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Det är ”olagligt” att springa inne! 

En kvalitativ studie om agens och fysisk lek i en svensk förskola 

Monika Halleröd 

Sammanfattning 

Uppsatsens syfte är att undersöka 4-5åringars meningsskapande och uppfattning om fysisk lek i 

förskolan. Utifrån empiri baserad på deltagande observationer och intervjuer tolkas resultatet med 

barndomssociologisk utgångspunkt och undersöker hur agens görs i en kategori av lek som ofta 

övervakas, begränsas och undviks i förskolan – fysisk lek. Empirin inrymmer deltagande i, 

observerande av, samtal om, reflekterande kring och planerande av fysisk lek såväl inom- som 

utomhus. Resultatet presenteras utifrån jagalek och visar att pedagoger med fysisk kapacitet värdesätts 

för ökad spänning och utmaningen samt att barn har kollektiva och individuella strategier för att 

möjliggöra fysisk lek efter egna önskemål. Ett ytterligare resultat visar på att barn har strategier att 

tilldela och reducerar vuxnas makt i lek. Det behövs mer forskning om fysisk lek, dels då det saknas 

begrepp som gör den talbar och dels utifrån dess marginaliserade position inom lekforskningen.   
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Förord 

I egenskap av förskollärare har jag lekt mycket i vuxen ålder. Som dagisbarn minns jag att jag ofta var 

någon lekkamrats busiga barn, men som vuxen har jag fått pröva en rad spännande karaktärer som fått 

kämpa för eller mot onda krafter i lekar där jag gestaltat mäktiga kämpar eller slitna fångar. Med lek 

som pedagogiskt verktyg har jag deltagit i olika former av lekar och de som kommit att fascinera mig 

är de fysiska lekarna som för mig varit okänd mark. I lekens värld, när en leker, så är dessa lekar som 

vilka andra rollekar som helst, men när jag talar om lekarna och ansvarar för lekande barn börjar i alla 

fall jag att nogsamt överväga mina ord då det är som att gå på minerad mark. Den fysiska leken är svår 

att tala om och förhålla sig till, den väcker etiska frågor om vad som är bra och dåligt, gott och ont. 

Ett särskilt tack till barn och pedagoger på den förskoleavdelning som gjort denna studie möjlig. Att 

göra en etnografisk studie var en personlig utmaning som blev en positiv och rolig upplevelse tack vare 

ert engagemang, er vilja att berätta, visa och lära ut lek samt er transparenta verksamhet präglad av mod 

att våga se på, resonera om och utmana i den pedagogiska verksamheten.  

Slutligen, ett tack till min handledare Camilla Rindstedt som tålmodigt påpekat riktningen när jag irrat 

omkring på forskningens alla små stigar. 
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Inledning 

En dag på förskolan stod jag i en dunge och fäktades med rullat tidningspapper samtidigt som jag 

uppmanade barnen omkring mig att ha ögonkontakt, attackera framifrån och att inte slå för hårt. Varför 

hamnade jag i detta fäktande inferno? 

 

Trots utbildning, erfarenhet och intresse för lek har jag i egenskap av förskollärare svårigheter att 

förhålla mig till fysisk lek i förskolan. Att fäktas med pinnar, spadar och bandyklubbor är återkommande 

i barngrupperna liksom pedagogernas restriktioner gällande leken då den anses innebära fara och präglas 

av psykisk och fysisk utsatthet. Att säga stopp och nej räcker inte men fungerar möjligtvis för stunden. 

Som ett motstånd mot förmaningsstrategin och föreställningar om ogynnsamma effekter av fäktning 

valde jag att ta kommandot över fäktningen under en period genom att skapa säkrare vapen 

(pappersrullar) och en avskild plats (ingen som inte deltar skulle attackeras). Det var dock en sak som 

jag missade och som jag borde ha gjort - jag borde ha talat med barnen! 

Den fysiska lekens vara eller inte vara är problematisk och svår att hantera då den ofta kopplas till våld 

och kränkningar vilket ska begränsas i förskolans verksamhet – men är fysisk lek det samma som våld 

och kränkningar? Hur ser barn på fysisk lek, vad har den för mening och vad sker inom lekens ramar? 

Studiens ansats är att se fysisk lek bortom kopplingen till våld och kränkning och förstå fysisk lek på ett 

ytterligare, annorlunda sätt (Gadamer, 1997). För att studera den fysiska leken används begrepp inom 

barndomssociologin så som agens och aktörskap för att på så sätt utforska den fysiska leken utifrån hur 

leken konstrueras och förstås från barns synvinkel.   

Bakgrund 

Lek 

Lek som förskolans skyldighet och barnens rättighet 

I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och 

förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den 

skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och 

erfarenheter. /…/ Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och 

skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera.  

    (Skolverket, 2010, ss. 6–7) 

 

Leken har sedan länge en självklar plats i svensk förskola. Leken är inskriven i förskolans läroplan som 

en grundläggande del av förskoleverksamheten. Förskolan ska ge plats åt leken som i sin tur är gynnsam 

för barnets utveckling och lärande. Läroplanen syftar till lek som gör nytta och kan kopplas till lärande.  
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I den av Sverige ratificerade Barnkonventionen ger artikel 31 barn rätt till lek, vila och rekreation 

(UNICEF, 2008). FN Kommittén som lämnar rekommendationer gällande Barnkonventionen beskriver 

leken som betydelsefull för barns hälsa och gynnsam för utveckling av sociala färdigheter. Kommittén 

belyser även en ytterligare aspekt på leken än lärandet, en lek som är ”ostrukturerad och fri från vuxnas 

ledning” (UNICEF, 2008, s. 330), det vill säga en lek utifrån barnens initiativ, intressen och önskemål. 

Till skillnad från förskolans läroplan (Skolverket, 2010) som talar om ”ett medvetet bruk av leken” (s. 

6) inkluderar barnkonventionen lek som inte nödvändigtvis har en uttalad nytta. 

Engdahl (2017) lyfter fram Woods tre perspektiv på lek: barn-initierad lek, vuxenstödd lek och 

policystyrd lek och menar att dessa variationer finns representerade i svensk förskola. Prioriteringen av 

dessa perspektiv på lek, menar Engdahl (2017), tenderar att skilja sig inom olika grupper där tendensen 

inom politiken är riktad mot policystyrd lek till skillnad från Barnkonventionens hållning till lek som 

lutar åt den barn-initierade och vuxenstödda leken gällande både i och utanför förskolan. Inom 

förskolans verksamhet är det pedagoger som bär det slutliga ansvaret för lekens förutsättningar utifrån 

såväl läroplanen som Barnkonventionens hållning till lek. 

I skrivande stund är pedagogernas handlingsfrihet i det praktiska arbetet ifrågasatt utifrån 

Skolinspektionens (2016) senaste rapport som indikerar att svenska förskolor inte håller likvärdig 

kvalitet samt att verksamheten tenderar att domineras av ett görande snarare än ett lärande där det saknas 

målstyrda processer för utveckling och lärande som säkerställer det som görs i förskolan sker i den 

riktning som läroplanen anger. Begreppet utbildning ska lyftas fram i förskolan och vilka konsekvenser 

det potentiellt får för leken är ännu okänt. Man kan bara spekulera om vilken lek som kan tänkas 

prioriteras i relation till begreppet utbildning, det vill säga den barn-initierade, den vuxenstödda eller 

den policystyrda (Engdahl, 2017).  Lek har en given plats för barn i svensk förskola dels som rättighet 

och dels som en skyldighet att ge plats för lek. Vilken typ av lek det handlar om skiljer sig åt och är inte 

lika självklar. Förskolan är orienterad mot lek som lärande i större utsträckning och konventionen är 

mer orienterad mot rekreation (vila och återhämtning). Leken är paradoxalt nog i högsta grad självklar 

men samtidigt högst oklar, i synnerhet den fysiska leken som i likhet med begreppet utbildning behöver 

klargöras. 

Lek – betydelse, signum och kategorisering 

Lek är komplext och svårt att definiera.  Lek handlar om att ha roligt, menar barnen i Hjorths studie 

(1996) ”Barns tankar om lek”. Lek kan vara en specifik aktivitet som fantasi- och regellek (Knutsdotter 

Olofsson, 2017) eller ett samlingsbegrepp för olika händelser som skämt, dagdrömmar, tävlingar och 

lekfulla beteenden (Sutton-Smith 2009). Lek kan även beskrivas som en känsla av att vara uppslukad i 

ett händelseförlopp som är lustfyllt och engagerande (Lillemyr, 2013; Knutsdotter Olofsson, 2017). 

Lekens nyttoaspekt, som presenterats tidigare utifrån Läroplanen och Barnkonventionen, är 

återkommande inom olika teoretiska riktningar där sociologin intresserar sig för socialisation och kultur, 
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psykologin för individens utveckling och filosofin för existentiella perspektiv på lek (Lillemyr, 2013).  

Beskrivning av lek utgår huvudsakligen från hur lek kan vara ett medel att nå mål, det vill säga lekens 

instrumentella värde (Lillemyr, 2013; Øksnes & Sundsdal, 2017). Ett alternativt sätt att förstå leken är 

utifrån en pedagogisk grundsyn som kombinerar nyttoaspekter, erfarenhet och intryck av barns lek samt 

påverkan om vad lek betyder och innebär i samt i relation till förskolans verksamhet (Lillemyr, 2013). 

Detta sätt att förstå leken, utifrån pedagogens förhållningssätt till leken i yrkesutförandet kan beskrivas 

som en praktikteori (Lillemyr, 2013). En vid och kritisk blick på lek är synnerligen relevant när det 

gäller den fysiska leken som ter sig vara i skuggan av mer verbala och stillsamma former av lek som har 

legitimerats som nyttiga.  

Sutton-Smith öppnar upp för möjligheten att lekens syfte kan vara så enkel som att leka för att bli bättre 

på att leka (1995) och förespråkar en tvärdisciplinär ansats till lek för att inhysa lekens ambiguitet, dess 

tvetydighet eller mångfald (1997). Ytterligare ifrågasätter Sutton-Smith hur vida leken och lärandet går 

att särskilja. Utifrån ett relationellt perspektiv i social lek synliggörs det oskiljaktiga mellan lek och 

lärande tydligt, då lek innebär samspel och vänskapsbyggande som inkluderar förhandling, 

bestämmanderätt, lekinvitationer och etiska dilemman (Öhman, 2017). Lusten att delta i lek, enligt 

Öhman, kommer dels av att vilja delta i socialt samspel och dels från en önskan att uppleva känslan av 

samhörighet.  

Leken har betydelse av många olika skäl men för barnen har leken dock ett värde i sig själv (exempelvis 

Hjorth, 1996; Lillemyr, 2013; Knutsdotter Olofsson, 2017; Øksnes & Sundsdal, 2017). Barnen tenderar 

att definiera leken holistiskt som något som är, medan vuxna som observerar leken på avstånd delar upp 

leken i beståndsdelar och kategorier med intresse för vad leken kan komma att betyda. För att förstå den 

komplexa mångfaldiga leken behövs sannolikt båda perspektiven det vill säga leken som något som är 

och något som kan bli något (jmf. being/becoming diskursen, James & Prout, 2005). 

Lek tillsammans med andra är en social handling. ”Det är inte vad det ser ut att vara, det är lek och ska 

förklaras utifrån lekens intentioner och premisser”, menar Knutsdotter Olofsson (2017, s. 14) och 

beskriver lek som ett som-om-tillstånd som kan vara så övertygande att det som sker i leken kan 

uppfattas som verkligt för deltagarna eller menar Fry (2005) för observatörer som förväxlar kamplek 

med aggression. För att förmedla att det rör sig om fantasilek och inte verklighet, fortsätter Knutsdotter 

Olofsson, används så kallade metakommunikativa signaler och med hjälp av blickar, mimik, tonfall och 

beteenden indikeras att det handlar om lek. Det råder konsensus om att fantasilek är en lek där handlingar 

och upplevelser som sker som om de vore på riktigt i ett sammanhang där deltagarna är överens om att 

det är på låtsas är så kallad metarepresentation (exempelvis Knutsdotter Olofsson, 2017; Smith, 2005) 

även om denna förståelse för lek betvivlas när det gäller fysiska lekar vilket kommer att förtydligas 

under rubriken tidigare forskning. Att vara verksam i en gemensam som-om kontext är en förmåga som 

utvecklas tidigt hos barn genom enkla lekar med en vårdnadshavare där leken bygger på sociala 
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överenskommelser om samförstånd, ömsesidighet och med turtagande (Knutsdotter Olofsson, 2017). 

Fantasileken upphör när de sociala överenskommelserna och som-om tillståndet inte längre delas.  

