

& Nordvall 2015, s. 226). Denna analysmetod passade bra för min uppsats, då meningsskapande 

genom horisontsammansmältning inte endast är en enstaka, isolerad företeelse i leken, utan snarare 

kan tolkas som en större helhet utifrån lekens olika beståndsdelar (vad barnen säger, gör och lekens 

handling), i enlighet med den hermenuetiska cirkeln (Fig. 1, s. 10). Jag kan inte heller undgå att tolka 

leken utifrån min egen förförståelse, som innefattar exempelvis teorin, tidigare forskning, mina egna 

erfarenheter på förskolan och min syn på lek. I analysarbetet ska man vara ”fantasirik och associativ 

för att se bortom det till synes självklara” (Elvstrand, Högberg & Nordvall 2015, s. 226). 

Att härming/imitation genom kroppsspråk och verbala yttringar (ej talspråk) i yngre barn tidigare har 

tolkats som meningskapande genom horisontsammansmältning (Hildén 2014), har inspirerat mig att 

här undersöka detta i äldre barn som har ett mera utvecklat talspråk. Övrig analys handlar om att delvis 

utvidga Hildéns (2014) forskning till äldre barn för att även studera yttringar på enskilda individers 

horisont, hur horisontsammansmältningen i en grupp sedan yttrar sig genom talspråket (dialog), samt 

hur detta kan hänga ihop med ändringar i lekens karaktär/handling. Dessa olika aspekter ligger således 

sammantaget till grund för mitt ”egna analysverktyg” och sammanfattas i Tabell 1.  

Tabell 1. Överiskt av analysen 

Teoretiskt begrepp Meningsskapande Barn säger Barn gör 

Horisont Individuell tolkning 
En egen unik tolkning 

i leken 
- 

Horisont-

sammansmältning 
Öppnar / möter horisonter Härmning / imitation av varandra (säger & gör) 

Horisont-

sammansmältning 
Öppnar / möter horisonter Dialog mellan barn - 

Horisont-

sammansmältning 

Horisont-

sammansmältning 

uppnådd 

Flera barn leker tillsammans i samma lektema 

(säger & gör) 

Horisont-

sammansmältning 

Byte till en annan 

gemensam horisont 

Förändring i lektema under lekens gång som 

involverar flera barn samtidigt (säger & gör) 
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Forskningsetiska överväganden  

Det finns många viktiga etiska riktlinjer som jag som student behövt förhålla mig till i detta arbete 

(Löfdahl 2014; Vetenskapsrådet 2011, 2017; Pripp 2011). Övergripande gäller att ”forskaren ska följa 

god forskningssed vad gäller vetenskapligt hantverk och uppträdande” (Pripp 2011, s. 80; 

Vetenskapsrådet 2011, s. 68-69). Det är viktigt att skydda deltagarnas rätt till konfidentialitet 

(anonymitet), vilket väger tyngre än att lyfta fram för forskningen viktiga forskningsresultat 

(Vetenskapsrådet 2011, s. 68-69). Löfdahl (2014, s. 38) beskriver likadant att de personer som deltar i 

undersökningen ska garanteras konfidentialitet (barn/pedagoger/vårdnadshavarna). Ingen obehörig får 

ta del av insamlat material och all data måste förstöras efter avslutat examensarbete. Pripp (2011, s. 

80-83) resonerar på samma sätt om rätten till anonymitet. Det är viktigt att avidentifiera alla namn och 

personuppgifter, eftersom individskyddskravet innebär att personer inte får utsättas för personlig 

kränkning som kan komma att skada deras personliga intigritet, varvid personliga uppgifter inte får 

lämnas ut till obehöriga. Jag vidtog ett flertal åtgärder för att garantera anonymiteten här. 

Fältobservationerna har endast skett med hjälp av anteckningar. Fiktiva namn på barnen i form av 

kodade bokstäver användes direkt i samband med fältstudieanteckningarna. Jag har utelämnat barnens 

namn, förskolans namn samt undvikit detaljerade beskrivningar av omgivande miljö, så att inte någon 

kan identifiera förskolan/personer i materialet. Jag har också varit noga med att under mina besök på 

förskolan förvara datainsamlingen på en säker plats. Därmed har jag kunnat skydda barnen och 

vårdnadshavarnas rätt till intigritet och konfidentialitet. 

Det är även viktigt att informera att deltagandet i en fältstudieundersökning är frivillig, vilket hänger 

ihop med kravet på samtycke. Detta samtyckeskrav innebär i grunden att den person som genomför 

studien måste fråga vårdnadshavarna om deras barn får lov att delta i undersökningen eller inte (Pripp 

2011, s. 80-83). Samtycke har jag fått genom samtyckesblanketten till vårdnadshavarna (Löfdahl 

2014, s. 36), som visas i bilaga 1. Det är viktigt att där informera vårdnadshavarna om att det alltid är 

möjligt att ångra/avbryta undersökningen (Vetenskapsrådet 2011, s. 44). Vidare gavs information om 

fältstudiens upplägg som ska möjliggöra för vårdnadshavarna att ta ställning till genomförandet 

(bilaga 1). Jag har delat ut samtyckesblanketter ca en vecka innan mina besök på förskolan, så att 

samtycket inte stressas fram. Förrutom vårdnadshavarnas skriftliga medgivande, så har jag även under 

studiens gång lyssnat in barnens vilja, vilket var möjligt genom mitt passiva deltagande. Barnens 

rättigheter i samhället (i samband med studieobservationer av barn) innebär att de själva kan avgöra 

huruvida de vill delta i forskning eller inte (Robson 2009, s. 182; Dolk s. 58-61). Jag har talat om för 

barnen att jag var på besök från Stockholms universitet, ”en skola för vuxna” enligt barnen, för att 

anteckna vad de gör i olika leksituationer. Barnen var medvetna om mitt anteckningsblock, men jag 

upplevde trots det att jag blev betraktad som en av förskolepersonalen. Det kan vara svårt att avgöra 

när barnen själva verkligen har fattat samtycke för att delta i observationer, då barn talar mer 

kroppsspråk än verbalt. Därför är det viktigt att läsa av barnens intentioner i handlingen (Löfdahl 

2014, s. 38-41) och tack vare att min studie gick ut på att studera vad barnen säger/gör, så fick jag en 

stor lyhördhet för detta. För att bejaka barnens rätt till samtycke har jag inte observerat eller fört 

anteckningar på barn som uppvisat någon ovilja att delta (se även nedan). Samtliga barn och deras 

vårdnadshavare som ingår i denna studie har på så vis gett sitt samtycke till medverkan.  

Ahrne och Svensson (2015, s. 29-30) skriver vidare att forskare har en maktposition och att det därför 

är viktig att vara varsam med de personer som ska studeras, särskilt när det gäller utsatta grupper 

såsom barn. I och med att min studiedesign innebar att vara en passivt deltagande observatör, så 

påverkade jag barnen minimalt, men kunde samtidigt vara lyhörd för deras samtycke. Exempelvis 
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märkte jag vid ett tillfälle i barnens lek att de inte ville vara med i mina observationer, då barnen 

tydligt vände sig bort från mig för att jag tycktes störa i leken. Då slutade jag att anteckna och 

observera dessa barn i leken genom att lägga ifrån mig block/penna. På så sätt ser jag hur min 

maktposition som student (eller vuxen / ”förskolepersonal”) påverkar mina val gällande vad jag väljer 

att observera i den aktuella leksituationen, samt vilket material jag väljer att använda i det 

självständiga arbetet. Detta synsätt har även inverkat på de urval jag gjort i samband med 

transkriberingen av materialet (vad jag väljer att behålla eller sortera bort), samt hur jag väljer att 

skriftligt formulera mig om barnen. 

Vidare måste det finnas någon form av omsorg inom forskningen där ”Människors välfärd skall ges 

företräde framför samhällets och vetenskapens behov” (Ahrne & Svensson 2015, s. 29; Löfdahl 2014, 

s. 33). Här kom etiska betydelsen av deltagandet i min studiedesign, där det var viktigt att jag inte 

framstår som en stel neutral robot som observerar utan att vara delaktig (Lalander 2015, ss. 95-98, ss. 

112-113; Roos 2014, s. 47). Jag anser att det är viktigare att trösta eller att hjälpa ett barn i stunden 

med ett omsorgsfullt bemötande, än att samla in för mig viktigt forskningsmaterial för att uppnå goda 

studierseultat. Ett exempel på detta var när jag vid en skogsutflykt valde att stoppa ner penna och 

anteckningsblock i fickan för att ett barn ville prata med mig, hålla mig i handen samt sitta i mitt knä. 

Efter en stund sprang barnet iväg nöjd och glad för att leka, och jag kunde då återgå till mina 

lekobservationer.  

Studiens kvalitet 

Jag har sedan arbetes början vetat att jag vill studera vad som pågår i barnens fria lek och därmed gick 

datainsamlingen relativt smärtfritt. Det var svårt att begränsa mitt syfte och konkretisera tanke och text 

med en lämplig teori och analys som kan kombineras. Efter bättre avgränsningar i min teori och växte 

ändå till slut en ”röd tråd”/koherens fram mellan syfte, teori, metod och mitt empiriska material, som 

har blivit alltmer påtaglig under resans gång, en process man tydligen går igenom enligt många 

författare inom kvalitativ metod (Lalander 2015, ss. 111-113; Rennstam & Wästerfors 2015, ss. 220-

228; Fejes & Thornberg 2015, ss. 29-38; Öhlander 2011, s. 274, 284, 294). Jag behöver vara medveten 

om att mina förkunskaper (förutfattade meningar), egna tolkningar av verkligheten samt valda 

teorier/begrepp styr min ”analytiska blick”. Det finns alltid alternativa tolkningar inom den 

samhällsvetenskapliga forskningen, men man försöker hitta den som är mest rimlig. Inom 

samhällsvetenskaplig kvalitativ forskning går det alltså inte att uppnå renodlad objektivitet. Därför är 

det av extra betydelse att det självständiga arbetet inte är baserat på subjektiva tyckanden, utan att 

analyser, tolkningar och slutsatser måste ”förankras” väl i det empiriska materialet (Ahrne & Svensson 

2015, s. 12; Svensson 2015, ss. 208-216; Fejes & Thornberg 2015, ss. 19-29; Roos 2014, s. 47, 53), 

vilket jag här har eftersträvat. 

Även om det inte var mitt syfte, så är en tänkbar svaghet med studien är att jag inte har haft styrda 

leksituationer som en jämförelse till fri lek. Men detta är som sagt inte en kvantitativ studie där jag 

ville studera om t.ex. fri lek har mera meningsskapande är styrda leksituationer, utan en kvalitativ 

studie där jag syftar till att få mer förståelse om hur meningskapande yttrar sig i fri lek. En konsekvens 

av detta är i alla fall att jag utifrån mina resultat inte kan dra några slutsatser om vad som sker i mer 

styrda leksituationer, utan endast om det som sker fri lek. Sedan har jag inte heller använt mig av 

videoinspelningar, vilket kan ha gjort att jag har missat vissa detaljer under mina observationer. Dock 

är det ju inte så att jag måste fånga in precis allt som har skett i leksituationerna, utan behöver endast 
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få in tillräckligt med material för att kunna besvara mina frågor. Enligt Franzén (2014, s. 63) så är 

observation med anteckningsblock tillräckligt, och har inte de etiska problemen och behovet av 

vana/erfarenhet som videoinspelning innebär. Vidare är det troligt att samtycket från föräldrarna i så 

fall hade minskat och på sådant vis istället minskat min tillgång till observationsmaterial. Jag finner 

det även troligt att närvaron av vidoinspelningsutrustning vid leksituationerna hade kunnat störa 

barnen i leken och därmed min design som passiv observatör, samt att jag kunde ha missat viktiga 

observationer vid ev. tekniska problem.   

Svensson och Ahrne (2015, ss. 24-26) beskriver att trovärdighet är särskilt viktigt i just kvalitativa 

studier. Den första aspekten är transparens, där arbetet ska kunna utsättas för en kritisk diskussion. 

Det är därmed viktigt att öppet visa hur man har resonerat och försöka vara medveten om eventuella 

svagheter. Detta har jag försökt uppnå genom att vara så utförlig jag kan i uppsatsens olika delar. Den 

andra aspekten är triangulering, där man försöker fånga in ett fenomen genom att studera det på olika 

sätt. Jag har exempelvis genom att studera lekens olika beståndsdelar försökt skapa en bättre 

helhetsbild av horisontsammansmältning och även gjort det i olika lekmiljöer. Generaliserbarhet 

betyder huruvida resultaten kan ”överföras på andra personer i andra miljöer” (Svensson & Ahrne 

2015, ss. 27), vilket är en annan viktig del som ofta kritiseras i kvalitativa studier (Svensson & Ahrne 

2015, ss. 26-28; Barajas 2013, s. 52, s. 99-100, s. 105, 142; Ross 2014, s. 53-55). Detta har jag beaktat 

genom att bygga vidare på Hildéns forskning samt genom att beskriva mitt urval av observationer så 

att andra kan försöka göra om vad jag har gjort. Jag har även studerat leken i olika miljöer vid olika 

tidpunkter, vilket är en del i generaliserbarhet. Till sist är teorin och begreppet ett allmänt teoretiskt 

ramverk av en generell karaktär. Naturligtvis hade generaliserbarheten kunnat prövas ytterligare om 

jag hade kunnat studera mer än en förskola/avdelning och andra barn på samma sätt, men detta var 

som jag tidigare har beskrivit inte gångbart för detta uppsatsarbete. 
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Resultat och analys 

Här kommer jag att visa utvalda leksituationer, som utspelade sig i tre olika lekmiljöer: inomhus på 

förskolan, utomhus på förskolan samt vid en skogsutflykt till närliggande naturområde utanför 

förskolan. För varje leksituation visas först transkriptionerna, som beskriver hela leksituationerna 

(varaktighet 1-1.5 timmar). Varje leksituation visas från början till slut i kronologisk ordning, samt har 

delats upp och numrerats för att underlätta hänvisningar under analysen. Varje del beskriver antingen 

vad barn säger (och eventuellt även då gör inom parantes), alternativt en mera allmän beskrivning av 

vad som händer i leken, som då är skriven i kursiv stil. De senare kan även ha inslag av mina egna 

tolkningar i samband med anteckning/transkribering. Efter varje sådan lektranskription redovisas min 

analys. Efter sista analysen återfinns en sammanfattning av resultat och analyserna i en Tabell 2, vilket 

sedan avslutas med en mera övergripande analys av alla tre leksituationer med hjälp av Gadamers 

övriga filosofiska beskrivningar av lek. 

Leksituation 1 - inomhus på förskolan 

 

1 C: jag vet…vi bygger ett katthus 

2 C och D börjar att bygga med kartonger, som blir vad jag tolkar som ett ”katthus”. 

3 C: titta en kattkarusell (säger glatt medan hen snurrar på en liten barnanpassad stol med 

snurrfunktion)  

4 C och D kryper under ett litet bord som står inuti den cirkelbyggda kartongbyggnaden (dvs. själva 

”katthuset”) och säger ”mjau”. Alla de andra barnen (A, B, E) blir lockade av det nya ”rummet” 

och går in där. På det lilla bordet står det en kassaapparat. C börjar att slå in siffror på 

kassaapparaten. 

5 C: ni kan köpa mig (säger mjau, lägger huvudet på sned) 

6 A: jag kostar en miljon 

7 C: man kan faktiskt köpa katter här 

8 C: kom och köp kattmat...vem vill ha kattmat (slår in siffror på kassaapparaten) 

9 Katthuset har nu förvandlas till vad jag tolkar som en djuraffär där barnen kan köpa katter och 

kattmat.  

10 B: jag är en liten kattunge (mjauar) 

11 A och E hämtar låtsasmat och ger till ”kattungen”B, som sitter på golvet och ser ”liten” ut och 

låtsas äta det.  

12 Leken tycks ändra handling. 

13 Barnen börjar använda kartongerna som båtar (alla barn väljer en varsin kartong som de åker 

omkring med på ”havet”). De bygger även vad jag förstår är en lång brygga av kartonger/träpallar 

tvärs över hela golvet som de kan förtöja sina båtar vid. 

14 B: titta...här är min båt…man kan sova på min båt (barnet blundar och låtsas sova) 

15 Efter ytterligare en liten stund öppnar B ögonen och ”vaknar”. 

16 B: oj..nu är det dag 

17 B åker sedan iväg från bryggan och ut på ”havet”. 



21 

 

18 A och E ”simmar” på golvet och låtsas vara katter som säger ”mjau”. C tittar på.  

19 C: katter kan inte simma…de tycker inte om vatten. 

20 B sitter i sin kartongbåt. 

21 B: jag ska sova..godnatt och sov gott (blundar en kort stund) 

22 Sedan tar B en avlång träpall. 

23 B: jag har en gigantisk båt 

24 A tittar intresserat på B:s ”gigantiska” båt. 

25 A: det här är en extrabåt som kan sitta ihop (tar en kartong och vänder sig till B) 

26 B byter till en kartongbåt. 

27 B: jag kör båten (sätter sig i kartongbåten).  

28 A: jag kör båten..jag är motorn (sätter sig i andra kartongen bakom B:s kartongbåt) 

29 A låter som en motor medan hen  skjuter B:s kartongbåt framåt. 

30 C placerar två stora trärullar under sin kartongbåt. 

31 C: det här är min rullbåt…den här kan åka iväg på natten (barnet ler stort mot mig)  

32 C tar bort trärullarna, sätter sig i kartongbåten, mjauar och är vad jag tolkar en katt på en båt. 

33 Alla barnen sätter sig i en varsin kartongbåt och åker runt i en bana/kanal (runt ett färdigorganiserat 

golvnära bord med naturmaterial i form av löv, kottar och pinnar). Barnen låtsas vara katter på 

båtar, för de mjauar hela tiden. C låtsas att hen åker en ”mjau-båt” som säljer ”mjau-saker” och 

”mjau-porslin” till de andra barnen/”katterna”. Hen fyller sin kartongbåt med saker/material som 

jag tolkar som låtsasmat, låtsastårtor och kökskleksaker. C har så mycket material i kartongbåten att 

hen knappt får plats själv. B vill köpa ”kattleksaker”. B tittar på kattleksakerna som är till salu. 