Tidigare forskning 

Perspektiv på fysisk lek 

Fysisk lek är ett relativt outforskat område inom lekforskning i förskolan, inte minst i Sverige. Fysisk 

lek syftar till lek där kroppslig rörelse och socialt samspel är huvudkomponenterna. Fysisk lek som 

begrepp inom lekforskningsområdet ter sig ovanligt om än det förekommit i exempelvis Bjørgen (2012) 

om kroppslig rörelselek. Den fysiska lekens karaktär kan förstås utifrån begreppet rough-and-tumble 

(R&T) som ursprungligen är fysiska sociala lekbeteenden med evolutionär koppling till andra primater 

(Pellegrini & Smith, 2005). I denna forskningsöversikt, liksom i studien för övrigt, används begreppet 

fysisk lek som övergripande term för att bibehålla transparens för vad fysisk lek i förskolan kan innebära 

utifrån en mer induktiv ingång där internationell forskning om huvudsakligen R&T sammanvävs med 

forskning om lek i svensk förskola samt ett antagande om att lek är komplext med många innebörder 

(Sutton-Smith, 1997). I denna forskningsöversikt kommer jag att behålla de engelska benämningarna 

för att på så sätt knyta an till en befintlig begreppsbank snarare än att skapa eller reproducera lokalt 

situerade begrepp. 

Fysisk lek 

Fysisk lek innefattar kroppslig, grovmotorisk aktivitet i lek. Fysisk lek kan delas in i tre kategorier 

(Smith, 2009); rhythmic stereotypes, exercise play och rough and tumble play. Rhythmic stereotypes är 

det lilla barnets kroppsliga aktivitet (viftar med armarna och sparkar med benen). Exercise play tilltar 

fram till de första skolåren och innefattar att springa och hoppa utan att nödvändigtvis vara en social lek, 

påpekar Pellegrini (2009). Den tredje fysiska leken kallas rough-and- tumble play (R & T) och 

överlappar exercise play. R & T består av att jaga och bekämpa samt en rad olika beteenden så som 

handbrottning, fäkta, slå och sparka utan avsikt att skada (Fry, 2005). R & T är en social form av lek 

som för förskolebarnen ofta kommer till uttryck som superhjältelekar (Pellegrini, 2009). Fortsättningsvis 

kommer jag att använda förkortningen R&T för rough-and-tumble. 

Internationellt ter sig begreppet R&T etablerat men i Sverige tycks det inte finnas etablerade begrepp 

som berör den fysiska leken vilket gör den mindre talbar. R&T har översatts till bråklek av den svenska 

lekforskare Birgitta Knutsdotter Olofsson (2017) men används, utifrån min tolkning, inte lika distinkt 

som begreppet R&T i internationell forskning där leken förknippas med specifika fysiska beteenden och 
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definieras huvudsakligen utifrån ett positivistiskt perspektiv (Pellergrini, 1995; Tannock, 2011; Storli, 

2013; m.fl.). Ytterligare beskriver begreppet bråklek vad fysisk lek uppfattas som snarare än vad den 

innehåller till skillnad från R&T som beskriver vad som görs i leken. Ett ytterligare begrepp som 

relaterar till fysisk lek är risky play som syftar till lek som innebär ett fysiskt risktagande (Sandseter, 

2012). Sammanfattningsvis finns det flera begrepp inom genren fysisk lek men R&T ter sig som det 

mest etablerade och har börjat utforskas i relation till lek i förskolans kontext som en eftersträvansvärd 

form av lek värd att studera (exempelvis Humphreys & Smith,1984; Tannock, 2008; Storli, 2013).  

Aktuell forskning om fysisk lek i förskolan handlar till stor del om pedagogers uppfattning och 

förhållningssätt till fysisk lek samt lekens karaktär, det vill säga ett utvecklande av begreppet R&T 

innebörd utifrån de yngre barnen. Forskning om R&T i förskolan baseras främst på enkäter och 

observationsscheman som dataunderlag och barns röster är sparsamt representerade men återfinns i 

exempelvis Bjørgens (2012) fenomenologiska studie om fysisk lek och Jarvis (2006) narrativa studie 

om R&T och genus. I dessa två barnorienterade studier har jagalekar representerats som en betydande 

del i de fysiska lekarna. 

Fysiska lekens utmaningar i förskolan 

Fysisk lek associeras till icke önskvärt beteende som aggression (Fry, 2005; Knutsdotter Olofsson, 

2017), ökat risktagande som kan innebära skador (Sandseter, 2016) samt tar fysisk och psykisk plats i 

anspråk (Hangaard Rasmussen, 1993; Tullgren, 2004) vilket bidrar till begränsad legitimitet i förskolan. 

Ytterligare faktorer som tycks ha inverkan på den fysiska lekens legitimitet i förskolan är pedagogernas 

föreställningar, utbildning och kön. Den fysiska leken är med andra ord accepterad, det finns en 

medvetenhet om att barn leker dem, men den är inte nödvändigtvis önskvärd (Tannock, 2008).  

Utifrån tidigare forskning om R&T som fysisk lek betonas att det handlar om lek som kan uppfattas som 

aggression (Humphreys & Smith, 1984; Fry, 2005; Pellegrini, 2009; m.fl.). Fry (2005) menar att 

deltagarna i R&T vet att det inte är på riktigt men att lekens karaktär kan förvirra observatörer som lätt 

förväxlar leken med uttryck för aggression. Smith & Lewis (1985) påpekar att R&T är en lek som barn 

tenderar att leka med vänner. I R&T är deltagarna ofta flera och när leken avslutas är deltagarna fortsatt 

vänner medan efter ett bråk, där deltagarna ofta är få, skiljs de åt som ovänner. Så kallade playfaces 

(lekmin, min översättning) och läten används ofta som en signal om att det handlar om lek (Fry, 2005). 

R&T, precis som annan fantasilek sker inom lekens regler om samförstånd, ömsesidighet och turtagande 

i ett tillstånd som-om det var osams på riktigt och med leksignaler/playfaces (Fry, 2005; Knutsdotter 

Olofsson, 2017). Detta innebär att deltagarna kan hålla tillbaka sin styrka och turas om att vara i rollen 

som den starkaste/svagaste. Bedömningen av fysisk lek utifrån vad den ser ut att vara leder till att den 

bedöms utifrån felaktiga grunder, den är en lek som ser ut som något icke önskvärt men är lustfylld och 

önskvärd av deltagarna. 
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I tidigare forskning om svenska förskoleverksamhet framträder fysisk lek som mindre önskvärd bland 

både barn och vuxna och den fysiska leken begränsas, skapar osäkerhet och hänvisas bortom pedagogens 

blickfång. Knutsdotter Olofsson (2017) beskriver hur barn, främst pojkar, drar sig undan och leker 

livliga fysiska lekar bakom en stängd dörr där vuxna inte bjuds in och i Hjorts doktorsavhandling (1996) 

som berör barns tankar om lek upplever barnen att pedagogerna vill att barnen leker ”snälla” lekar det 

vill säga inte våldslekar (s.186). Tullgren (2004) använder begreppet fridstörande lekar (låter högt, tar 

mycket fysisk plats och kan innefatta det obehagliga och otäcka) samt olagliga lekar (av kaotiskt slag 

som innehåller det förbjudna eller det moraliskt felaktiga) och visar hur dessa lekar är särskilt utsatta för 

styrning och kontroll och skiljer sig från de mer önskvärda nyttiga lekarna som ligger närmare rådande 

ideal och moraldiskurser. Osäkerhet och behov av att ta kontroll över fysiska lekar är inte en unik 

inställning i Sverige utan har även noterats i studier om R&T och risky play i exempelvis Kanada 

(Tannock, 2008) och Norge (Storli, 2013; Sandseter, 2016).  

Internationell forskning om fysisk lek tenderar att relatera till R&T i större utsträckning. Att R&T är ett 

mer etablerat begrepp i exempelvis Kanada blir tydligt då forskare kan fråga såväl barn som vuxna 

frågor utifrån begreppet R&T (Tannock, 2008). Flera studier om förskolepedagogers inställning till 

fysisk lek så som R&T och risky play har genomförts i bland annat USA (Logue & Harvey, 2009), 

Kanada (Tannock, 2008) och Norge (Storli & Sandseter, 2015; 2017) och resultatet pekar mot att det 

råder en osäkerhet om hur man ska förhålla sig till denna typ av lek som utmanar, vad jag menar är, 

hegemoniska normer om att allt som relaterar till våld ska undvikas och att hänsyn innebär lågmäld lugn 

lek det vill säga en romantiserad bild av lek.  

R&T lekens särdrag är inte absoluta utan förhandlas i studier om yngre barn till skillnad från det tidigare 

fokuset på skolbarn. I USA visade en enkätstudie riktad till förskolepedagoger (Logue & Harvey, 2009) 

att signifikanta teman för R&T så som skydda och rädda och play fighting (undvik förväxling med R&Ts 

svenska översättning bråklek) inte ansågs vara R&T enligt pedagogerna som därmed hade en olik 

uppfattning om innebörden av R&T. Studien visar även på att viss fysisk dramalek begränsas mer än 

annan dramalek. Play fighting begränsades i större utsträckning än skydda/rädda lekar likaså 

begränsades pojkars dramalekar i större utsträckning än flickors dramalekar. Detta resultat pekar i 

samma riktning som svenska studier där lek som är livlig och fysisk visas begränsad uppskattning och 

intresse av förskolans pedagoger (Hjorth, 1996; Tullgren, 2004; Knutsdotter Olofsson, 2017). 

Den etablerade uppfattningen om R&T utmanas såväl som de olika kategoriernas betydelse i förhållande 

till barnens ålder. I Tannocks (2011) kvalitativa studie om R&T görs observationer av R&T beteenden 

(exempelvis rymma, brottas, play fighting, jaga) utifrån tidigare studier på skolbarn. Resultatet av denna 

studie visar på att även flickor deltar i R&T men att pojkar och flickors deltagande skiljer sig åt vilket 

även framkommer i Jarvis (2006) studie om R&T. Tannock (2011) antyder att R&T utvecklas med 

åldern och genom att identifiera R&T beteenden och koppla dessa till barns utveckling kan intresset och 
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förståelsen för fysisk lek öka och lekens legitimeras inom förskolan i större utsträckning.  I likhet med 

Tannock (2011), använder Storli (2013) befintliga kategorier inom R&T i sin kvalitativa studie om R&T 

inomhus på en norsk förskola. Storli finner att befintliga kategorier inom R&T gjord på skolbarn är 

applicerbara på förskolebarn om än studien indikerar att kategorin tumla med fysisk kontakt är särskilt 

utmärkande bland yngre barnen i inomhusmiljön. Storli (2013), i likhet med Tannock (2011) förespråkar 

kartläggning av R&T i förskoleåldern för att skapa ett medvetet förhållningssätt till R&T bland 

pedagogerna. Tillsammans visar Logue & Harveys (2009), Tannock (2011) och Storli (2013) på lekens 

ännu outforskade och oidentifierade områden vilket bidrar till att göra leken svår att förhålla sig till i 

förskolans praktik.  

R&T är kopplat till pojkar (exempelvis Fry, 2005; Pellergrini, 1995) i motsats till förskolläraryrket som 

är ett kvinnodominerat yrke vilket synliggörs i det höga antalet kvinnor som deltar i olika studier 

exempelvis Storli & Sandseter (2017) där 381 av de 423 pedagogerna var kvinnor. Resultatet i denna 

kvinnodominerade studie om pedagogers föreställningar och uppfattningar om R&T visar inga större 

skillnader gällande inställningen till R&T men en tendens är att mäns positiva inställning till R&T 

påverkar kvinnors inställning i samma positiva riktning. Pedagogerna i studien lyfte fram både positiva 

och negativa aspekter av R&T och belyste känslan av osäkerhet och behov av kontroll gällande R&T. I 

Kanada, till skillnad från Norge, har mer påtagliga skillnader mellan män och kvinnors inställning till 

R&T identifierats (Bosacki, Woods, & Coplan, 2014). En ytterligare faktor som kan inverka på 

pedagogers inställning till R&T är utbildningsbakgrund. Utifrån en amerikanska studie om 

förskolepedagogers respons på videoklipp med lekande barn i utomhusmiljö, visade det sig att 

pedagoger med högre utbildning rapporterade aggressivt beteende i mindre utsträckning än de med lägre 

utbildningsgrad (DiCarlo, Baumgartner, Ota, & Jenkins, 2014). Sammanfattningsvis så kan faktorer som 

kunskap, kön och utbildningsnivå inverka på pedagogers förhållningssätt till fysisk lek. 

I Norge har den potentiella faran med fysisk lek i förskolan och kraven på säkerhet utmanats i studier 

om risky play (lek som innehåller utmaning och risktagande). I Sandseters studie (2012) om norska 

pedagogers inställning till risky play var pedagogerna positivt inställda och stöttade barns risktagande i 

lek och gjorde individuella bedömningar snarare än att utforma regler gällande barns risktagande. I en 

anknytande studie med avstamp i ”fysiska utmaningar i en säker miljö” (Sando, Sandseter, Pareliussen, 

& Egset, 2017, s. 1) svarar norska förskolechefer på en enkät om förekomster av skador i förskolan 

under det senaste året. Resultatet visar att det är få skador i förskolan. Detta till trots visar en ytterligare 

studie i Norge (Sandseter, 2016) att det finns ett ökat intresse för ökad säkerhet i de norska förskolorna 

trots att få skador förekommer. Dessa studier indikerar en splittrad bild över hur vida det behövs ökad 

säkerhet i förskolan men även hur en oro för risk kan komma att begränsa barns möjlighet att utmana 

sig själva och ta risker.  
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Det finns ett flertal omfattande studier gjorda på pedagogers föreställningar (Storli & Sandseter, 2015; 

Tannock, 2008) om R&T lek i förskolans verksamhet som visar på en ambivalent hållning till denna typ 

av lek som, som sagt, låter, tar plats och ofta leks främst av pojkar. Att leken sammankopplas med 

aggression är ett återkommande tema som även leder till att lekens förekomst begränsas och den fysiska 

leken bemöts ofta med restriktioner och/eller förbud (exempelvis DiCarlo, Baumgartner, Ota, & Jenkins, 

2014; Logue & Harvey, 2009) vilket även är framträdande i svenska förskolor där den begränsade 

hållningen till fysisk lek tenderar att förflytta den bortom pedagogens blick och leks men utan den 

vuxnes inblandning (Hjort, 1996; Tullgren, 2004).  