34 B: åhh..vad mjauiga fina 

35 Samtidigt som C låtsas sälja ”kattsaker”/”mjausaker”, så mjauar hen själv hela tiden. De andra 

barnen svarar ”mjau”. Barnen leker länge. 

36 När det är dags att städa upp och gå hem, så leker sig barnen igenom städningen med vad jag tolkar 

som ”städbåtar”, då leken liknar båtleken ovan men barnen nu städar. 

 

Analys av leksituation 1 

Leksituationen inleds av C när hen säger ”jag vet…vi bygger ett katthus” (del 1). Detta drar med sig 

D, och tillsammans börjar C och D att bygga detta ”katthus” med kartonger (del 2). C säger sedan 

”titta en kattkarusell” och leker med en snurrande stol (del 3). De andra barnen A, B och E ansluter sig 

till leken med C och D (del 4). Jag tolkar detta som att C:s egen horisont initalt visat sig (del 1 och 3), 

där hon tolkar att föremål i omgivningen har en anknytning till ”katt”. Jag tolkar även att hon öppnar 

upp denna horisont för de andra med orden ”jag vet” och ”titta”, samt att barnen har öppnat upp sina 

horisonter för ett möte med C:s horisonter, i en kroppslig härmning/imitation av C:s lek (del 2 och 4).  

När C slår på en kassaapparat och säger ”ni kan köpa mig” (låtsas vara en katt) sker för första gången i 

leken en slags kort dialog, eftersom A nu svarar ”jag kostar en miljon”, varvid C då kontrar med ”man 

kan faktiskt köpa katter här” (del 5-7). Denna korta dialog finner jag intressant då den även tycks 

innehålla mera konkret meningsskapande kopplat till matematik, då C:s svar kan tolkas t.ex. som att 

en miljon ett orimligt pris för en katt eller en annan slags värdering kopplat till handel. Jag tolkar detta 

som ett verbalt möte mellan två horisonter.  

Vidare ser man därmed även hur C omtolkar kartongerna som föreställde ett ”katthus” (del 1-4), till att 

istället föreställa vad jag förstår är en slags djuraffär (del 5-9). Man kan utifrån teorin se det som att C 
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som individ är klar med sin tolkning av kartongerna som katthus, och påbörjat en ny hermenuetisk 

cirkel (Fig. 1). 

Därefter ansluter B nu även verbalt till kattleken med att säga ”jag är en liten kattunge” (del 10). A och 

E deltar kroppsligt likaså. Jag tolkar detta som att en horisontsammansmältning mellan flera barn nu 

börjat bli tydlig, eftersom A, B, C och E nu visat på gemensamma tolkningar relaterat till ”katter”. 

Lekens handling förändras när kartongerna blir till vad jag tolkar är en brygga som barnen bygger 

tillsammans (del 12 och 13), för att sedan även bli till båtar som katter åker runt i (del 17-33). Kvar 

finns således katt-temat som barnen tycks ha förenats i, men ”båt” ser jag som ny gemensam 

omtolkning av kartongerna i ny hermenuetisk cirkel (Fig. 1). Tre barn A, B och C använder även 

dialog i denna gemensamma omtolkning. Det bildas nu mera tydligt en gemensam värld som är full av 

kommunikation och aktiviteter. En horisontsammansmältning har ju beskrivits som att det har skapats 

en ny mening som samtidigt upphäver vår tidigare mening, vilket i detta fall handlar om kartongernas 

nya mening som brygga och båtar.  

Man ser i leken många exempel på kroppslig härming/imitation, exempelvis när de bygger en 

”brygga” (del 13), gör liknande simrörelser och simmar på golvet (del 18), samt väljer varsin kartong 

som de förvandlar till båtar och åker omkring i (del 13-33). Verbal härmning mellan barnen yttrar sig 

även i hela barngruppen när alla till slut använder variationer av ordet ”mjau” (del 35) och i ett annat 

fall mellan B och A som upprepar ”jag kör båten” (del 27 och 28). Detta stämmer väl med Hildén:s 

tolkning av Gadamer, där barn tar del av varandras erfarenheter när de härmar varandra i leken genom 

verbal kommunikation eller kroppsspråket, samt att deras olika horisonter på så vis möter varandra i 

leken (Hildén 2014, s. 104-115). 

Det jag kallat för djuraffär dyker upp på nytt på initiativ av C som vill sälja saker igen, som nu dock 

har en anknytning till en kombination av katter, båtar och annat (del 33-35). De andra barnen ansluter 

livligt till detta och de tycks återuppleva temat med affären i sin nya lekvärld tillsammans. Att barnen 

pratar och leker med varandra och på så vis återupplever sina tidigare erfarenheter med djuraffären 

stämmer även överens med Hildéns tolkning av horisontsammansmältning utifrån Gadamer. Det finns 

på slutet av leken ingen mera enskild horisont att observera, utan alla barnen tycks nu tydligt befinna 

sig i en ny, gemensam horisont. 

Mot slutet av leken används kartongerna/båtarna även i städningen och alla barnen leker även detta 

tillsammans (del 36), vilket jag ser som en gemensam omtolkning men som de nu gör snabbt och utan 

någon uppenbar ansträngning. Detta tyder ytterligare på att barnen nu delar samma horisont och 

tillsammans gör samma tolkningar utifrån en delad förförståelse.  

 

Leksituation 2 - utomhus på förskolan 

 

1 En barngrupp på fem barn sitter i sandlådan och gräver. Barnen har grävt ett stort och djupt hål 

och i botten finns en stor sten. 

2 A: vi låtsas att det är ett skelett 

3 F: man måste göra försiktigt (hen visar genom att putsa långsamt/försiktigt på ”skelettet”)  

4 De andra barnen (förutom C som tittar på) gör likadana långsamma/försiktiga rörelser med 

penslarna.  

5 F: när man hittat skelettet måste man borsta 
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6 A: man måste faktiskt ha de här (visar penseln och spaden för de andra barnen)  

7 B: skelettet har blivit till sten..om man gräver mer ser man hur långt det är..lika lång som dig  

8 Barnen pekar på mig som antecknar. Jag nickar medhållsamt och ler.  

9 Barnen (förutom C som tittar på) fortsätter att gräva ivrigt.  

10 A: det kanske är en dinosaurie.  

11 C: eller en skatt  

12 A: det är faktiskt en mammutskelett.  

13 Barnen fortsätter att pensla tillsammans på ”skelettet”.  

14 A: oj..sand ramlar ner  

15 C börjar också att gräva.  

16 B (skrattar till): wow..jag ser prickar på den  

17 A: det är mammut-skelett-prickar  

18 C: det här skelettet har blivit till sten..det blir så när det blir gammalt.  

19 F: dinosaurierna dog när det blev vulkanutbrott..när det kom aska.  

20 F: mammutar e typ jättestora (visar längden med hjälp av armarna) 

21 Barnen gräver och penslar på ”skelettet”. Emellanåt känner de på ”skelettet” med händerna.  

22 A: det kanske är gegga-moja  

23 B: nä...geggamoja kan inte bli sten  

24 F: jag får ingen plats  

25 A: jo (flyttar sig) 

26 F: jättehårt  

27 B: kan inte ens krossa det 

28 A: det e som jättetjock is  

29 F: man måste använda en tjock dynamit (gör explosionsljud med munnen) 

30 F: en bomb...det går inte med bomb med stenar  

31 A: det går med eld 

32 F: då brinner det bara upp 

33 A: Åhhh...en klo…eller ett sånt där horn..precis som en noshörning den här stenen  

34 B: det måste vara ett sånt där djur med horn här och där (pekar på huvudet)...en sån där buckla i 

pannan (tar handen och visar vart på huvudet) 

35 A: det e faktiskt en mammut 

36 F: mammuthorn e typ så häääär lååånga...precis som Malin där (visar längden med armarna och 

pekar sedan mot mig) 

37 Alla barnen tittar noga på mig. Jag ler mot dem och fortsätter att anteckna.  

38 D: vi måste gräva längre ner  

39 C: jag har hittat en mammuttand (håller i en stor sten)  

40 C: nu vet vi hur stor mammuttanden är (sneglar på de andra barnen och ser ut att vilja ha någon 

form av bekräftelse) 

41 Barnen ropar till ett annat barn som är på väg hem att dom ”har hittat en mammuttand”.  

42 B: mina tänder e så här (visar tänderna för de andra barnen) 

43 A: den e större än dina tänder 

44 Samtliga barn känner på ”skelettet” i gropen med fötterna, några i taget.  

45 B: åhh.....det tar för lång tid (gräver runt ”skelettet” med en spade) 

46 A: ja..det tar lång tid att få ut den..vi måste ha största penseln i hela världen 

47 Leken avslutas när det är dags för barnen att gå hem.  
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Analys av leksituation 2 

Denna leksituation innehåller väldigt mycket inslag av verbal dialog (talspråk) bland barnen, som jag 

tolkar som en pågående horisontsammansmältning nästan rakt igenom. Leken uppvisar ett tydligt 

meningsskapande runt temat om vad det kan innebära att vara en akeolog.  

Alla barnen tycks ingå en gemensam överenskommelse redan från början att det är ett skelett dom 

gräver upp tillsammans (del 2-4), utom för C som i början observerar och lyssnar (del 4 och 9), sedan 

tolkar stenen som en skatt (del 11), men till sist likväl aktivt ansluter sig till lekens arkeolog-tema (del 

15). Således tolkar de redan från början till stor del likadant i en slags gemensam förförståelse, där 

stenen i det uppgrävda hålet i sandlådan är ett skelett och inte något annat, en gemensam värld i 

enlighet med horisontsammansmältning. Barnen skapar därmed en möjlighet för att öppna och sedan 

kunna möta varandras horisonter runt detta tema, i en ny hermenutisk cirkel tillsammans. Leken 

fortgår sedan i ett fortsatt grävande runt stenen och en pågående verbal dialog mellan barnen, som jag 

således tolkar som en ny pågående horisontsammansmältning kring vad det innebär att vara en 

akeolog. 

I denna dialog, som är kopplad till vad de samtidigt gör, framkommer varje barns olika egna 

horisonter beträffande fossiler, dinosaurier/mammutar och hur man ska gräva fram dem. Exempel på 

enskilda barns unika horisonter som de delar verbalt med de andra är ”skelettet har blivit till sten” 

(barn B, del 7), ”är en dinosaurie” eller ”en mammutskelett” (barn A, del 10 och 12) samt hur 

dinosaurierna dog ut (barn F, del 19). Barnen berättar och visar även hur man gör när man gräver fram 

”skelett” med hjälp av verktyg såsom spadar och penslar (barn F i del 3 och 5, samt A i del 6). Barnen 

ger i leken även olika tolkningar av mammutskelett (barn F i del 20 och 36, samt barn C i del 40). I 

leksituationen framkommer således tydligt barns egna olika horisonter. Att dom i leken inte bara delar 

utan även möter varandras horisonter framkommer således i dialogen, t.ex. angående att skelettet har 

blivit sten. Denna tolkning presenteras först av barn B (del 7), tas efter och utvecklas av barn C med 

”det blir så när det blir gammalt” (del 18), samt när barn A provar en alternativ tolkning av att det är 

”gegga-moja” och då möts av motförklaring av B med att ”nä...geggamoja kan inte bli sten” (del 22 

och 23).  

Härming/imitation i barnens kroppsrörelser finns även med i denna leksituation. Exempelvis 

undersöker alla barnen tillsammans med hjälp av kroppen i leksituationen, där de inte bara gräver och 

sopar (del 13 och 21), utan även känner t.ex. på ”skelettet” (stenen) i gropen med händerna eller 

fötterna genom att härma varandras kroppsrörelser (del 21). 

Leken tycks mot slutet även visa på ytterligare en fullbordat horisontsammansmältning i detta 

arkeolog-tema, för barnen ansluter till sist i en gemensam tolkning om att det är en mammut som de 

har hittat (barn A i del 35, barn F i del 36, barn C i del 39 samt alla barn i del 41). 

 

Leksituation 3 - en skogsutflykt utanför förskolan  

 

1 En större grupp barn på förskolan beger sig på en skogsutflykt i ett närområde. Barnen leker 

kurragömma i en lek som pedagogen till viss del hjälper barnen att styra upp. Exempelvis hjälper 

pedagogen barnen att förhålla sig till regler i kurragömmaleken såsom turtagning kring vem som ska 

räkna till tjugo medan de övriga barnen ska gömma sig. Detta för att alla barnen ska få en möjlighet 

att komma in i kurragömmaleken och för att pedagogen även anser att det kan ta ett tag innan 
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barnens lekar ”kommer igång av sig själv”. Pedagogen slutar efter en stunds lekande att styra upp 

kurragömmaleken. Det som händer då är att barnen splittrar upp sig i mindre grupper, springer iväg 

och hittar på andra saker att göra, t.ex. klättra i träd eller att två barn sätter sig i ett litet kojliknande 

enrissnår och viskar tillsammans. F och B hittar en stor sten som de bägge ställer sig på. Stenen står 

bredvid ett närliggande träd. 

2 B: jag slår på ett hål (slår med en pinne mot trädstammen) 

3 F hoppar ner från stenen och hämtar en pinne som hen skruvar i ett hål i trädet med. 

4 F: vi låtsas att det är ett spindelskelett här inne 

5 A kommer och frågar vad barnen leker. 

6 F och B: vi leker att det finns ett levande skelett (barnen talar i kör samtidigt) 

7 A vill inte vara med i leken och springer iväg och gör något annat istället. B och F tar en varsin 

pinne.  

8 B: det här är mitt vapen 

9 F: oj...vi måste skynda oss..vi måste springa till människovärlden (låtsas se rädd ut, tittar sig omkring 

och grimaserar) 

10 Barnen springer från denna ”skelettvärld” till ”människovärlden” genom två intilliggande buskage. 

När jag betraktar barnens lek utifrån min synvinkel ser det faktiskt ut som om buskagen bildar en 

gräns mellan två olika världar. De springer en bit bort från stenen till en annan del av skogen. 

Ganska omgående kommer de farandes tillbaka, varav de tar sig upp på stenen igen. De ser lite 

uppjagade ut som om de vore rädda. De verkar vara djupt försjunkna inne i lekens värld, för de 

märker exempelvis inte mig som sitter och antecknar. 

11 B: jag vrider nyckeln (talar med uppjagad och lite förställd röst) 

12 B håller i pinnen och skruvar fort/ivrigt med denna i trädstammens hål ungefär som om hen låtsas ha 

bråttom. F suckar och tittar sedan på B. 

13 F: nu är vi ute i människovärlden. 

14 B: det finns ett annat hål här. 

15 F: det finns ett annat hål här så det inte går att öppna (hen använder en pinne och låser med ett ”klick-

ljud”). 

16 F: mot människovärlden..kom..skynda dig (ropar högt).  

17 Barnen hoppar ner från stenen och springer bort mot skogen igen. Barnen ropar på G och hittar hen. 

Jag tycker de tycks sträva efter att locka in andra barn i leken. 

18 F: B...jag har hittat G..vår vän..så hen kan stoppa skelettet (talar med lite förställd röst). 

19 F förvandlar sig nu själv till ett ”levande skelett” som hen uttrycker det. Flera barn (A, B, C, D och 

G) börjar att jaga F. 

20 B: du e fast (håller fast F) 

21 A hittar en stor nedfallen gren med gula löv på, nära den stora stenen.  

22 A: titta..jag kan bli till kamoflage 

23 D gömmer sig där bakom också. F låser upp till ”skelettvärlden” med ett ”klick-ljud”. F vrider 

pinnen i hålet. 

24 F: det är bara jag som kan koden 

25 De andra barnen försöker gömma sig för”skelettet” F  bakom lövgrenen. De ropar ”kamoflage” och 

gömmer sig även bakom ett buskage. F springer iväg mot en annan del av skogen. De andra barnen 

jagar hen. F lägger sig ner på marken och försöker spela ”död”. B ”tar fast” F när hen ligger på 

marken och de andra barnen hjälper till. De ligger i en hög på marken. Efter en stund spelar F 

”död” hela tiden, genom att blunda med ögonen och se livlös ut. 

26 B: vi har fångat hen…hen e död…du kan vakna nu skelettet 
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27 F öppnar ögonen försiktigt 

28 A: titta..hen lever 

29 F ligger med öppna ögon och spelar ”död” 

30 A: hen e en staty 

31 B: eller en mumie?   

32 B: lever du? (rör och skakar i F lite försiktigt) 

33 Leken slutar eftersom F fortsätter att ligga på marken och spela ”död”. Efter ytterligare en stund är 

det dags för barngruppen att återvända hem till förskolan.   

 

Analys av leksituation 3 

I början är leken uppstyrd av pedagog med kurragömmaregler, men så fort denna styrning försvinner 

så börjar barnen leka något helt annat (del 1), nämnligen något som blev till att handla om ”levande 

skelett” och ”människovärlden” (introduceras i del 6 och 9).  

Barnen delas först upp i mindre grupper där F och B hittar varandra vid en stor sten (del 1). B inbjuder 

till lek, där F härmar/imiterar B genom att de börjar leka med varsinn pinne i ett trädhål (del 2 och 3). 

Detta utmynnar i att F utifrån sin horisont säger ”vi låtsas att det är ett spindelskelett här inne” (del 4). 

B tycks hålla med F i denna tolkning, för när A kommer förbi och frågar vad de leker så svarar F och 

B nästan i kör att ”vi leker att det finns ett levande skelett” (del 5 och 6). Det är här även värt att notera 

att både B och F deltog i leksituation 2 med uppgrävning av ett (dött) skelett. Jag tolkar detta som att 

en initial horisontsammansmältning har skett mellan F och B, där både härming/imitation samt verbal 

kommunikation har spelat in.  

Leken utvecklas sedan till att även handla om ”människovärlden”, dit F säger att de måste springa (del 

9). Efter att de tillsammans sprungit dit och sedan åter till stenen är nu F och B djupt försjunkna inne i 

lekens värld (del 10). Denna gemensamma springtur tolkar jag som en kroppslig härming/ imitation. 