Genom begreppet R & T har den lek som denna studie berör, livlig, högljudd och fysisk lek beskrivits 

inom ramen för befintlig forskning för att skapa förståelse för den fysiska lekens innehåll och den 

problematik som potentiellt begränsar dess legitimitet. Forskning inom R&T i förskolan riktas till stor 

del till pedagogens roll och lekens innehåll utifrån fysiska beteenden som karaktäriserar R&T. 

Barn och fysisk lek i förskolan 

I Hjorths doktorsavhandling från 1996 visar barn i förskolan en medvetenhet om att lekar som handlar 

om exempelvis våld varken uppskattas eller stöds av vuxna som istället enligt barnen föredrar ”snälla” 

lekar (s.186) och ingriper i barns lekar utan att vara insatta i lekens egentliga handling. Denna hållning 

till lek som är fysisk och kan se våldsam ut återfinns i Knutsdotter Olofssons (2017) forskning om lek 

och benämns då som bland annat bråklek (översättning av rough-and-tumble play) och beskrivs som 

en lek som ställer högre krav på barns förmåga att leka i ett tillstånd av som-om (på låtsas) och en lek 

som ofta sker bortom vuxnas blick och deltagande. Tullgren (2004) menar att viss lek regleras bort 

genom övervakning och styrning utifrån att den uppfattas som fridstörande, saknar mening och kan 

innehålla såväl oangenäma karaktärer som ett rörigt utförande.  

Bjørgen (2012) har genom en fenomenologisk intervjustudie undersökt 5-åringa förskolebarns 

upplevelse av fysisk lek utomhus och visar på att sensomotorisk lek tilltalar barnen och innebär en 

känsla av frihet. Resultatet visar även på en uppfattning om avsaknad av pedagoger i den fysiska leken 

och uppskattning när de deltar i exempelvis jagalekar. En av studiens konklusioner är att den vuxnes 

roll i förskolans utemiljö behöver forskas vidare på.  

I Jarvis (2006) etnografiska studie om genus och R&T återkommer jagalek i barnens narrativ och 

skillnader mellan pojkar och flickors roller i jagalekar identifieras. Resultatet visar att pojkarna bildar 

skyddande jaktlag (eng. hunting party) och uppskattas utifrån goda jagaegenskaper, medan flickorna 

eftersträvar att vara den mest jagade samt tenderar att vara mer benägna att ta hjälp av vuxna om 

jagandet blir för intensivt.  Ytterligare visar resultatet att R&T lek ger barn möjlighet att öva på att 

hantera både tävling och samarbete inom gruppen samt att genom narrativ både kontrollera och 
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motivera sina handlingar. Utifrån detta resultat menar Jarvis (med stöd i Bjorklund & Pellegrini, 2002) 

att utbildning inte ska ske på bekostnad av lek då leken fyller en funktion. 

Syfte och frågeställningar  

Fysisk lek i studien inkluderar olika kategorier av lek, det vill säga lek som mångfald (Sutton-Smith, 

1997), och kan sammanfattas som lek med mycket grovmotorisk rörelse, social och tar fysisk plats i 

anspråk. Fysisk lek i förskolan är å ena sidan styrd i den mening att den är kontrollerad och begränsad 

för att inte orsaka skada, obehag och störa (Tullgren, 2004). Å andra sidan är leken fri från styrning i 

den mening att när den sker gör den ofta det bortom pedagogens övervakande blick och deltagande 

(Bjørgen, 2012; Knutsdotter Olofsson, 2017). Fysiska lek kan förstås som fantasilek men detta till trots 

så uppfattas fysisk lek som mindre önskvärd än fantasilekar generellt (Tullgren, 2004). Det finns med 

andra ord en möjlig arena för barns aktörskap i en lek som lämnats därhän, det vill säga fysisk lek, vilket 

är upphovet till studiens huvudsakliga fråga: Hur förhåller sig barn till och skapar mening om fysisk 

lek vars nytta är relativt odefinierad och orättfärdigad inom förskolans verksamhet? För att 

besvara frågan riktas uppmärksamhet mot vad som görs i fysisk lek och pedagogernas betydelse i och 

för de fysiska lekarna utifrån barnens synvinkel. 

Tidigare forskning har huvudsakligen studerat pedagogernas uppfattning och föreställningar om barns 

fysiska lek men denna studie gör det motsatta och studerar fysisk lek utifrån barns meningsskapande i 

ord och handling. Studien bygger på ett grundantagande om att barn leker fysiska lekar för att det är 

meningsfullt.  

Teoretiskt perspektiv 

Studiens epistemologi är grundad i en hermeneutisk kunskapssyn där förståelse nås genom tolkning. 

Hermeneutik syftar inte till att tala om hur någonting är utan hur det möjligtvis kan förstås ”annorlunda” 

(s. 143), hermeneutik innebär att förstå, förklara samt tillämpa utifrån den mening människor tillskrivit 

olika händelser och fenomen (Gadamer, 1997).  

För att utforska meningen med fysisk lek utifrån barnens synvinkel görs analysen utifrån ett 

barndomssociologiskt perspektiv med etablerade begrepp som aktörskap, agens, barnperspektiv och 

barnets perspektiv utifrån att barn föds som sociala varelser som bidrar till konstruktionen av sitt liv och 
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sammanhang (James & Prout, 2015; Jenks, 2005). Utifrån ett barndomssociologiskt perspektiv är barns 

position och förutsättningar till aktörskap av vikt och kommer därför förtydligas ytterligare.  

Barndomssociologi  

Fokus i denna studie är sociokulturella och strukturella förhållanden, det vill säga en konstruktionistisk 

hållning, där det som sker mellan människor är av intresse för att förstå fysisk lek i förskolan. Detta 

perspektiv studerar barn i relation till det samhälle de lever i och därmed inte barn som person (Halldén, 

2003) det vill säga fokus är på barndom. Leken av intresse är den lek som leks tillsammans det vill säga 

i samspel med andra individer utifrån sammanhangets möjligheter och begränsningar. 

Agens och aktörsskap 

Denna studie utgår från ett barndomssociologiskt perspektiv vilket innebär att barn har något att bidra 

med både när det gäller förståelse för och utveckling av företeelser. James & Prout (2015), tongivare 

inom barndomssociologin, menar att barn är rättighetsbärare och sociala aktörer med agens vilket 

innebär att barn har egen handlingskraft som kan åstadkomma social förändring vilket innebär att barns 

relationer och kultur bör studeras i sin egen rätt. Kultur representerar det som ger form åt det unika hos 

olika individer (Norman, 1996).  Barndomssociologin går bortom föreställningen om det universella 

barnet och ser till barn i specifika sammanhang i den temporära delen av livet kallad barndom. Utifrån 

det barndomssociologiska perspektivet har tidigare barnsyn där barn är något som ska formas till något 

önskvärt eller tuktas för att mota bort det icke önskvärda ersatts med barndom/ar som en specifik period 

under människans liv där individen, barnet, inte längre är någon som ska bli något (jmf. becoming) utan 

redan är något (jmf. being) (James & Prout, 2015). Sommer (2005) beskriver detta skifte ur ett 

barndomspsykologiskt perspektiv och menar att synen på barn har skiftat från en bräcklig novis till en 

mer motståndskraftig, kompetent och aktiv i större sammanhang med fler betydelsefulla 

nätverksrelationer utanför familjen. 

Barn bidrar till konstruktionen av sina egna liv om de ges möjlighet. I och med uppfattningen att barn 

redan är och inte bara ska bli någon behöver vuxnas bemötande och syn på barns kritik tas emot som 

ett konstruktivt bidrag till utveckling och därmed gå bortom kontroll och marginalisering (Jenks, 2005) 

Detta synsätt handlar inte om ett skifte där barn ska komma att dominera vuxna utan ett samspel där 

även barn kan bidra till förståelse och utveckling utifrån sina förutsättningar. Barn och barndom har 

förståtts i kontrast till vuxna och vuxen ålder men, menar Oswell (2013), barndom och barns möjlighet 

till agens, kapacitet att agera, konstrueras av barn och vuxna genom ”tilltrasslande sociala relationer” 

(min översättning, s. 267). Ett barndomssociologiskt perspektiv innebär en reducerad distans mellan 

barn och vuxna och omformulerar den vuxnes roll från den som ska skydda, kontrollera och skapa 



11 

 

förutsättningar för barnets utveckling utifrån föreställningar om det universella barnets behov till den 

som ska samspela med barnet utifrån dennes unika förutsättningar och sammanhang. 

Oswell (2013) utvecklar begreppet agens utifrån var och när barns agens sker (s. 272) och beskriver 

barn som agentic beings med significant doings som har effekt på exempelvis familj och ekonomi 

(kapitel 1). Agens är inte något barn har utan agens uppstår i sociala relationer. Som exempel på effekten 

av barn som agentic beings lyfter Oswell fram konsumentkulturen där barns lek har blivit ”koloniserad” 

(s. 205) av leksaksindustrin genom tv-producenters och leksaksindustrins samarbete för att influera barn 

till att konsumera varor, och där barns tjat påverkar föräldrars beslut om inköp (eng. pester power). 

Barns agens som initialt var kopplat till att minska distansen mellan barn och vuxna med strävan mot 

jämlikhet har numera betydelse för hur stora företag investerar för ökad konsumtionen. I detta vida 

perspektiv har barns agens inte bara betydelse i det lokala och individuella sammanhanget utan även i 

större mobiliserade sammanhang där barns agens har globala effekter (kapitel 1, Oswell, 2013).  

From a societal perspective, childhood can appear to be institutionalised and children governed by 

experts. From a child perspective, however, one can shift the spotlight onto children’s activities and 

their ways of controlling their everyday life, i.e. children are not only confined to a state of dependency 

of adults. An institution like preschool is an arena where children are able to explore the institution and 

experiment with relations. To do ethnography of children’s agency in preschool, and to relate this 

agency to norms and goals, is to study children’s contribution to the construction of childhood. 

(Markström & Halldén, 2009, ss. 119-120) 

 

Markström & Halldén (2009) ansluter till uppfattningen att barn har en egen kraft och menar att 

förskolan är en arena där barn gör barndom. Utifrån förskolans sammanhang visar Markström & Halldén 

att barn kan motsätta sig förskolans tänkta ordning och få kontroll genom att använda strategier och 

resurser för att på så sätt påverka sitt vardagsliv i förskolan. Exempel på strategier från studien är tysta 

och undvikande och förhandlande. 

Barn i forskning 

Barnperspektivet är åldersbarn med Barnkonventionen (Aronsson, 2012) och är ett ständigt 

återkommande begrepp som har flera innebörder utifrån det sammanhang det används i. Förenklat kan 

man säga att barnperspektivet är vuxnas föreställningar om barns behov, önskningar och känslor utan 

krav på att barnet själv har bidragit till denna föreställning. Barnets perspektiv innebär att barnet själv, 

med egen röst, uttryckt sina behov, önskningar och känslor. Det låter enkelt men det finns ytterligare 

dimensioner att ta hänsyn till i synnerhet inom forskning. 

Barnperspektivet inom forskning är oklart.  Barnperspektivet kan exempelvis vara av ideologiskt slag 

som enar vuxna om en hållning gentemot barn eller av metodologiskt slag inom forskning där barnets 

utsagor genom tolkning genererar någonting utöver ett återgivande av barns perspektiv eller möjligen 

ett begrepp att undvika och istället redogöra för forskarens kunskapsintresse och analytiska begrepp 

(Halldén, 2003; 2009).  
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Aronsson (2012) berör samma fråga när det gäller barnperspektivet och i likhet med Halldén (2003; 

2009) betonar hon vikten av hur och om barn blir sedda och hörda. Aronsson (2012) menar att barnets 

perspektiv i Barnkonventionens mening handlar om rätten att göra sig hörd medan barnperspektivet 

berör vad som uppfattas som bäst för barnet. För att förstå barns villkor förespråkar Aronsson en 

kombination av handling och utsagor för att närma sig barnets uppfattning och meningsskapande. En 

viktig aspekt att bära med sig i mötet med barn är att barns utsagor av olika anledningar relaterar till 

vuxnas hållning, det finns en så kallad relationell rationalitet mellan barn och vuxna enligt Aronsson. 

Aronson poängterar vikten av att höra barn i både ord och handling och dokumentera barns villkor för 

att på så sätt möjligen frilägga barnperspektivet. Trondman (2011), delar Aronssons (2012) uppfattning 

om den relationella rationaliteten där barnets perspektiv och barnperspektivet tenderar att vara 

sammanlänkade och menar att barnperspektivet ger anvisningar om vad barnet kan förvänta sig ha rätt 

till och göra anspråk på.  