B delar nu sin egna unika tolkning med att säga/göra ”jag vrider nyckeln” medan han skruvar en pinne 

i trädstammens hål (del 11 och 12). F tycks möta denna horisont med att pinnen är en ”nyckel” (del 

15), fastän det tycktes finns visst inslag av tvekan hos F (del 12 och 13). Men F kom senare att själv 

upprepa leken med ”nyckel” och även bidra med sin egna tolkning av lås med att säga ”det är bara jag 

som kan koden” (del 23 och 24). F växlar sedan snabbt till att få de båda att springa mot 

”människovärlden” igen (del 16 och 17). Denna upprepning av en gemensam springtur tolkar jag som 

ett led i att försöka uppnå ytterligare horisontsammansmältning mellan F och B. Det tycks även finnas 

ett behov att få in fler barn i denna lek, eftersom F och B nu ropar efter G (del 17).  

F bjuder även in G verbalt i leken med att säga ”jag har hittat G..vår vän..så hen kan stoppa skelettet” 

(del 18). När F sedan förvandlar sig till ett ”levande skelett”, så ansluter nu alla andra barn till leken 

där både A, B, C, D och G börjar jaga F (del 19). Jag tolkar det som att F och B har öppnat upp sin 

gemensamma horisont för de andra barnen både med verbal kommunikation och upprepade 

springturer, varvid de andra barnen A, C, D och G nu har accepterat att möta denna horisont med att 

börja jaga det ”levande skelettet”. 

Barn A berikar den pågående jakt-leken med en egen tolkning av en gren som ”kamoflage” och 

förmedlar detta till de andra verbalt med att säga: ” titta..jag kan bli till kamoflage” (del 22). De andra 

barnen ansluter till detta och börjar gömma sig bakom grenen för F, och sedan även bakom ett 

buskage, samtidigt som de ropar ”kamoflage” tillsammans (del 25). Detta tolkar jag som ett ytterligare 

tecken på rollen av både verbal och kroppslig härmning/imitation i horisontsammansmältningen. 
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Leken utmynnar i att jakten av F tar slut i och med att hen spelar död och en kort dialog mellan A och 

B kring detta (del 26-32).  

 

Sammanfattning av analysresultat 

 

Inspirerad av Hildén (2014, s.62) så har jag för att tydliggöra de analyserade resultaten valt att visa en 

sammanfattning i Tabell 2 på nästa sida. Likt som i Hildén (2014, s.62), så beskriver den första 

kolumnen här vilket meningsskapande det handlar om, fast här var det endast meningsskapande enligt 

Gadamers begrepp som var aktuella i analysen. I andra kolumnen beskrivs ”hur” detta skulle kunna 

yttra sig i leken för att kunna besvara frågeställningarna, vilket jag har använt som ett slags 

analysverktyg som beskriver min ”analytiska blick” av vad barnen gör/säger. Hildén hade ett detaljerat 

fokus på främst observation av olika detaljer i kroppsspråket i de yngre barnens kommunikation, som 

t.ex. visade att ”koordinerade gester” och ”upprepar varandras handling” var viktiga i 

meningsskapandet där barnen öppnade och mötte varandras horisonter; detta representeras här av en 

mera generell kategori som kallas för ”härmning / imitation”. De övriga ”hur”-kategorierna är mina 

egna tillägg utöver Hildén som möjliggjorts då jag har studerat äldre barn som har ett mera utvecklat 

talspråk, varvid jag har kunnat lägga mera vikt på vad barnen säger i analysen, exempelvis barnens 

egna unika tolkningar och kortare dialoger mellan barn. Detta har även gjort det möjligt att ytterligare 

fånga upp det Hildén kallar att barnen skapar en ”gemensam värld”, som här istället benämns som 

lektema i tabellen, och detta är likväl till stor del tolkat utifrån vad barnen säger (men även gör) samt 

återfinns på de två sista raderna. De tre kolumnerna till höger beskriver analysresultaten för de barn 

som deltog och ger exempel på hur meningsskapandet hos dem därmed yttrade sig i leken, såsom det 

framkom i analysen av de tre olika leksituationerna.  
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Tabell 2. Sammanfattning av resultat och analys 

Meningsskapande 
Hur 

(säger/gör)? 

Analysresultat (ev. detaljer) 

Leksituation 1 

Barn: 

A, B, C, D, E 

Leksituation 2 

Barn: 

A, B, C, D, F 

Leksituation 3 

Barn: 

A, B, C, D, G, F 

Enskilt barn gör 

tolkning utifrån 

sin horisont 

En egen unik 

tolkning i leken 

(säger) 

C (”katthus”, 

kattkarusell” och 

djuraffär) 

A, B, C, F 

F (”levande 

skelett” samt 

”människo-

världen”) 

Öppnar upp för / 

möter varandras 

horisonter 

Härmning / 

imitation av 

varandra 

(säger / gör) 

C härmas av D, 

sen A, B, E (gör) 

B härmas av A 

(säger) 

Barngruppen 

(säger ”mjau”) 

Barngruppen 

(bygger, åker båt) 

Barngruppen 

(gräver, sopar och 

känner på 

”skelettet”) 

F och B härmar 

varandra 

(gör: leker med 

pinnar, springer) 

Öppnar upp för / 

möter varandras 

horisonter 

Dialog mellan 

barn (säger) 

C - A 

(”köpa katt”) 

Barngruppen 

(omfattande 

dialoger) 

F - B (”nyckel”) 

A - B (“liv/död”) 

Horisont-

sammansmältning 

uppnådd 

Flera barn 

tillsammans i 

samma lektema 

(säger / gör) 

Barngruppen 

(lekteman ”katt” 

och ”båt”) 

Barngruppen 

(lektema gräva 

upp ”skelett”) 

Barngruppen 

(jagar ”levande 

skelett” samt leker 

”kamoflage”) 

Byter till en 

annan gemensam 

horisont 

Förändring i 

lektema under 

lekens gång, flera 

barn samtidigt 

(säger / gör) 

Från kartonger 

som katthus/affär 

till båtar 

Barngruppen 

(det är 

ett”mammut-

skelett”) 

Barngruppen 

(jakt övergår till 

“liv/död”) 

 



29 

 

Övrig analys av leksituation 1-3 

 

Det som framkommit i analyserna av leksituationerna 1-3, kan även förstås med hjälp av Gadamers 

övriga filosofiska beskrivningar av lek. Att lekens syfte uppnås först när de som leker ”förlorar sig i 

leken” framkom tydligt. För leksituation 1 blev horisontsammansmältningen mellan barnen som allt 

tydligare ju längre leken pågick. I leksituation 2 kunde C kan ansluta sig till leken först efter en stund, 

men väl i leken så kommer även dialogen igång. För leksituation 3 så blev det likväl så att 

barngruppen kom igång ordentligt med gemensam lek först när alla hade levt sig in i temat med 

”levande skelett”. Sammantaget observerades att en viss tid av kontinuerlig fri lek behövdes innan de 

kunde ”förlora sig i leken” och uppnå horisontsammansmältning. 

Alla leksituationer hade inslag av ett ”förnuft” som yttrade sig i lekens handling/tema, i form av mera 

tydliga och konkreta inslag av meningsskapande. Leksituation 1 hade inslag av affärshandel, 

konstruktion och att färdas på havet. Leksituation 2 innehöll mycket verbala dialoger bland barnen 

kring ett arkeolog-tema, inklusive vad ett fossil är, hur man bäst ska gräva fram det och hur man 

genom att studera skelettet kan dra slutsatser om tidigare levande djur på jorden. I leksituation 3 

återfanns utforskande av naturens material (pinnar), nyckel/lås, kamoflage (att göra sig osynlig), jakt 

samt liv och död. Sammantaget observerades att den fria leken var meningsskapande i alla tre 

lekmiljöer. 

Lekens spontana inslag visade sig exempelvis genom förändringar i lekens teman/handling, hur de 

ändrade vad de gjorde samt i deras interaktioner. Leksituation 1 gick från att handla om katthus, 

djuraffär, kattbåtar på havet till städbåtar, och i leken fanns hela tiden inslag av spontanitet i vad 

barnen gjorde och deras interaktioner med varandra. I leksituation 2 förändrades lekens handling från 

det är ett skelett i gropen, hur man ska gräva fram sådana, att skeletten är av sten, till en gemensam 

tolkning ”mammutskelett”, vilket framkom genom barnens sporadiska dialoger mellan varandra kring 

detta och hur de provade olika sätt att gräva. I leksituation 3 valde barnen själva att sluta leka enligt 

kurragömmareglerna och hittade på ett eget tema ”levande skelett” som hade stora inslag av 

spontanitet överlag. Sammantaget var spontaniteten ett tydligt inslag i den fria leken i alla lekmiljöer. 

Det fanns även i alla leksituationer inslag som även liknar Gadamers beskrivning av lek som en ”hit- 

och dit-rörelse”. För leksituation 1 kan det likväl symbolisera kroppsrörelserna i båtleken, 

återankytningen till den tidigare lekhandlingen med affären och korta dialogerna där barnen verbalt 

”bollade” tolkningar. För leksituation 2 kan det symbolisera grävandet/sopandet runt stenen och likväl 

dialogerna där barnen som här som tydligast ”bollade” tolkningar mellan varandra. I leksituation 3 

fanns det ett upprepat springande till och från ”människovärlden”, en återankytning till den tidigare 

lekhandlingen med nyckel/lås av F och likaså kortare dialoger där barnen ”bollade” tolkningar med 

varandra. Mycket av detta kan dock likväl även tolkas som lekens spontana inslag. 
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Diskussion  

I detta avsnitt ämnar jag att knyta samman mina analyserade resultat med den forskningen som jag 

tidigare har presenterat. Denna uppsats hade som syfte att med hjälp av Gadamers begrepp horisont 

och horisontsammansmältning studera barnens meningsskapande i fri lek, där frågeställningarna har 

handlat om hur detta yttrar sig i barnens fria lek. Tre utvalda leksituationer visade på betydande 

meningsskapande och hur det yttrade sig, vilket framkom genom en tolkningsanalys av vad barnen 

både sa, gjorde och lekarnas tema/handling. Meningsskapandet i den fria leken yttrade sig genom att 

barnen använde sig av kroppslig (och viss verbal) härming/imitation, dialoger, föremål samt andra 

kroppsliga/sinnliga erfarenheter, vilket barnen knöt an till olika teman/handlingar under den fria lekens 

gång. Utöver detta framkom även att barnens korta/sporadiska dialoger, hur de ändrade på vad de 

gjorde samt förändringar i lekens teman/handlingar, bidrog till fria lekens spontanitet. Barnen 

eftersträvade aktivt att dela sina förståelser och tolkningar med varandra, med målet att hitta 

gemensamma tolkningar av omvärlden, i enlighet med horisontsammansmältning. Detta uppstod först 

efter en vis tid av oavbruten fri lek, och kunde observeras i varierande lekmiljöer. Denna studie av vad 

barn gör/säger under längre leksituationer från början till slut, visar sammantaget en övergripande bild 

av det mångsidiga meningsskapandet som möjliggörs under den fria leken, vilket således skedde 

utifrån barnens egna initiativ och oberoende av lekmiljö.  

 

Fri lek på förskolan 

Den noggrannare kategoriseringen av olika lekar enligt dess grad av ”frihet” som finns på förskolor i 

Kanada (Pyle & Danniels 2016), stöds delvis av mina erfarenheter från denna studie, eftersom fria 

lekar endast utgjorde en del av vardagen på förskolan och fick planeras in. Dock kan jag utifrån denna 

studie inte dra några jämförelser med de andra kategorierna av lek som Pyle och Danniels (2016) 

rapporterade om, annat än att kategorin fri lek fanns när den väl planerades in och när pedagogerna 

även hade bestämnt sig för att inte styra upp eller lägga sig i leken. 

Markström och Halldén (2009) bekrev hur barn på svenska förskolor är underordnade schemalagda 

vardagsrutiner och sociala ordningar. Detta blev för mig likväl uppenbart redan när jag med 

kontaktpersonen blev tvungen att planera in leksituationer i schemat där jag skulle få möjlighet att 

observera fri lek. Markström och Halldén (2009) beskrev vidare att dessa vardagsrutiner och sociala 

ordningar även gör sig gällande när man ska ha just fri lek, samt att barnen försöker uppnå ökad frihet 

i leken. Ett exempel från min studie som visar detta framkom i leksituation 3, där den inplanerade fria 

leken i skogen i början ändå styrs upp av pedagog med kurragömmaregler, för att alla skulle komma 

med i leken. Men så fort pedagogen slutade styra upp med kurragömmareglerna så splittrades 

barngruppen i mindre grupper. Barnen hittade sen själva på en ny, mera spontan lek ”levande skelett” 

som alla barn sedan ansluter sig till istället. Leksituation 3 visade således tydligt att barnen själva 

eftersträvar mera frihet i leken.  
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Fri lek och meningsskapande 

Weldemariam (2014) rapporterade om att förskollärare ofta blandar sig i leken för att t.ex. hjälpa 

barnen att sätta ramar för lekar eller sätta igång lekar som för barnen kan vara svårstartade. Som 

tidigare har diskuterats så var början på leksituation 3 ett exempel på detta även här. Weldemariam 

(2014) menade även att när de vuxna ibland måste avbryta en lek, så är det då viktigt att ta hänsyn till 

barnens tankeprocesser och meningsskapande i leken. I min studie tolkar jag det som att de fria 

lekarna fick avslutas på ett sätt som visade sådan hänsyn. De tre fria lekarna pågick tillräckligt länge 

för att horisontsammansmältning skulle uppstå, och tack vare att pedagoger inte heller avbröt under 

pågående fri lek. I varje leksituation kom barnen till ett slags avslut i meningsskapande, i form av en 

gemensam horisont och tolkning och där barnen nöjde sig med att leken tog slut. Med detta menar jag 

exempelvis när hela barngruppen lekte katter i båtar som till sist fick ingå i städningen, när de kommit 

fram till att de hade grävt upp ett mammutskelett och när jakten av det ”levande skelettet” kunde 

avslutas med en liten dialog kring dess död. Lekens syfte uppnås ju enligt Gadamer först när barnen 

har ”förlorat sig i leken”. En slags tumregel kan således då vara att när barn leker som livligast i ett 

liknande lektema, så har den fria leken börjat fullgöra sitt meningsskapande syfte, och det blir först då 

mera lägligt att som pedagog börja lägga sig i och signalera att den fria leken ska avslutas. Detta 

förutsätter givetvis även att man i förväg avsatt tillräckligt med tid för den fria leken, vilket i min 

studie blev mellan 1-1.5 timmar för varje leksituation.  

Sumpter och Hedefalk (2015) studerade hur förskolebarn i Sverige använder sig av matematik under 

fri lek utomhus. Även om jag här inte gjorde en sådan fokusering på en viss typ av meningskapande, 

så kunde jag observera många olika sorter av mera konkreta inslag i de fria lekarna: affärshandel, 

konstruktion, att färdas på havet i båt, båtmotor, vad ett fossil är / representerar / hur det ska grävas 

upp, nyckel/lås, kamoflage, jakt samt innebörden av liv / död. Vidare visade Sumpter och Hedefalk 

(2015) att barnen använde föremål för att stödja sina argument och slutsatser, så barnen delade alltså 

inte sina kunskaper endast verbalt. På likande sätt har jag observerat hur barnen använde olika föremål 

omkring sig i meningsskapandet, t.ex. kartogerna, stenen i sandgropen och spadar, pinnar/trädhål som 

nycklar/lås och grenar som kamoflage. Vad barnen gjorde (använde föremål) kombinerades samtidigt 

med verbala förklaringar utifrån de olika barnens horisonter, där spontana dialoger uppstod mellan 

barnen under meningsskapandet. Dogan (2015) visade att meningsskapande sker under lek genom en 

kombination av språklig kommunikation och kroppsspråk, såsom ansiktsuttryck, pekningar och 

metaforiska gester. Min studie har inte studerat den kroppsliga kommunikationen i sådan hög detalj 

(även om detaljer ibland framkommer i resultaten), utan jag studerade på en mera övergripande nivå 

av vad barnen sa och gjorde i samband med lekens pågående tema. Dock framstod det ändå tydligt 

även i min resultatanalys att kroppspråk spelar in i fria lekens meningskapande, då i form av att barnen 

även vill visa varandra med kroppen vad de menar (t.ex. genom att använda föremål) och att barnen 

även söker varandras horisonter, alltså kommunicerade, genom att härma/imitera varandra kroppsligt i 

vad de gjorde (se vidare nedan). Till sist visade Dogan (2015) även att kommunikation i lek hade mera 

inslag av fantasi än lärarstyrda situationer. Trots att fantasi inte var något som jag fokuserat på i min 

analys, så fanns det uppenbarligen en riklig användning av fantasi i alla de tre olika leksituationerna.  

 

Fri lek, meningsskapande och Gadamer 

Skar et al. (2016) visade hur fri och spontan lek var nyckeln till en mera kroppslig, emotionell och 

sinnlig interaktion med naturen under skogutflykter i Norge, till skillnad från när man använde vuxen-

ledning och organisation. Återigen är leksituation 3 här aktuell, där barnen efter att de slapp leka enligt 
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kurragömmaregler hittade på en helt egen lek, vilket på många sätt kan anses vara en mera 

meningsskapande lek. Istället för att bara gömma sig och försöka hitta varandra enligt 

kurragömmaregler, inbegriper deras fria lek mera avancerade interaktioner med naturen där pinnar 

användes som nyckel/lås, grenar blev till kamoflage, varierade sociala interaktioner uppstod, 

upplevelser av icke-mänskliga varelser som ju kan finnas i naturen, jakt i grupp samt innebörden av liv 

och död. Således blev denna fria lek mera kroppslig, emotionell och sinnlig än att endast leka 

kurragömma, och är därför överens med resultaten från Skar et al. (2016). 