Sammanfattningsvis så bör medvetenheten om det komplexa barnperspektivet finnas med i forskarens 

sinne men i forskningens utformning kan det ersättas och förtydligas genom att istället för att 

sammanfattas i begreppet barnperspektiv beskrivas i studiens genomförande tolkning och framförande.  

Utifrån barndomssociologins syn på barn som sociala varelser (social beings) måste forskaren gå bortom 

föreställningar och förväntningar om vad de ska bli och istället se till vad de är utifrån deras handlingar 

och samverkan i sina sammanhang (Oswell, 2013).  Traditionellt har barn studerats som objekt men 

utifrån ett barndomssociologiskt perspektiv har barn börjat studeras som subjekt det vill säga från att 

studera om barn till att studera med barn (Christensen & James, 2017). 

Metod 

Etnografi 

Etnografi är ingen detaljstyrd metod utan ett förhållandevis ostrukturerat tillvägagångssätt inom 

forskning. Hammersley & Atkinson (2007) menar att etnografin är utforskningsinriktad och orienterad 

mot det vardagliga och ofta småskaliga. Etnografi är lämplig för studie om barns livsvillkor (James & 

Prout, 2015; Markström & Halldén, 2009; Aronsson, 2012) och eftersom barns röst och deltagande 

bättre representeras i denna form av datainsamling som knyter an till både utsagor och handling som 

ökar förutsättningarna att förstå barnets uppfattning från flera vinklar ökar. I etnografiska studier kan 

barnet positioneras som subjekt snarare än objekt vilket innebär att studien görs med barn inte om barn 

och barnets direkta erfarenheter kan studeras (Christensen & James, 2017). Den etnografiska ansatsen 
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stödjer studiens syfte att genomsyras och förstås utifrån ett barndomssociologiskt perspektiv med 

betoning på barns aktörskap och deltagandet i konstruktionen av barndom. 

Att utforska innebär en begränsad möjlighet att på förhand bestämma exakt vad som kommer att studeras 

och vilka frågor som ska ställas då detta till stor del baseras på det som sker under insamlingen av data. 

I etnografin, är forskaren en del av det av det studerade sammanhanget vilket ställer krav på medvetenhet 

om forskarens roll och påverkan, reflexivitet, på situationer och deltagare (Hammersley & Atkinson, 

2007).  Etnografi inkluderar den fysiska kontexten och de sociala strukturer som finns i form av 

exempelvis normer som styr människors beteenden (Goffman i Hammersley & Atkinson, 2007). Denna 

kontext av påverkande faktorer kan förklaras som kultur (Norman, 1996) och inbegriper ett större 

perspektiv av betydelse för både den enskilda individen och grupper.  

Deltagande observationer och reflexitivitet 

Etnografin som metod syftar till att närma sig den andres utkikspunkt, genom deltagande i dennes vardag 

(Lalander, 2011; Hammersley & Atkinson, 2007). Etnografin möjliggör triangulering (Svensson & 

Ahrne, 2011), det vill säga att använda flera metoder för att studera fenomenet, vilket är av vikt när 

huvudinformanterna i studien är förskolebarn vars perspektiv kan begränsas om det endast kan uttryckas 

i tal. Kombinationen av deltagande observationer, samtal, intervjuer, forskarens förförståelse, 

pedagogernas perspektiv etcetera blir en mångfald av delar som tillsammans kan relateras till helheten 

för en förståelse för fenomenet fysisk lek i förskolan.  

I den etnografiska ansatsen är forskaren en deltagande observatör med påverkan på det studerade 

sammanhanget (Hammersley & Atkinson, 2007), en påverkan som exempelvis sker genom att frågor 

bygger på någon form av antagande (Gadamer, 1997). Min ansats i denna studie är att gentemot barnen 

träda ur förskollärarrollen och anta forskarrollen men att bära med kunskap och erfarenhet om förskolans 

verksamhet, praktik och lek, d.v.s. bibehålla den praktikteoretiska förståelsen (Lillemyr, 2013). Studien 

genomsyras av öppenhet om forskarens yrkestillhörighet, förskollärare, och om forskarens nyfikenhet 

på och viss kunnighet om lek generellt men med betoning på att vilja öka kunskapen om fysisk lek i den 

specifika kontexten där barnen innehar rollen som experter.  

Deltagande i barns lek är inte en självklarhet inom forskning. Forskare har traditionellt sett tenderat att 

observera barn och lek snarare än att studera med barn om och i lek (Schwartzman, 1995; Christensen 

& James, 2017) men om forskaren kliver in i leken som lekare kan det lekfulla i leken potentiellt 

framträda på ett nytt sätt (Schwartzman, 1995). Min positionering i denna studie är inspirerad av 

sociologen Corsaros (2003) forskarroll som alternativ vuxen som inväntar barnens initiativ till kontakt, 

det vill säga något annat än pedagog. Med stöd av Schwartzmans resonemang och Corsaros 

positionering, är min intention att tacka ja till lekerbjudanden för att på så sätt ta del av det lekfulla 

perspektivet på lek. Min hållning i studien är som en alternativ vuxen, okunnig om det specifika 

sammanhanget och med förhoppning att barnen ska visa och berätta om leken på avdelningen. 
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Intervjuer 

Syftet med att komplettera de samtal som sker i de deltagande observationerna med intervjuer är att ge 

plats åt individuella och mer sammanhängande berättelser om verksamheten på förskolan med inriktning 

på fysisk lek. En kort frågeguide utifrån första veckans deltagande observationer har berett plats för 

informanternas berättelser och uppföljning på deras utsagor (Westlund, 2015). En öppen och flexibel 

ansats i intervjusituationerna är att föredra (Gadamer, 1997; Hammersley & Atkinson, 2007; Cederborg, 

Hellner Gumpert, & Larsson Abbad, 2009; Westlund, 2015) delvis på grund av ett svar grundar sig på 

en fråga och en fråga grundar sig alltid på en tolkning vilket innebär att tolkningen inträffar före 

fråga/svar dialektiken (Gadamer, 1997). Detta innebär att forskaren på förhand ringar in områden att 

tala om samt håller riktning i intervjun men att intervjun kan vara av mer naturligt och samtalsnära slag. 

Vidare kan den som intervjuar inta olika hållning. För denna studie har jag valt att kombinera den 

utforskande och den deltagande positionen vid intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 2014), vilket innebär 

en ansats att både komma nära och få del av unika perspektiv men även som en aktiv deltagare i samtalen 

där informanternas utsagor inte är fakta utan används för att skapa kunskap om, i detta fall, fysisk lek i 

förskolan.  

Intervjuerna med pedagoger respektive barn har olika syfte i denna studie. Intervjuerna med 

pedagogerna sker innan de deltagande observationerna och bidrar till kunskap om verksamhetens ramar 

och tänkta innehåll medan intervjuerna med barnen är riktad mot meningen med fysisk lek som 

tillsammans med de deltagande observationerna utgör den huvudsakliga empirin.  

Urval och avgränsningar 

Tidigare forskning är vägledande för denna studie som avser att ge ett ytterligare sätt att förstå fysisk 

lek. Fokus har riktats mot platser där fysisk lek tenderar att ske med avsikt att utforska, förstå och 

beskriva vad fysisk lek innebär från barnens synvinkel. Studien är därmed, i likhet med Jarvis (2006) 

och Bjørgen (2012) ett komplement till tidigare forskning som riktats mot beteenden som ingår eller 

inte ingår i R&T/fysisk lek (Tannock, 2011; Storli, 2013) eller pedagogers föreställningar om leken 

(Tannock, 2008; Sandseter, 2012; m.fl.). Genom att verbalisera fenomenet av intresse, fysisk lek, utifrån 

litteratur om lek (bakgrund) och tidigare forskning har förutsättningar skapats för att undersöka 

fenomenet.  

Urvalet av förskolor begränsades till förskolor med intresse för fysisk lek i Stockholmsområdet vilket 

gav ett mycket begränsat urval. Kontakt togs med chefer såväl utom som inom forskarens egna nätverk. 

En förskolechef visade intresse av både fysisk lek och av att delta och det blev således ingen fråga om 

att välja förskola då endast en förskola uppfyllde urvalskriterierna.  
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Undersökningspersoner/Undersökningsmaterial 

Förskolan och Avdelningen  

Studien genomfördes på en svensk förskola i Stockholmsområdet under perioden mars-april 2018. 

Förskolan består av 4 avdelningar varav en deltar i studien. Eftersom avdelningarna på förskolan 

huvudsakligen arbetar självständigt från varandra studeras endast avdelningen och dess medlemmar. 

Avdelningen är åldershomogen (barn födda samma år) och består av 20 barn i ålder 4–5 år, 11 pojkar 

och 9 flickor, samt 3 pedagoger med olika erfarenhet och bakgrund. Avdelningen, ej hela förskolan, har 

ett uttalat intresse för fysisk aktivitet, kännedom om begreppet bråklek och erbjuder enklare brottning 

(inte som sport) inom avdelningens verksamhet. Förskolan är belägen i ett villaområde i 

Stockholmsområdet. Förskolan i sig är av äldre slag och ger ett anspråkslöst intryck, det vill säga den 

yttre fysiska miljön ger inte ledtrådar om ett explicit intresse för fysisk lek. Huset är fristående och 

omges av en stor gård som är möjlig att dela av. Avdelningens barn är oftast på den del av gården som 

har en stor tvåvåningsbåt, träd, gräsyta, bergsknalle och asfalterade ytor.  

Pedagogerna och barnen 

Kalle närmar sig 30 år och har varit verksam i förskolan i ca 8 år. För ett par år sedan avslutade han 

förskollärarutbildningen och har sedan dess arbetat på avdelningen. Kalle har ett aktivt förflutet inom 

idrott samt ett uttalat intresse för fysisk lek och aktivitet i sitt dagliga pedagogiska arbete, i synnerhet 

bråklekar/brottning. Kalle ger ett tydligt uttryck för en strävan att främja denna typ av lekar som han 

anser vara frånvarande på den pedagogiska agendan i såväl förskolor som förskollärarutbildningen.  

Birgitta är en erfaren förskollärare som närmar sig pensionsålder och först sedan Kalle kom till 

avdelningen har hon haft möjligheten att arbeta med en pedagog av motsatt kön vilket hon menar har 

gett nya pedagogiska perspektiv. Birgitta har ett uttryckligt intresse för barns lika värde och möjlighet 

till delaktighet. Hennes fysiska förutsättningar är begränsade men hon uttrycker en stor tilltro till fysisk 

aktivitet och brottningen. 

Samira är även hon en erfaren pedagog som närmar sig 60 år. Genom fortbildning har hon byggt på sin 

barnskötarutbildning. Samira och Birgitta har arbetat ihop under många år. I likhet med Kalle har Samira 

ett intresse för och mycket erfarenhet från fysisk aktivitet och sport samt upplevt utvecklingen av 

kvinnors rätt till rörelse i landet där hon växt upp. Samira ger uttryck för att ständigt hålla utkik efter 

möjligheter till fysiska aktiviteter så som exempelvis skridskor och besök på idrottsplatser.  

Tillsammans bildar Kalle, Birgitta och Samira ett arbetslag som i både ord och handling uttrycker tillit, 

öppenhet och mod. Arbetslaget är öppet för nya perspektiv och resonerar gärna om verksamheten som 

är något kontroversiell med brottning, få stora samlingar och inga ”hörnor” d.v.s. barnen får förflytta 

sakerna dit de vill ha dem. Redan i den initiala kontakten med arbetslaget via förskolechefen och sedan 

med pedagogen Kalle överrumplades jag av transparens och samarbetsvilja. Jag upplever att det finns 

tid och att saker får ta tid på denna avdelning vilket jag anser vara unikt inom förskolan. 
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Genomförande 

 

Steg 1.   

Steg 2. 

 

 

Steg 3. 

 

Steg 4. 

Steg 5. 

Kontakta förskolor och etablera kontakt med förskola för insamling av data. 

Fysiskt möte med pedagoger och barn på avdelningen. Bekanta mig med den fysiska 

miljön samt med området. Intervjuer med samtliga tre pedagoger. 

(En veckas avvaktande i väntan på samtycken.) 

Deltagande observationer och semi-strukturerade samtal och intervjuer med barnen 

under två sammanhängande veckor. 

Återbesök och återkoppling till barnen om resultatet samt avslut. 

Delgivning av uppsatsen till pedagogerna innan slutgiltig inlämning. 

 

Etablera kontakt – pedagoger och miljön 

Att få det slutgiltiga tillträdet till informanterna har gått överraskande smidigt. Redan samma dag som 

utskick gjordes till förskolechefen gavs respons via telefon som ledde till vidare mejlkontakt med 

pedagogen Kalle. Både chefen och Kalle har varit centrala grindvakter som utifrån sin position på fältet 

möjliggjort tillträdet som gick smidigare än väntat (Hammersley & Atkinson, 2007). Detta effektiva 

men oförutsedda tillträde till en avdelning med uttalat intresse för fysisk lek kastade delvis om mina 

förberedelser då detta var en avdelning som ytterligare var bekant med begreppet bråklek i viss 

utsträckning.  