Hildén (2014) visade utifrån sina utvalda leksituationer, hur yngre barn (14-26 månader gamla) skapar 

meningsskapande i sin kommunikation genom att härma varandras kroppspråk, ord och när de 

koordinerarde sina handlingar/rörelser. Jag har även i mina leksituationer observerat härmning / 

imitation i alla tre leksituationerna beträffande vad barnen gjorde (kroppspråk), men även inslag av 

verbal upprepning i t.ex. leksituation 1 (Tabell 2). Jag håller med Hildéns klassificering av detta som 

ett ”skapande av en gemensam handling”, vilket strävar efter en horisontsammansmältning där de 

tillsammans ”skapar en gemensam värld” (Hildèn 2014, s. 75). I min studie har jag ju istället studerat 

äldre barn som har ett mera utvecklat talspråk, vilket kanske gav mig möjligheter att få en bättre 

uppfattning om när denna ”gemensamma värld” faktiskt uppstod, vad den handlade om och därmed en 

alternativ inblick i meningsskapandet som då yttrade sig. Vad som tycks framkomma överlag i mina 

analysresultat, och som bygger vidare på Hildéns kommunikation i ”en gemensam värld”, är att den 

fria lekens syfte som Gadamer talar om kan möjligen vara just att uppnå denna ”gemensamma värld”, 

som då även signalerar att en horisontsammansmältning är uppnådd (Tabell 2). I de tre fria lekarna 

yttrade sig enskilda barns horisonter som regel mest till en början, där barnen öppnade upp och 

försökte möta varandras horisonter med vad de sa och gjorde. Detta övergick sedan alltmer till att göra 

gemensamma tolkningar, exempelvis: kartongerna blev till kattbåtar, stenen i gropen blev till ett 

skelett och barnet F blev till ett ”levande skelett”. Dessa horisontsammansmältningar tycks sedan har 

blivit utgångspunkten nya meningskapande tolkningar som skedde gemensamt, exempelvis: kattbåt 

kunde användas som en affär, skelettet blev till ett fossil av en mammut, samt ”levande skelett” kunde 

undvikas med kamoflage. Sammantaget har jag här funnit stöd för Hildéns resultat om att de fria 

leksituationerna skapar mening i ”en gemensam värld” (Hildén 2014, s. 107), vilket således även sker 

bland äldre barn och i olika lekmiljöer.   

Betydelse för praktiken och professionen 

Dessa analyserade resultat ska ses som ett bidrag till en mer övergripande fråga (Öhlander 2004, s. 

266), som då även ska ha en betydelse för praktiken/professionen, vilket här handlar om varför fri lek 

är viktig att värna om på förskolan. Såsom det har beskrivits i Introduktionen blandas leken ofta ihop 

med lärande, vilket ju enligt denna uppsats kan få som konsekvens att leken inte längre är lek. Därmed 

uppfylls inte lekens syfte enligt Gadamer och det meningskapande som barnen behöver kan bli 

lidande. Denna studie visade att den fria leken är fylld av meningsskapande, i ett flertal olika 

lekmiljöer. Professionen kan behöva dela in leken i flera olika kategorier, där just fri lek likt som den 

har definieras här, får en egen framstående plats i förskolornas veckoplaneringar och scheman, med 

tillräckligt avsatt tid för varje lekstund så att meningskapandet hinner uppstå. En ökad förståelse av 

meningsskapande i den fria leken kan vara nödvändig för att åstadkomma detta i praktiken. Till sist 

kan man även dra nytta av den fria lekens meningsskapande för just lärandet, då jag här även 

observerade olika former av mera konkreta teman som förekommer i den fria leken. Ett sätt att som 

pedagog ta till vara på det meningsskapande som sker, kan vara att man försöker observera och förstå 
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vad som pågår under den fria leken, samt därigenom möjliggöra en anknytning till detta efteråt genom 

att förmedla mera kunskap kring det som barnen intresserar sig i. Som ett alternativ kan man såsom 

Rosenqvist (2011) föreslår ha korta samlingar efter den fria leken, där barnen får berätta vad de har 

lekt. Sammantaget blir den huvudsakliga betydelsen för praktiken och professionen att ta stor hänsyn 

till den fria leken som en meningsskapande aktivitet. 

Slutsatser 

En slutsats är att barnens meningskapande i den fria leken var mångsidig, då den yttrade sig genom 

kroppslig (och viss verbal) härming/imitation, dialoger, användandet av föremål samt andra 

kroppsliga/sinnliga erfarenheter, vilket knöts an till olika teman/handlingar under den fria lekens gång. 

En annan slutsats är även att barnens meningskapande i den fria leken hade betydande inslag av 

spontanitet, vilket yttrade sig genom barnens korta/sporadiska dialoger, hur de ändrade på vad de 

gjorde samt förändringar i lekens teman/handlingar. Det visade sig även att horisontsammansmältning 

blev tydlig efter en viss tid av kontinuerligt lekande och att meningskapandet inte var beroende av en 

viss sorts lekmiljö. 

Vidare forskning 

En naturlig fortsättning på detta arbete vore att upprepa studien vid flera förskolor, i ytterligare olika 

lekmiljöer samt med barn i olika åldrar, för att vidare utforska generaliserbarheten beträffande 

meningskapandets mångsidighet och inslag spontanitet i den fria leken. I detta sammanhang är det 

även intressant att vidare ta hänsyn till tidsaspekten, alltså hur mycket tid som lämpligen behöver 

avsättas för olika lektillfällen. Man kan även jämföra fri lek med annan lek som har större inslag av 

styrning och även försöka att komplettera med kvantitativa inslag i analysen, för att undersöka 

skillnader i meningskapandets mångsidighet och inslagen av spontanitet. Vidare kan man även inrikta 

sig på en viss typ av meningsskapande, t.ex. matematik, som ju togs upp i tidigare forskning. Jag 

skulle även tycka det vore intressant att studera rollen av fantasi i meningsskapandet och fri lek, 

eftersom andra har kopplat den fria lekens spontanitet med barnens fantasi och kreativitet (Bergström 

1995, 2010).   



34 

 

Referenser  

Ahrne, G. & Svensson, P. (2015). Kvalitativa metoder i samhällsvetenskapen. I Ahrne, G. & 

Svensson, P. (red). Handbok i kvalitativa metoder. 2 uppl., Stockholm: Liber AB, ss. 8-16. 

Andersson, C. (2015). Lek för lärande eller lekandets lek : Pedagogers syn på barns egen lek och 

lärande. Magisteruppsats, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap. Örebro: 

Örebro universitet. http://oru.diva-portal.org/smash/get/diva2:805828/FULLTEXT01.pdf 

Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008). Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ 

metod. Lund: Studentlitteratur. 

Bergström, M. (1995). Neuropedagogik - en skola för hela hjärnan. Borås: Wahlström & Widstrand. 

Bergström, M. (2010). Kreativt Kaos. Pedagogiska magasinet, 6 Maj. http://pedagogiskamagasinet.se/ 

kreativt-kaos/ 

Dogan, Z. (2010). Preschool Children's Multimodal Meaning Making: Verbal and Nonverbal 

Comunication within Two Different Clasroom Settings. Diss. Florida: The Florida State University of 

College Education. http://diginole.lib.fsu.edu/islandora/object/fsu:168894/datastream/PDF/view 

Elvstrand, H., Högberg, R. & Nordvall, H. (2015). Analysarbete inom fältforskning. I Fejes, A. & 

Thornberg, T. (red). Handbok i kvalitativ analys. 2 uppl., Stockholm: Liber AB, ss. 218-237. 

Ernsjöö Rappe, T. (2011). ”Den fria leken är nästan fånigt hyllad”. Svenska Dagbladet, 13 Maj. 

https://www.svd.se/den-fria-leken-ar-nastan-fanigt-hyllad 

Fejes, A & Thornberg, R. (2015). Kvalitativ forskning och kvalitativ analys. I Fejes, A. & Thornberg, 

R. (red.). Handbok i kvalitativ analys. 2 uppl., Stockholm: Liber AB, ss. 16-43. 

Franzén, K.. (2014). De yngsta barnen – exemplet matematik. I Löfdahl, A., Hjalmarsson, M. & 

Franzén, K. (red). Förskollärarens metod och vetenskapsteori. Stockholm: Liber AB, ss. 58-68. 

Gadamer, H-G. (1997). Sanning och metod: i urval. Göteborg: Daidalos. 

Gadamer, H-G. (2004). Play as the clue to ontological explanation. I Weinsheimer J. & Marshall, D.G. 

(red). Truth and Method. 2 uppl., New York: Continuum Impacts, ss. 102-130. 

Gadamer, H-G. (2013). Konst som spel, symbol och fest. Ludvika: Dualis. 

Gray, P. (2011). The Decline of Play and the Rise of Psychopathology in Children and Adolescents. 

America journal of play, 3, ss. 443-462. 

Hangaard-Rasmussen, T. (2016). Det är väl bara på låtsas? En rundtur på en dansk förskola. I 

Hangaard Rasmussen, T. (red.). Lek på rätt väg? På spaning efter leken. Lund: Studentlitteratur, ss. 

67-84. 

Hewes, J. (2014). Seeking Balance in Motion: The Role of Spontaneous Free Play in Promoting Social 

and Emotional Health in Early Childhood Care and Education. American journal of play, 1, ss. 280-

301. 

http://oru.diva-portal.org/smash/get/diva2:805828/FULLTEXT01.pdf
http://pedagogiskamagasinet.se/%20kreativt-kaos/
http://pedagogiskamagasinet.se/%20kreativt-kaos/
http://diginole.lib.fsu.edu/islandora/object/fsu:168894/datastream/PDF/view
https://www.svd.se/den-fria-leken-ar-nastan-fanigt-hyllad


35 

 

Hildén, E. (2014). Kommunikation mellan de yngsta förskolebarnen i fri lek: Meningsskapande genom 

den levda kroppen. Lic. Karlstad: Karlstads universitet. http://kau.diva-

portal.org/smash/get/diva2:748630/FULLTEXT01.pdf 

Kane, E. (2015). Playing practices in school-age childcare: An action research project in Sweden and 

England. Diss. Stockholm: Stockholms universitet. http://su.diva-portal.org/smash/ 

record.jsf?pid=diva2%3A851415&dswid=-9741 

Kaijser, L. (2011). Fältarbete. I Kaijser, L. & Öhlander, M. (red). Etnologiskt fältarbete. 2 uppl., Lund: 

Studentlitteratur AB, ss. 37-64. 

Karlsson, M. (2014). Perspektiv på förskolan i examensarbetet. I Löfdahl, A., Hjalmarsson, M. & 

Franzén, K. (red). Förskollärarens metod och vetenskapsteori. Stockholm: Liber AB, ss. 12-21. 

Knutsdotter Olofsson, B. (2003). I lekens värld. 2. uppl. Stockholm: Liber. 

Lalander, P. (2015). Observationer och etnografi. I Ahrne, G. & Svensson, P. (red). Handbok i 

kvalitativa metoder. 2 uppl., Stockholm: Liber AB, ss. 93-127. 

Lester S. & Russel W. (2010). Children's right to play. An examination of the importance of play in 

the lives of children worldwide. Working Paper No. 57. The Hague, Netherlands: Bernard van Leer 

Foundation. https://resourcecentre.savethechildren.net/library/childrens-right-play-examination-

importance-play-lives-children-worldwide 

Löfdahl, A., Franzén, K. & Hjalmarsson, M. (2014). God forskningssed – regelverk och etiska 

förhållningssätt. I Löfdahl, A., Hjalmarsson, M. & Franzén, K. (red). Förskollärarens metod och 

vetenskapsteori. Stockholm: Liber AB, ss. 32-43. 

Malpas, J. (2016). Hans-Georg Gadamer. Zalta E.N. (red.) The Stanford Encyclopedia of Philosophy. 

Vinter 2016 uppl. https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/gadamer 

Markström, A.-M. & Halldén, G. (2009). Children's Strategies for Agency in Preschool. Children & 

Society, 23(2), ss. 112-122. 

Pripp, O. & Öhlander, M. (2011). Observation. I Kaijser, L. & Öhlander, M. (red.). Etnologiskt 

fältarbete. 2. uppl., Lund: Studentlitteratur, ss. 113-145. 

Pyle, A. & Danniels, E. (2016). A Continuum of Play-Based Learning: The Role of the Teacher in 

Play-Based Pedagogy and the Fear of Hijacking Play. Early Education and Development, 28(3), ss. 

274-289. 

Rennstam, J.  & Wästerfors, D. (2015). Att analysera kvalitativt material. I Ahrne, G. & Svensson, P. 

(red). Handbok i kvalitativa metoder. 2 uppl., Stockholm: Liber AB, ss. 208-219. 

Roos, C. (2014). Att berätta om små barn – att göra en minietnografisk studie. I Löfdahl, A., 

Hjalmarsson, M. & Franzén, K. (red). Förskollärarens metod och vetenskapsteori. Stockholm: Liber 

AB, ss. 12-21. 

Rosenqvist, M. (2011). Barn lär i leken. Pedagogiska magasinet, 17 augusti. 

http://pedagogiskamagasinet.se/barn-lar-i-leken/ 

Segolsson, M. (2011). Lärandets hermeneutik: tolkningens och dialogens betydelse för lärandet med 

bildningstanken som utgångspunkt. Diss. Jönköping: Jönköpings universitet. http://hj.diva-

portal.org/smash/get/diva2:393405/FULLTEXT01 

http://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:748630/FULLTEXT01.pdf
http://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:748630/FULLTEXT01.pdf
http://su.diva-portal.org/smash/%20record.jsf?pid=diva2%3A851415&dswid=-9741
http://su.diva-portal.org/smash/%20record.jsf?pid=diva2%3A851415&dswid=-9741
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/childrens-right-play-examination-importance-play-lives-children-worldwide
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/childrens-right-play-examination-importance-play-lives-children-worldwide
https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/gadamer
http://pedagogiskamagasinet.se/barn-lar-i-leken/
http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:393405/FULLTEXT01
http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:393405/FULLTEXT01


36 

 

Skolverket. Läroplan för förskolan Lpfö 98 [Ny, rev. uppl.] (2016). Stockholm: Skolverket. 

https://www.skolverket.se/publikationer?id=2442 

Stai-BrØnstad, E. och Øksnes, M. (2016). Leksakers värde. I Hangaard Rasmussen, Torben (red.). Lek 

på rätt väg? På spaning efter leken. Lund: Studentlitteratur, ss. 227-241. 

Sumpter, L. & Hedefalk, M. (2015). Preschool children's collective mathematical reasoning during 

free outdoor play. The Journal of Mathematical Behavior, 39, ss. 1-10. 

Svensson, P. (2015). Teorins roll i kvalitativ forskning. I Ahrne, G. & Svensson, P. (red). Handbok i 

kvalitativa metoder. 2 uppl., Stockholm: Liber AB, ss. 208-219. 

Svensson, P & Ahrne, G. (2015). Att designa ett kvalitativt projekt. I Ahrne, G. & Svensson, P. (red). 

Handbok i kvalitativa metoder. 2 uppl., Stockholm: Liber AB, ss. 17-31. 

Synodi, E. (2010). Play in the kindergarten: The case of Norway, Sweden, New Zealand and Japan. 

International Journal of Early Years Education, 18(3), ss. 185-200. 

Thornberg, T. & Fejes, A. (2015). Kvalitet och generaliserbarhet i kvalitativa studier. I Fejes, A. & 

Thornberg, T. (red). Handbok i kvalitativ analys. 2 uppl., Stockholm: Liber AB, ss. 256-278. 

UNICEF (1989). Barnkonventionen - FN:s konvention om barnets rättigheter. Stockholm: UNICEF 

Sverige. https://unicef.se/rapporter-och-publikationer/barnkonventionen 

Vetenskapsrådet (2017). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Weldemariam, K. (2014). Cautionary tales on interrupting children’s play: a study from Sweden. 

Childhood Education, 90(4), ss. 265-271. 

Ödman, P-J. (2007) Tolkning, förståelse, vetande. Hermeneutik i teori och praktik. Stockholm: 

Nordstedt Akademiska Förlag. 

Öhlander, M. (2011). Analys. I Kaijser, L. & Öhlander, M. (red). Etnologiskt fältarbete. 2 uppl., Lund: 

Studentlitteratur AB, ss. 265-296. 

Öhman, M. (2011). Det viktigaste är att få leka. Stockholm: Liber. 

Øksnes, M. (2011). Lekens flertydighet: om barns lek i en institutionaliserad barndom. Stockholm: 

Liber. 

Øksnes, M. (2008). Lekens ontologiske betydning hos Hans-Georg Gadamer. Barn, 3, ss. 75-88. 

https://www.skolverket.se/publikationer?id=2442
https://unicef.se/rapporter-och-publikationer/barnkonventionen


37 

 

Bilagor  

Bilaga 1. Samtyckesblankett 

Ort, Datum 

 

Hej alla föräldrar! 

Jag är student på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för 

förskollärarutbildning och förskoleforskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för vår sista och 

avslutande kurs på förskollärarutbildningen ska vi skriva ett examensarbete. Studien kommer att 

handla om fri lek (dvs. studera vad barn gör/säger under leken). 

 

För att samla in material till arbetet skulle jag vilja närvara i verksamheten vid förskolan under ett par 

tillfällen under de kommande två veckorna. Vid dessa tillfällen vill jag observera endast med hjälp av 

anteckningar. Jag kommer inte att använda mig av videofilmning/bilder på barnen. 

 

Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) samt 

Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att barnets, familjens, 

personalens och förskolans identitet inte får avslöjas och att fullständig konfidentialitet gäller. Allt 

insamlat material kommer därmed att avidentifieras och inga listor/register över personuppgifter 

kommer att upprättas. Det dokumenterade materialet får endast användas för vår egen bearbetning och 

analys samt sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är 

godkänd. Uppsatsen kommer att publiceras digitalt.  

 

Med detta brev vill vi be om ert medgivande för ert barns medverkande i studien. All medverkan är 

frivillig och kan när som helst avbrytas (om barn eller föräldrar önskar det). Samtycker ni till studien 

så skriver ni under bifogad blankett. Om ni accepterar kommer barnen också att bli informerade om 

arbetet och får möjlighet att besluta om sitt eget deltagande. En förutsättning för barnens medverkan är 

att ni samtycker till studien. Om ni tackar ja till medverkan, men barnen säger nej så kommer barnens 

beslut att respekteras.  

 

Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta mig som student eller min handledare 

vid Stockholms universitet. 

 

 

Vänliga hälsningar Malin Löfstrand 

 

Malin Löfstrand  

Telefon: xxx 

Mailadress: xxx 

 

 

Handledarens namn: Eva Kane 

Stockholms Universitet 

Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen 

106 91 Stockholm 
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Telefon: xxx  

Mailadress: xxx 

 

 

 

 

 

 

 

Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Återlämnas ifylld till förskollärare XXXX innan 

den 13/11. Om du/ni inte samtycker till medverkan är det bara att bortse från detta brev.  

 

 

 

Jag/Vi MEDGER att mitt/vårt barn deltar i studien. 

 

 

Barnets 

namn………………………………………………………………………………………………………

…………………... 

 

 

 

 

 

Vårdnadshavares 

namnunderskrift/er………………………………………………………………………………………

………………………… 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………… 