Vid första besöket på förskolan såg jag mig om och fick ett första intryck av avdelningen och 

informanterna. Jag kom till avdelningen med en föreställning om att det skulle bli svårt att få till stånd 

intervjuer med pedagogerna utifrån personlig erfarenhet och rådande samhällsdebatt om förskolans 

pressade läge, men möttes av ett överraskande engagemang. Följande dag genomförde jag intervjuer 

med de tre pedagogerna. Att intervjua pedagogerna efter varandra hade både för och nackdelar. Utifrån 

pedagogernas etablerade intresse för fysisk lek började pedagogerna mer eller mindre prata om ämnet 

direkt utan större påverkan. Intervjuerna gav en nyanserad och omfattande förståelse för avdelningens 

verksamhet. Denna intensiva initiala kontakt påverkade mitt sätt att ställa frågor vilket exempelvis blev 

tydligt när jag talade om bråklek som visade sig vara ett begrepp som var olika väl förankrat hos 

pedagogerna. För mig blev intervjuerna en helhet snarare än tre enskilda intervjuer. 

Utifrån det initiala mötet (steg 2) och i samråd med pedagogerna fattades beslut om upplägget på 

deltagandet i verksamheten. De deltagande observationerna var ständigt pågående men med större 

skärpa vid de utmärkta tillfällena i översikten nedan.  

8.30 

9.00- ca 10.45 

10.45-11.00 

11.00-ca 12.00  

Ca 12-ca 13.30 

Möts inomhus, utgång tillsammans med barnen. 

Deltagande observationer ute 

Ingång och samling i mindre grupper 

Lunch samt lottning om i vilka rum barnen ska vara 

Deltagande observationer inomhus 
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Eftermiddag  Transkribering av fältanteckningar 

 

Vidare kontakt, deltagande observationer och semi-strukturerade 

intervjuer/samtal 

En vecka efter den första kontakten med avdelningen och intervjuerna med pedagogerna återkom jag 

till förskolan. Eftersom datainsamlingen riktas mot barn under 15 år har skriftliga samtycken från 

vårdnadshavarna behövts (Vetenskapsrådet, 2017). Samtyckesblanketterna delades ut på barnens hyllor 

och föräldrarna informerades om min kommande närvaro via avdelningens veckobrev och 

informationsbrev från forskaren (bilaga 1). Under början av veckan hade 16/20 samtycken kommit in 

varpå en till inkom under den andra veckan (totalt 17/20).  

Den första delen av att etablera kontakt var riktad mot de vuxna (chef, pedagoger, föräldrar) och den 

andra delen mot huvudinformanterna det vill säga barnen. För att få struktur på den barnorienterade 

delen med både intervjuer/samtal och deltagande observationer gjordes två val utifrån pedagogernas 

input och tidigare forskning. För det första skulle min närvaro på avdelningen vara mellan klockan 8.30 

– ca 13.30 för att inkludera inomhus och utomhusvistelser varje dag och för att vara närvarande när 

dagen startar upp. Att delta under pedagogernas raster har medvetet valts bort dels för att inte bli för 

privat och dels för att inte inkludera andra avdelningars perspektiv då detta skulle bli för omfattande. 

Det andra ställningstagandet berörde forskarens placering i den fysiska miljön. Tidigare forskning om 

fysisk lek visar att den tillåts i större utsträckning utomhus (exempelvis Storli & Sandseter, 2017) vilket 

innebär att jag i möjligaste mån placerar mig utomhus. Inomhus valdes en plats med mjuka, fria ytor 

samt material för rollek och med ett anslutande mindre rum med rolleksmaterial där en dörr gav 

möjlighet till avskildhet även från forskarens blick. 

Deltagande observationer 

Studiens deltagande observationer sker under två veckor där observationerna görs systematiskt dels för 

att säkerställa kvaliteten och dels för att skapa en rutinsituation som blir bekant för barnen 

(Vetenskapsrådet, 2002; 2017). De första dagarna höll jag en låg profil och placerade mig lite på avstånd 

till barnen. För att tydligt markera att jag inte var pedagog hade jag ständigt mitt lilla block och min 

penna till hands. Min intention var att vara en alternativ vuxen och invänta barnens initiativ till kontakt 

(Corsaro, 2003). Barnen närmade sig allt eftersom och undrade bland annat om vad jag skrev. Mitt 

ständiga svar om min anteckningsbok var att jag skriver om vad de leker och gör här på förskolan. När 

barnen sedan började vilja skriva eller rita i min bok upplyste jag dem om att de inte får skriva några 

namn i boken. Detta var ett sätt för mig att förmedla ett etiskt ställningstagande där det förtydligas att 

jag inte skriver OM barnen utan VAD som görs. Anteckningsboken kom att bli en viktig del i att etablera 

kontakt med barnen men också ett sätt att vara öppen med syftet med min närvaro. Att få tillträde som 

en alternativ vuxen (Corsaro, 2003) och accepterad inkompetent (Lofland i Hammersley & Atkinson, 
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2007, s. 79) i fråga om den fysiska leken på avdelningen möjliggjorde att kunna ställa frågor, 

först/missförstå, lyssna, titta och undra.  

 

Insamlade data  

Barnen har deltagit i olika utsträckning utifrån deras val av aktivitet, intresse att delta, deras närvaro på 

förskolan och utifrån föräldrars samtycke till deltagande. Sammanfattningsvis har pojkarna varit mer 

förekommande i de deltagande observationerna utifrån vad och var de har lekt, men intervjuerna består 

av intervjuer med 4 pojkar respektive 4 flickor och samtliga pedagoger. Ett fåtal barn är av en eller 

annan orsak inte representerade i materialet, varken i de presenterade delarna av observationerna eller i 

intervjuer/samtal. Observationerna har styrts mot platser som uppmuntrar till fysisk lek samt mot 

handling som utifrån forskarens intryck är fysisk lek, blicken riktas därmed inte mot specifika barn. 

Barnen som intervjuats har aktivt visat intresse för att intervjuas och kunde ha kompletterat med 

ytterligare intervjuer om studien hade haft större omfattning.  

Insamlade data består av intervjuer och fältanteckningar som transkriberats och därmed transformerats 

till skriftspråk. Studien inkluderar ljudupptagningar från 8 intervjuer var av en övergår till lek som spelas 

in när lekens ram förhandlas (anges som + tid) samt en ljudupptagning under lek utomhus. Under dagen 

har anteckningar gjorts i små böcker, en per dag, som sedan har använts som stöd för att skriva 

fältanteckningar efter dagens slut.  

 

Vem  Pedagog Antal  

minuter  

Vem Barn 

4-5 år 

Antal  

minuter 

Kalle Förskollärare 48  Simon & Oliver Pojkar 29 

Birgitta Förskollärare 35  Ebba & Sara Flickor 16 

Samira Barnskötare  27  Leon & Anton Pojkar 13 + 5 

   Klara Flicka 8 

   Sara Flicka 19 

 

Intervjuer  
Intentionen med intervjuerna var att skapa ett gynnsamt talutrymme där flöde i barnens utsagor var att 

föredra framför en fråga svar dialog där forskarens tolkning kan bli dominerande (Gadamer, 1997). För 

att få del av barnens unika uppfattning och mening menar Cederborg, m.fl. (2009) att man bör sträva 

efter att använda öppna frågor i kombination med specifika frågor vid behov på grund av barnen ringa 

ålder och för att hålla riktning i samtalet.  

Intervjuerna skedde på avdelningen i ett mindre rum med en dörr med fönster på. Att stanna på 

avdelningen och genomföra intervjuerna anses vara en gynnsam strategi för att reducera distansen 

mellan forskaren och barnen då detta är var deras miljö där jag är en nyfiken besökare (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Intervjuerna med barnen skedde under den andra veckan, när kontakt var etablerad. 
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För samtliga barnintervjuer har samma intervjuguide (bilaga 2) använts, men sparsamt då de flesta av 

barnen varit mycket engagerade berättare. Ett begränsat antal frågor är att föredra då det ger plats åt 

informanternas perspektiv (Gadamer, 1997; Cederborg, m.fl. 2009; Westlund, 2015;) 

Informanterna valde sig i stort sett själva till intervjuerna (Hammersley & Atkinson, 2007) då forskaren 

gjorde en generell inbjudan att delta varefter de barn som senare intervjuades aktivt visade att de ville 

intervjuas. Alla som visade intresse kom inte att intervjuas på grund av brist på tid och lämpliga tillfällen 

men samtal i verksamheten erbjöds. Klimatet i intervjusituationen var tillåtande men med viss styrning 

mot max två barn i taget. Det var ok för andra barn att kika in men sedan respektera att de som 

intervjuades skulle få tala färdigt. Barnen hade inte hade några svårigheter att acceptera detta. Att 

intervjua barnen i par var fördelaktigt. I dessa intervjuer samkonstruerades inlägg där barnen berättade 

om gemensamma erfarenheter och gav respons på varandras inlägg.  

Databearbetning, tolkning och analys 

Transkribering 

Fältanteckningar och intervjuer 

Att anteckna löpande medför att blicken riktas bort från det som sker. Att skriva löpande har inte varit 

svårt i sig men att tyda anteckningarna har varit en viss utmaning. Genom att efter avslutat dag på 

förskolan, köra hem omgående och sedan sammanföra mentala anteckningar och faktiska anteckningar 

till datatranskriberade fältanteckningar (Emerson, Fretz, & Shaw, 2011) erhölls omfattande empiri. 

Fältanteckningarna inkluderar inte bara barnens utsagor och handlingar utan även verksamhetens fysiska 

och psykiska miljö vilket gav ett mer omfattande underlag för att närma sig barnens synvinkel 

(Aronsson, 2012). 

Eftersom samtliga intervjuer utfördes i samband med behov att transkribera fältanteckningar, 

transkriberades de i efterhand. Pedagogernas intervjuer transkriberades efter de initiala besöken och 

barnens intervjuer transkriberades efter observationsperiodens slut. På grund av långa dagar på 

avdelningen gavs prioritet till fältanteckningarnas transkribering där sammanfattningar av intervjuerna 

inkluderades. Transkriberingen av samtal gjordes med fokus på det som sades och några markeringar 

vid tydliga känsloyttringar som skratt, eftertanke, betydande tystnad eller fysisk rörelse.  

Tolkning har skett löpande från att frågor ställs, vid transformering till skriftspråk och vidare in i val av 

exempel och rapportskrivning (Gadamer, 1997). Transkribering av fältanteckningar och intervjuer 

gjordes i en tabell i databerarbetningsprogrammet word för att redan vid transkriberingen hålla samman 

delar som berörde samma situation, utsaga eller område. Detta för att underlätta överblicken av 

materialet. En kolumn lämnades för anteckningar. Ingen större vikt har lagts vid att redigera de 

transkriberade texterna initialt men de delar som återkommer som exempel i rapporten har redigerats 

för förbättrad läsbarhet genom att exempelvis använda ord i skriftspråk, ta bort uttryck som ”asså”. I 
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utvalda transkriptioner har viss information tagits bort för att bibehålla anonymitet, exempelvis 

personbeskrivningar, specifika platser eller namn. 

Tolkning och analys 

Tolknings och analysarbetet har skett stegvis med sikte på att identifiera mönster som är del av 

gemensamma sammanhang/teman utifrån informanternas synvinkel.  

 

Analysens övergripande struktur 

1. Relativt planlös läsning, bekanta sig med materialet som text. 

2. Identifiera delar som relaterar till helheten det vill säga fysisk lek med hjälp av orden att (leken 

förekommer), hur (leker barnen), vad (innehåller leken), var (platsen för leken), för att på så 

sätt orientera mig i textmassan (Tullgren, 2004). 

3. Identifiera delar som ger uttryck för engagemang, inslag som återkommer och som relaterar till 

förförståelse utifrån litteratur (Westlund, 2015). 

4. Koda utmärkande delar från steg 3, tvärs över den nu något reducerade empirin, söka efter 

teman, granska potentiella teman, definiera och namnge teman (Braun & Clarke, 2006).  

5. Urval utifrån dominerande teman och texterna tolkas ytterligare för att potentiellt identifiera 

delar som relaterar till temat. 

6. Överväga om temat har bäring som förklaring till större delen av barnens uppfattning samt om 

temat fungerar som en självklar hypotes (Ödman, 2017). 

7. Slutgiltig tolkning i utformandet av rapporten. 

 

Parallellt under studiens gång har jag läst in mig på lek som fenomen och lek som involverar fysisk 

aktivitet. Denna inläsning har orienterat min blick mot R&T lek vilket å ena sidan har begränsat min 

induktivitet men å andra sidan berikat mig med ett nytt sätt att förstå fysisk lek. Eftersom detta är en 

mindre studie om mening och uppfattning om fysisk lek har jag valt att fokusera på generella teman 

snarare än specifika fysiska beteenden. Vid ett tillfälle i tolkningsprocessen skedde en revidering då 

pedagogernas utsagor om kamplek och fysiska aktiviteter dominerade i analysen, vilket ledde till en 

omläsning med medvetet fokus på barnens utsagor och görande. I denna revidering framträdde temat 

jaga allt mer och kamplek allt mindre.  

För att ta hänsyn till att barnen kan reproducera vuxnas föreställningar läggs vikt vid att kombinera 

utsagor och handling för att skilja mellan retoriska svar och mer autentisk uppfattning och mening 

(Aronsson, 2012). Fokus i analysarbetet har varit på att inte ställa frågor till empirin utan låta empirin 

berätta, upptäckas och tolkas (Westlund, 2015) för att sedan organiseras i sammanhang, teman. Ett tema 

är länken mellan forskningsfrågan och insamlade data som synliggörs i ett exempel från empirin (Braun 

& Clarke, 2006).  
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Forskningsetiska överväganden  

God forskningssed innebär krav på både utförandet av forskningen och hur deltagarna i studien ska 

behandlas det vill säga individskyddskravet. I en etnografisk studie, med samtal, intervjuer och 

deltagande observation som inkluderar barn ställs särskilda krav på etiska ställningstagande initialt men 

även kontinuerligt under studiens gång. I denna studie utgår jag från vetenskapsrådets 

rekommendationer (Vetenskapsrådet, 2002; 2017) med betoning på individskyddskravet och dess fyra, 

ibland överlappande, allmänna huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet samt en strävan att hålla god vetenskaplig kvalitet. 

Individskyddskravet  

Att värna om informanternas välbefinnande är en viktig del i Vetenskapsrådets (2017) 

rekommendationer och i synnerhet när det gäller barn i låg ålder. För att uppnå detta krav, i likhet med 

Storli (2013) och Jarvis (2006), gjordes ett strategiskt urval bland förskolor utifrån dess intresse för 

fysisk lek. Detta urvalskriterium innebar att barnen varken skulle observeras eller uppmanas att tala om 

lek som potentiellt skulle kunna strida mot förskolans eventuellt restriktiva uppfattningar om fysisk lek. 

Detta var särskilt viktigt då data samlades in under en kort tidsperiod där forskaren ville ha möjlighet 

att gå in på det valda området direkt.  

För att skapa förutsättningar för att inte göra skada togs flera praktiska ställningstaganden.  Vid 

intervjuerna med ljudupptagning informerades informanterna om de så kallade grundreglerna på ett 

åldersanpassat sätt (bilaga 2). Detta för att stärka barnens ställning i förhållande till den vuxne samt 

förmedla barnets rättigheter under intervjun (Cederborg, m.fl. 2009). Intervjuer och samtal med barnen 

skedde i barnens förskolemiljö utifrån barnens intresse att aktivt visa intresse för att delta. Att intervjua 

barn i för dem naturliga miljöer kan reducera avstånd mellan barnen och forskaren (Kvale & Brinkmann, 

2014).  

Corsaros deltagande observationer i barnens kultur (2003) och Engdahls (2013) barnorienterade 

perspektiv i en studie om mycket unga barn har inspirerat till ett flertal etiska ställningstaganden ute på 

fältet i synnerhet gällande barnens samtycke. Att respektera barnens integritet har i praktiken inneburit 

att låta barnen närma sig forskaren vid initial kontakt, respektera signaler på att inte vilja delta men även 

signaler på att vilja delta (Corsaro, 2003). Med hänsyn till barnens låga ålder, 4-5års åldern, var vakenhet 

för implicita signaler viktigt. Vid ett tillfälle frågar ett barn om jag skulle vara inne eller ute. Pedagogen 

svarar inne och barnet valde att gå ut. Jag hörde det korta samtalet och var sedan extra nogsam att inte 

närma mig detta barn utan hens invitation. Ett annat barn påpekar att jag inte frågat hen om hens 

favoritlek och jag ursäktar mig samt riktar då uppmärksamheten till hen för att ge möjlighet att bli 

lyssnad till. Vid ett ytterligare tillfälle ser ett barn ut att behöva gå på toaletten under en intervju vilket 
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skapar oro hos det andra barnet som också deltar i intervjun. ”Men kan den andre berätta då?”, frågar 

hen och jag förklarar att oavsett om den andre går så får hen berätta färdigt. 

Jag har varit noggrann med att informera om att min ansats varken är att analysera enskilda barn eller 

värdera verksamheten för att på så sätt reducera eventuellt obehag med min närvaro. I praktiken har 

detta exempelvis inneburit att jag har berättat för nyfikna barn om vad jag antecknar, frågat pedagogerna 

om jag känt mig osäker på informationens natur samt erbjudit pedagogerna att läsa studien innan 

slutgiltig inlämning.  

Informations- och samtyckeskravet 

Informationskravet innebär att de som deltar i studien har rätt att informeras om forskningens syfte, 

deltagarnas uppgift samt att deltagandet är frivilligt med möjlighet att inte delta (Vetenskapsrådet, 

2002). I en studie med barn krävs särskilda övervägande för att dessa rättigheter även ska bli gällande 

för dem. Information och samtycke har skett stegvis och kontinuerligt till pedagogerna och de 

huvudsakliga informanterna, barnen. Första informationen om studien riktades till förskolechefen som 

i och med sitt samtycke gav tillträde till pedagogerna som gav sitt samtycke att delta. Barnens föräldrar 

informerades via pedagogerna och ett informationsbrev (bilaga 1) och kunde därefter välja ge samtycke 

till barnets deltagande. Informationsbrevet riktades även i viss mån till barnen där ett foto på forskaren 

och en pratbubbla med en kort presentation var tänkt att väcka nyfikenhet och potentiellt uppmuntra till 

samtal om forskningen och forskarens närvaro. Studien presenterades för barnen vid forskarens initiala 

besök på förskolan och främst i början av insamlingen av data.  

På samtyckesblanketten fanns plats för vårdnadshavarens/nas medgivande då båda vårdnadshavarna 

ska ge samtycke till deltagande (Vetenskapsrådet, 2017). Ingen uppföljning gjordes på de blanketter 

som endast hade en underskrift och där samtyckesblanketten uteblivit. Tre barn hade inte samtycke att 

delta i denna studie vilket generellt sett inte var några problem men efter en samling där barnens inbjöds 

till att intervjuas ville ett barn med samtycke intervjuas med ett barn utan samtycke vilket inte hade 

tagits med i beräkningen. Detta löste sig i och med att hen gick hem och sedan inte visade intresse för 

att delta igen.  

Föräldrarnas samtycke inkluderade ljudupptagningar. Ljudupptagningar användes mycket begränsat 

under datainsamlingen. Samtycke från barnen vid ljudupptagningar har skett i samband med intervjuer 

och en leksituation. Vid ljudupptagningarna har en diktafon använts istället för en mobiltelefon, dels för 

att förvara inspelat material på en icke uppkopplad och stöldbegärlig enhet och dels för att undvika att 

mobilens funktioner ska locka barnen bort från intervjuns syfte. Intentionen var ett kontinuerligt 

samtycke från barnen under studiens gång där barnen avgjorde om, hur, när och i vilken utsträckning de 

ville delta vilket även pedagogerna var väl införstådda med och visade respekt för genom att påpeka 

detta för barnen.  
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Vid återkopplingen till barnen en tid efter avslutad datainsamling fick barnen var sin egen 

anteckningsbok för att notera sina egna saker samt en återkoppling om forskarens resultat. Ett tydligt 

avslut och återkoppling är god forskningssed och var särskilt viktigt utifrån valt teoretiskt perspektiv 

med en strävan att möta barn med respekt och som sociala aktörer med rättigheter. 

Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

För att försäkra att ingen kommer till skada är sekretess, tystnadsplikt, anonymisering/avidentifiering 

och konfidentialitet viktiga begrepp att förhålla sig till (Vetenskapsrådet, 2002; 2017), varav de två 

sistnämnda är särskilt relevanta i för denna studie. Spridning av både uppgifter och plats har begränsats 

i största möjliga utsträckning. Såväl platsen, förskolan och samtliga deltagare har anonymiserats och 

avidentifierats genom att skala av mycket av pedagogernas särdrag i presentationen. Inga faktiska namn 

har använts, varken i anteckningar eller transkriptioner. Barnens namn har uteslutits i fältanteckningarna 

då anteckningsboken har burits med och kunnat förläggas. På tre ställen har informanternas namn 

förekommit; i ljudupptagningar, på samtyckesblanketterna samt och på en lista med samtliga barns namn 

där de med samtycke markerats (denna användes under de första dagarna på förskolan när forskaren 

ännu inte hade denna information i huvudet). Ljudinspelningar och samtyckes blanketter har förvarats i 

forskarens hem på en specifik plats. Ljudfilerna raderas så snart som uppsatsen är godkänd. Bortsett från 

personer med anknytning till förskolan har vetskap om var studien har utförts i strävan att inte utelämna 

varken barn, pedagoger eller förskolan inom ramen för forskarens kontroll.    

Studiens kvalitet 

Larsson (2005, s. 5) beskriver kvalitativ metod som ”systematiserad kunskap om hur man går tillväga 

för att gestalta beskaffenheten hos något” och beskriver hur denna kvaliteten av denna kunskap kan 

bedömas utifrån några kvalitetskriterier för kvalitativ forskning. Här presenteras ett urval av tankegångar 

kring studiens kvalitet utifrån dess helhet, resultaten och studiens validitet och med begrepp från 

Larssons kvalitetskriterier (kursiverad stil). 

Helhet 

För att bedöma kvaliteten på en tolkande studie krävs perspektivmedvetenhet då denna har betydelse för 

hur tolkningen har gjorts (Larsson, 2005).  För att redogöra för forskarens förförståelse och tolkningsram 

har redogörelser gjorts på olika nivåer. I inledningen presenteras forskningsfrågans initiala uppkomst ur 

en personlig erfarenhet följt av, förståelsen för vad lek är och kan vara (bakgrund), ämnet i relation till 

tidigare forskning och slutligen ramen för tolkningsprocessen (teoretiskt perspektiv). Att tydligt 

redogöra för forskarens förförståelse var viktigt utifrån studiens hermeneutiska epistemologi som 

innebär tolkning av en grupp individer, 4-5åringar, som inte själva kan ta del av och ge respons på 
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empirin och där tolkningen av informanternas utsagor och handling görs av mig, en person med både 

ett teoretisk- och professionsperspektiv på empirin vilket sannolikt genomsyrar förståelsen.  

Studiens interna logik innebär en strävan att presentera en rapport som är tydlig och sammanhängande 

utifrån forskningsfrågan och, i detta fall, utformad för att vara tillgänglig för såväl yrkesverksamma 

inom förskolan, föräldrar och forskare. Studien riktar sig även i viss mån till barn då såväl exempel av 

etiska överväganden som exempel i resultatdelen lämpar sig för att delge åtminstone barnen i studien.  

God forskningsetik är ett etiskt värde som ska genomsyra studien både i genomförandet och det 

slutgiltiga utförandet. Utifrån informanternas låga ålder har etiska ställningstaganden getts betydande 

plats och varit ständigt närvarande. Detta har underlättats utifrån studiens ansats att förstå och inte 

värdera eller söka förklaringar hos individen utan rikta blicken mot hur fysisk lek uppfattas och vilken 

mening den har inom och för gruppen som helhet. För en mer individuellt kopplad förståelse skulle mer 

tid behövts för att följa det individuella barnet i dess vardag.  

Resultat 

Att presentera resultatet på ett innehållsrikt och strukturerat sätt har varit en utmaning då det varit 

svårt att dra en gräns för vidare tolkning. I detta skede var forskningsfrågan till hjälp i urvalet av 

empirin, det vill säga att grunda förståelsen av meningen med fysisk lek från barnens synvinkel.  Att 

själv bedöma strukturens och poängernas tydlighet har varit en utmaning eftersom empirin är en 

tolkning av upplevda erfarenheter som ter sig självklara för forskaren själv. Extern kritik har varit en 

viktig del i att identifiera en tänkt läsares perspektiv i utformandet av studiens slutgiltiga form. 

Validitet  

Studien bygger på en inneboende strävan att beskriva fysisk lek på, om inte ett nytt, så i alla fall på ett 

annorlunda sätt (Gadamer, 1997), studien ska med andra ord ha vad Larsson benämner som ett 

heuristiskt värde. Att främst utgå från barnens uppfattningar i ord och handling är ett sätt att förstå 

fysisk lek då tidigare forskning om fysisk lek huvudsakligen baserats på observationer av beteende och 

vuxnas föreställningar om fysisk leken. Denna utgångspunkt avser även att ha ett pragmatiskt värde 

för att ge ökad kunskap om fysisk lek i förskolan, en kunskap som utifrån tidigare forskning saknas 

och efterfrågas (se tidigare forskning) samt att lyfta vad jag anser vara en begreppslöshet gällande de 

fysiska lekarna som gör leken svår att tala om i förskolans pedagogiska verksamhet. 

Qvarsell (2003) påpekar att flera aktörers perspektiv ger möjlighet till ökad vetenskaplig 

kunskapsbildning. Att inkludera barnen i forskning om lek är ett etiskt ställningstagande då de utgör 

majoriteten av deltagarna i fysisk lek (Codex.vr.se). Att både se och höra barn är i linje med 

Barnkonventionens artikel 12 om barns rätt att höras i frågor som berör dem (UNICEF, 2008), 

läroplanens strävansmål om delaktighet (Skolverket, 2010) och, i linje med barndomssociologins 

hållning att barn kan bidra till att konstruera vad barndom är (Christensen & James, 2017). Att höra 
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barnen har i sig inte varit svårt och min begränsade erfarenhet av att hålla hög kvalitet på frågorna under 

intervjuerna kompenserades till viss del av barnens lust att berätta. 

Resultat och analys 

Studiens resultat presenteras utifrån det dominerade temat i barnens utsagor och görande det vill säga 

fysisk lek som har med att jaga och att jagas att göra. Utifrån pedagogernas utsagor dominerade kamplek 

och fysiska aktivitet (vikten av att röra på sig för hälsan) och trots dess relevans inom begreppet fysiska 

lekar och R&T har de utelämnats i linje med studiens syfte att utgå utifrån barnens uppfattning och 

mening. Resultatet presenteras med redigerade och omfångsreducerade transkriptioner där forskarens 

uttalande i samtal/intervjuer är markerade med kursiverad text.  

Olika former av att jaga och jagas förekommer frekvent i barnen utsagor och görande och kommer i en 

rad olika variationer som till exempel hajen, monsterkull, fågelleken, och banankull men även som islag 

i andra fantasilekar så som familjeleken och minionleken. Inom begreppet jagalek berörs såväl känslan 

av att jaga/jagas, komplikationer relaterat till att jaga/jagas, variationer av utförandet samt explicita och 

implicita regler i företeelsen. En del analyser relaterar till begrepp inom jakt så som villebråd och olovlig 

jakt för att relaterar jagaleken till något bekant.   

Såväl genomförande som analysen utgår från ett barndomssociologiskt perspektiv där barnet är en aktiv 

aktör i konstruktionen av sin barndom (James & Prout, 2015; Jenks, 2005.). Valda exempel har fått ta 

plats i denna resultatdel för att inte bara beskriva lekens innehåll utan även för att få med en viss känsla 

för lekens tempo och variation och på så sätt inkludera lekens kontext och komplexitet.  

Dimensioner av jagalek  

Reglerad jagalek – regelstyrd lekfull aktivitet 

 
Exempel 1. 

Ebba & Sara: Då ska man springa och en ska kulla så här (springer och visar) och alla andra... Och den 

som ska kulla står så här (ställer sig med armarna ovanför huvudet). Ja, men bara en ska kulla, en! 

framhåller Sara. Vilka ska kulla? Dom som håller i en grej. Ja typ som en kaplastav förklarar Sara. Nej, 

påpekar Ebba, det är en utelek. 

 

Ebba och Sara beskriver en klassik jagalek, banankull. Grundreglerna i leken är att någon jagar och 

några jagas och om en fångas får det någon form av konsekvens som att bli kullare eller stanna upp och 

invänta att befrias. Lekens struktur är enkel, men bara genom att ändra eller lägga till något, så som ett 

litet objekt (kaplastav är en liten byggstav av trä) så rubbas lekens enkelhet och förhandling krävs. Att 
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leka kräver mental närvaro, kommunikation och beslutsfattande. Klassiska kullekar har tydliga och 

enkla regler för hur leken ska gå till men när leken utvecklas och kompliceras ställs högre krav på 

deltagarnas förmåga att förklara, förhandla och praktisera nya regler, det vill säga krav på aktörskap. 

Under min tid på förskolan ser jag ingen leka denna variant av jagalek men den återkommer i intervjuer 

och samtal. Pedagogen Kalle menar att leken har förekommit men inte så ofta. Potentiellt förekommer 

denna lek i andra sammanhang som barnen deltar i så som till exempel idrott på fritiden och om än leken 

inte leks i så stor utsträckning utgör den en kollektiv referensram. 

Barnen tillfrågas om sina favoritlekar. Att fråga om barnens favoritlek är tänkt att lämna öppet för alla 

sorters lekar men Ebba och Sara, liksom flera av barnen som jag talat med refererar till regellekar och i 

synnerhet jagalekar som favoritlek. Hur vida det beror på forskarens uttalade intresse för fysiska lekar 

och barnens försök att svara i linje med det intresset får vara osagt. Jagalekar, särskilt med vuxna, lockar 

till sig både pojkar och flickor och förekommer vid flera tillfällen under min vistelse på avdelningen. 

Denna regelstyrda jagalek tenderar att återkomma i samma form med små karaktärsförändringar och 

kommunikationen i leken består till stor del av ”ta mig, ta mig” eller ”du kan inte ta mig” som signalerar 

hur aktiv man vill vara i leken. 

Vara villebråd – att vilja jagas 

En lek som inte observerats men som jag själv fått delta i är Hajen (den har lekts efter min hemgång vid 

åtminstone ett tillfälle). Hajenleken återkommer i samtal med barnen och i samband med att de ska gå 

ut på gården. Pedagogerna menar att denna lek är uppskattad och en lärande lek (exempel 3). Hajen är 

en jagalek där helst en vuxen, och då i synnerhet en vuxen med fysisk kapacitet, jagar barnen på och 

omkring båten på förskolans gård. Lekens struktur är enkel, en jagas och fångas vilket får en konsekvens. 

Det som skiljer denna lek från exempelvis banankull (exempel 1) är att den innefattar högre grad av 

spänning och överraskande moment. Klara berättar om sin favoritlek, hajleken. 

 

Exempel 2. 

Klara: Ja, hajen som Kalle (pedagog) brukar leka. Han brukar vara haj men han vill inte vara det. Han 

tycker det är tråkigt. Vi vill inte vara haj. Vi lurar Kalle att komma, att vi fått en glasbit i foten, då 

kommer Kalle och är haj. Men dom har inte fått det. Varför är det så bra när han är haj då? För han 

är bäst. Han är bäst på att fånga barn, han klättar upp i båten. Är det ingen annan som kan klättar så? 

(Får inget svar på denna fråga och jag väljer att lämna den för att Klara inte ska behöva jämföra 

pedagogernas förmåga att vara haj). /…/ Har du någon särskild plats här på förskolan som du tycker 

om att leka på? Ute. I båten. Är det för hajleken eller leker du andra lekar också? Leker zombie En 

ska vara zombie och en ska vara hajmat. Om man kullar så får den vara zombie. Vilket är roligast då? 

Hajen eller zombie? Hajen! Vem brukar vara zombie då? Max (barn). 

 

I exempel 2 visar barnen på samlad agens (kapitel 1, Oswell, 2013), gemensam handlingskraft, genom 

användande av strategier för att inkludera vuxna i leken och då utvalda vuxna som kan röra sig lite 

utöver det vanliga så som att klättra på väggar. I denna lek är pedagogens fysiska förmåga en tillgång 

men också en förutsättning för att kunna leka leken på bästa sätt. Utifrån mitt eget deltagande i denna 
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lek, efter tydliga instruktioner från två barn, handlade leken just om detta. De var på båten och jag skulle 

smyga mig fram och attackera/kulla dem plötsligt. Barnen gör en rad bedömningar utifrån hur de vill 

delta i leken genom strategisk placering på båten utifrån vilken grad av risk för att fångas som de är 

villiga att utsätta sig för. En del barn placerade sig på platser där det inte var möjligt för mig att nå dem 

eller klättra upp till dem medan andra till och med kom ner för att utmana sig i ett möte med mig/hajen. 

Under min vistelse på förskolan inbjöds jag till att jaga barnen vid flera tillfällen och ju snabbare jag 

sprang och ju fler överraskande moment desto mer uppskattning i form av skratt, många deltagande och 

höga tjut. Att bjudas in i leken på nytt tolkar jag som att man lekt på ett tillräckligt bra sätt och att det 

finns ett intresse av att den vuxne deltar. Barnen vill inte vara ifred men de vill leka på sina villkor. Att 

bjuda in till lek på olika sätt som till exempel inför utgång genom att visa något eller att tala om vad 

någon ska göra är strategier som barnen använder för att aktivera och inkludera vuxna i leken. 

För denna jagalek ter sig pedagogen som ytterst viktig för leken och som jag förstår det leker barnen 

varianter av hajen på egen hand. Zombieleken påminner om hajleken men det är barn som jagar. Ofta, 

som i detta exempel, återkommer specifika barn som de som jagar. Att vara jagad, ett villebråd ter sig 

mer uppskattat än att själv jaga. Att jagas är en del av den fysiska leken som efterfrågas. 

Jaga som pedagogisk strategi 

Hajleken presenterades initialt i intervjuerna med pedagogerna som för övrigt till största del handlade 

om brottning och fysiska aktiviteter som del av den pedagogiska verksamheten på avdelningen.  De 

jagalekar som tydligt framträder i barnens utsagor och görande nämns i förbigående i samtal med 

pedagogerna. Barn och pedagogers intressen inom fysisk lek skiljer sig åt vilket visar på att barns 

hållning inte alltid är i relation till vuxnas. 

 
Exempel 3.  

Kalle (pedagog): Vi brukar köra hajen också. Det är också en lek, för att det här med brottning skulle 

bli lite lättare. Då har vi den här båten, om du har sett den? På baksidan. Då brukar jag, då var jag haj. 

Då ska hajen fånga dom på båten och så blir dom hajmat och så kommer de ut igen. Alla barn förstod 

inte det här, när dom började här, när jag liksom röt, eller använde mimik och röstläge eller nånting. 

Då var det vissa som liksom inte ville vara med, dom förstod liksom inte det här, och det är ju tydliga 

leksignaler. Men vartefter tiden har gått, tillsammans med brottningen, jag vill tro det, så har de liksom 

lärt sig det här. Och sen, det här är också, det är inget jag kan bevisa men, på en annan förskola var det 

väldigt mycket bråk bland barnen och det, jag tror att det har lite grann med att göra att dom inte fick 

leka såna här lekar. Jag kan inte bevisa det men jag tror det. Dom barnen där, så fort det blev, nån liten 

grej så blev det jättemycket bråk. Dom visste inte alls vart varandras gränser gick. /…/ Det är inget jag 

kan bevisa men jag tror det helt enkelt. 

 

Hajleken beskrivs som en del i en strategi för att lära sig leka och att skilja på lek och allvar, tillsammans 

med andra strategier som relaterar till fysisk lek. Hajleken motiveras med den nytta leken har för barnen 

utifrån att främja leken och socialt samspel medan barnet (exempel 2) uppskattar känslan som uppstår i 

leken. Ur pedagogens perspektiv så är hajleken en fysisk lekfull aktivitet som är högaktuell till dess att 

barnen klarar av att leka leken själva. För barnen uppskattas leken för lekens egen skull och kan med 
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fördel återkomma ofta i verksamheten. Pedagogen har strategier för att reducera sitt deltagande i 

jagaleken medan barnen har strategier att inkludera pedagoger i leken. Jagaleken är inkluderande och 

de flesta tycks vilja och kunna delta på sina villkor när en vuxen är jagare/kullare. När några börjar leka 

tenderar fler att vilja vara med i jagalekar. Utifrån min förståelse finns önskan om att vuxna ska jaga 

barnen och hjälpa dem att utmana sig fysiskt genom att exempelvis ge stöttande kommentarer när de lär 

sig åka ner på båtens brandstång. Pedagogen förväntas möjliggöra en viss mån av extra utmaning genom 

att antingen bara närvara eller att aktivt jaga. Sammanfattningsvis så har pedagogerna föreställningar 

om att barnen ska lära sig att leka själva och barnen har föreställningar om att den vuxne kan berika 

leken genom deltagande. 

 

Olovlig jagalek  

Den kritiska punkten i jagalekar är själva fångandet/kullandet, i synnerhet när barnen leker själva. Att 

vara den som jagar innebär en viss makt men också ett ansvar då den som jagar har möjlighet att 

exempelvis godtyckligt jaga en viss person. Den som jagas har också strategier att undkomma att bli 

fångad så som att introducera ett nytt pass/frizon att ta skydd på eller låtsasramla för att undvika att bli 

kullad. Dessa strategier ger ofta upphov till pauser i leken där barnen ser över om strategin är godkänd 

eller inte. Begreppet fusk förekommer ofta. Att jaga eller jagas kan ske på olika sätt och även om 

jagalekens regler ter sig enkla kan det uppstå situationer som är svåra att bedöma och som utmanar 

barnens förmåga att förhandla och övertyga varandra. I dessa situationer, liksom flera andra på 

avdelningen, noterade jag att barnen tenderade att försöka lösa situationen snarare än att överlämna 

problem till de vuxne att lösa vilket är ett tecken på vilja att vara agentic beings (Oswell, 2013). Barnen 

på avdelningen tar dels på sig aktörskapet i problematiska situationer vilket är möjligt dels för att 

pedagogerna låter barnen hantera situationen genom att avvakta och dels genom att barnen avstår från 

att tillkalla hjälp så snart de möter motstånd. Detta ger utrymme för barnens agens, det vill säga att i 

betydelsefulla relationer vara både handlings- och motståndskraftig och agera kompetent (James & 

Prout, 2015; Sommer, 2005).   Detta var intresseväckande då pedagoger alltid fanns inom räckhåll, det 

var med andra ord inte på grund av att barnen var tvungna utan snarare att pedagogerna signalerade en 

tilltro till att de kan klara av situationen på egen hand. Agens och aktörskap uppstår i ett samspel med 

vuxna snarare än på grund av avsaknad av vuxna (Oswell, 2013). I exemplet som följer synliggörs hur 

barnen stannar i en problematisk situation och i ord, handling och tystnad kommunicerar sina 

ståndpunkter. Barn som vuxna är inte alltid överens och jag vill poängtera att spekulationer om 

problematikens orsak inte är relevant i detta sammanhang.  

 
Exempel 4. 

Tre barn står uppe vid rutschkanan på båten, en sitter i rutschkanan och ett barn i samma sällskap står 

nedanför. Läget är lite spänt, de är tyst och leken har inte tagit fart. Jag kikar mot deras håll från bänken 

som jag sitter på. ”Ka, ka, ka”, säger barnet som står nedanför rutschkanan och är kullare. Senare ska 

de leka leken ”kom alla mina kycklingar” med de andra barnen på förskolan vilket nog inspirerat till 
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kycklingtemat i jagaleken. Ett barn kommer ner för rutschkanan. Väl nere blir denne kullad och 

utbrister, ”dom puttade ner mig! Så är inte reglerna!” Barnet får ingen respons från kompisarna. De är 

tysta. Jag uppfattar det som att barnet riktar sig till mig så jag frågar om de kan börja om. Inget svar. 

Kanske den som knuffade ner är den som ska kulla då, föreslår jag. Trots att jag är lite provokativ i min 

respons fortsätter barnen att vara tysta. 

Barnet som känner sig nedknuffad går till ett träd en liten bit bort. Efter en stund kommer kullaren efter 

barnet och säger, ”det är jättelätt att hitta”. Barnet går vidare och kullaren följer efter. De småspringer. 

Ett till barn går ditåt och frågar om de är med. Barnen går tillbaka till båten. Den som upplever att den 

blivit felaktigt kullad kommer bort till mig och lägger sig på bänken. ”De ville att jag skulle bli kullad”, 

säger barnet till mig.  

Jag ska bara säga en sak. Den som putta ner … vem gjorde det? Var det du, var det du? Det är den som 

jagade som undrar. Ingen säger sig vara skyldig men på nåt sätt bestäms det att det var ett visst barn 

som knuffat. En blir utnämnd till kullare. Den nya kullaren kullar snabbt ett annat barn som just åker 

ner för rutschkanan och som inte hinner undan. Den som varit kullare från början låter sig kullas igen 

men leken upphör. De sätter sig vid klätterväggen. Efter en stund närmar sig barnet som blev kullad 

först. Alla rör sig iväg. De hamnar vid fönstret vid köket och kikar in. Idag ska det serveras påsklunch. 

Detta är en minst sagt delikat situation Efter som barnen stannar upp i och beaktar. På avstånd om man 

inte hör konversationen kan man inte bedöma situationen som kan förväxlas med en angenäm situation, 

det vill säga en stillsam lek där barnen pratar med varandra och ingen lämnas utanför. Går en så går 

någon annan med. Ett av barnen, den som initialt är kullare, försöker att axla rollen som ledare i 

situationen och försöker få deltagarna att prata, bibehålla dem i leken och få igång leken på nytt. Barnen 

tycks acceptera dennes ledarposition men markerar att de inte är eniga med dennes åsikt genom att 

använda tystnad som en motståndsstrategi (Markström & Halldén, 2009). Ett barn kullar på gränsen till 

olovligt genom att återuppta leken plötsligt utan startsignal. Ingen opponerar sig men engagemanget är 

borta.  Lösningen blir så småningom att inte lösa situationen utan att hitta en ny sysselsättning 

tillsammans och lösa situationen genom att undvika den (Markström & Halldén, 2009). De fortsätter till 

synes som vänner. Att inte gå in i situationen var en utmaning för mig och till skillnad från personalen 

kände jag inte barnen tillräckligt för att vila i tilltron att de skulle klara ut situationen. Barnet som kom 

till mig ber inte om att jag ska ta ställning men påtalar att det inte var ett juste kullande. Jag upplever 

det som om att de vill bli hörda men utan krav på att någon behövde bära skulden.   

Barnen visar medvetenhet om min närvaro genom att titta mot mitt håll och jag tolkar det initialt som 

att de förväntar sig att jag ska göra något men kanske ville de bara att jag skulle höra? Jag är ny för 

barnen, de vet inte vad de kan förvänta sig av mig och vice versa. Genom att agera passivt avser jag att 

skicka tillbaka en förväntan och tilltro att de löser situationen. Det gör de också, men inte på det sätt 

som jag förväntat mig vilket säger mer om mina föreställningar än om barnen. Leken får inte fart, och 

situationen är kanske inte löst för alla men, utifrån min utkiksplats, enas de i en ny aktivitet som om de 

är överens om att inte vara överens i frågan om vilken regel som skulle gälla i kullsituationen. Specifikt 

för denna situation är att barnens handlande, en potentiell knuff, rör sig utanför lekens grundregler om 

att en jagar och de andra jagas och det uppstår en situation som kan betraktas som olovlig jakt. 
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Sammanfattningsvis visar detta på att barnen som sociala varelser tar ansvar för situationen dels genom 

att stanna kvar i den och dels genom att försöka hantera den utan att gå in i en öppen konflikt.  

Jaga inomhus 

Att inte springa inomhus är vedertaget inom förskolan och så även på denna förskola.  Thea och Anton 

berättar om regler som rör att springa. 

 

Exempel 5. 

 
Thea: Vi har regler där ute. Att man inte får springa så där runt båten med olika, en springer åt det 

håller och en springer där och då kan man krocka. Är det en bra regel? Mm, för om man tittar dit och 

springer kan man krocka.  

Anton: Man får bara ute för man får inte springa inne. Varför får man inte springa inne? För att det är 

olagligt. Olagligt. Är det en bra regel? Ja! 

 

Barnen ifrågasätter inte regeln om att inte springa inne utan snarare återger de den i sina utsagor. Utifrån 

observationerna som är mer orienterade mot vad barnen gör så förekommer begränsat springande inne 

och jag noterade inga större svårigheter med det förutom att ljudnivån höjs snabbt. Ibland tänjs reglerna 

något gällande att springa inomhus, vid exempelvis vissa aktiviteter eller när det är kalasdag. Då var 

toleransen större mot barnens springande och höga ljudnivå inomhus.  

Oliver och Simon berättar om sin favoritlek om minioner där fart är en central komponent som anpassas 

vid inomhuslek. De berättar synkroniserat, fyller i varandras meningar och använder hela kroppen för 

att förtydliga i sin berättelse. 

Exempel 6. 

Simon och Oliver: Man ska göra volter och hoppa när man gör volter och man ska dricka lila 

huggätaredricka och man ska bli till en huggätare (visar hur man springer och hugger på låtsas med 

munnen). Och då blir dom andra till huggätare. En ska vara huggätare som kullar, en minion, då blir 

den andra minionen huggätare. När minions gör så här Oh Ohoh (upp och ner ljud), då springer den 

efter och försöker jaga. Så man måste springa lite när man leker huggätare? (Båda instämmer.) 

Huggätare är jättesnabba. Man måste springa hela tiden. Ja men dom är jättesnabba. Dom kan springa 

jättefort. Var brukar ni leka minions någonstans? Ute på gården. Leker ni aldrig det inne? Äh… jo lite. 

På kvällen. Vi pratar lite med minions inne. Varför leker ni inte minions inne? För att vi leker bara det 

på kvällarna. För då är det inte så mycket barn här. Ja, vi kan också leka när det är regnig kväll och när 

det inte är regnig kväll. 

 

Oliver och Simon berättar om en alternativ jagalek där karaktärerna i leken inspirerats från filmer om 

minioner (enkla varelser som vill tjäna skurkar). Till skillnad från exempelvis hajleken som är en relativt 

oföränderlig lek, är denna jagalek i ständig förändring. Handlingen är mer central än springandet. Barnen 

talar med en röst under större delen av intervjun vilket visar både kommunikativ och mental 

sammarbetesförmåga. I denna lek har film och spel om minioner transformerats in i leken och dessa 

återfinns både på barnens kläder och i förskolans verksamhet. Barnens intresse för minioner har lett till 

att det finns målarblad med minioner på förskolan vilket visar på barnen som agentic beings med 
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significant doings (Oswell, 2013) det vill säga att barnens intresse för minioner har och får ha effekt på 

lekar, klädval som det pedagogiska materialet i förskolan. 

Precis som i hajleken handlar minionleken ofta om att bli attackerad av någon som hugger. Det är viktigt 

med fart i leken, barnen återkommer ständigt till att vara snabb. Minionleken är en form av jagalek som 

inte handlar om att kulla utan snarare om att pendla mellan att jaga och jagas eller dominera och 

domineras, vilket beskrivs ytterligare i exempel (8). Simon och Oliver för även in det fysiska rummets 

betydelse och regler som finns angående fysisk aktivitet på förskolan det vill säga strukturella och 

kulturella förutsättningar. När de är inne och leker minioner benämner de det som att de pratar minioner 

och inte leker minioner. Detta noterade jag en tidigare en morgon då de gick runt på avdelningen och 

när någon frågade vad de gjorde så pratade de minioner. Detta tolkade jag som att det inte ville släppa 

in någon annan i samtalet men det kan ha varit ett sätt att påpeka att de lekte minioner och inte bröt mot 

regeln om att inte springa inne. Barnen har därmed skapat en strategi för att förena leken med 

innemiljöns regler och ordning vilket är ett sätt att kompromissa och visa medvetenhet om vuxnas och 

barns intressen. Barnen är (jmf. beings) därmed aktiva aktörer i ett sammanhang tillsammans med både 

andra barn och vuxna (James & Prout, 2015).  

Att inte springa inne är en regel på förskolan som ofta kommer upp vid tal om regler men barnen visar 

även på att denna regel har viss flexibilitet. Jag uppfattar regn som en symbol för tillfällen då alla 

ofrivilligt är inne samtidigt och reglerna tänjs något då alternativet att gå ut kanske inte kan erbjudas. 

Vuxnas regler är inte lag utan det finns en medvetenhet hos barnen om ett utrymme för förhandling och 

undantag. Ytterligare finns en medvetenhet hos barnen om att antalet barn har med regeln att inte springa 

inomhus att göra. 

Exempel 7 

Samira: Förut när det inte var så mycket barn i barngruppen… I hallen, där det just nu är en avdelning, 

där var det tomt. Där kunde vi ha barnen när som helst, från vilken avdelning, vilken tid som helst, när 

man tycker att barnen behöver ha lite aktivitet. Komma hit och att göra någonting. Eftersom vi har 

många barn på avdelningen… om barnen har lite spring i benen eller vill gå ut så behöver de inte vara 

ute en timme. Ibland tar vi bara jacka, mössa och skor och går ut och springer bara 2 varv runt huset. 

Och de känner ”oj vad skönt”, och kommer tillbaka in. /…/ Förut använde vi den här lokalen 

(nuvarande avdelning), vi hade ribbstolar, madrasser mot väggen som barnen kunde boxas mot. Nu, 

eftersom vi har många barn, har det blivit annat. Det finns ganska mycket lösningar. Vi är ganska 

mycket ute, vi har IP här i närheten och använder den platsen. 

 

I exempel 6 och 7 visar både barnen och pedagogerna på anpassning av leken i dess vida bemärkelse 

utifrån den strukturella ordningen, barnantal och utifrån den fysiska miljön. Båda parter tycks se 

möjligheter i begränsningarna och har strategier att förhålla sig till detta faktum. Barnens medvetenhet 

om att det har med antalet barn att göra relaterar sannolikt till pedagogernas hållning, det relationella i 

barns uppfattningar (Aronsson, 2012), att när det är många barn på liten yta så är det olämpligt att 

springa. Detta till trots förekommer det att barnen springer inne när de anser eller upplever att 
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möjligheten finns, dels när det är undantag och dels när ingen vuxen finns där och säger stopp. I handling 

tycks spring inne inte vara ett problem för barnen men de är väl medvetna om att de inte ska springa 

inne. I likhet med barnen har de vuxna strategier att anpassa verksamheten till den fysiska miljöns 

förutsättningar. Barnen på avdelningen har dock, till skillnad från pedagogerna ingen erfarenhet från 

tider då det fanns rum för rörelse och växer upp i en miljö där skiljelinjen mellan vilka fysiska lekar som 

görs inne och ute är tydligt åtskilda. Det ökade barnantalet i förskolan har därmed haft effekt på 

förskolan verksamhet gällande fysisk lek men för barnen som går på förskolan nu är detta en del av 

kulturen som präglar deras barndom. 

Regissera jagalek 

Anton och Simon bjuder in mig till att leka utomhus. Att leka är inte enkelt, inte ens om det är roligt. 

Centralt i denna lek är flödet och det ombytliga vilket är svårt att fånga med få ord i denna förkortade 

version av leken. De ständiga frågorna är vem är vad samt vem jagar vem och med vilka krafter? 

Strukturen på denna leksituation skiljer sig från exemplet om hajleken (exempel 2) där strukturen var 

väl formulerad. Denna lek är barninitierad och jag som forskare är en accepterad inkompetent deltagare 

(Lofland i Hammersley & Atkinson, 2007, s. 79) som efter bästa förmåga försöker att följa med i lekens 

transformeringar och villkor som bland annat innebär att jag inom lekens ramar tilldelas en begränsad 

maktposition genom att endast ha ”iskraft”. Dikotomin barn/vuxen kastas om och i leken är det barnen 

som är i den dominerande positionen. 

Exempel 8  

Anton vill vara alla ninjor och ha alla krafter men det går inte enligt Simon. Efter en stunds förhandlade 

kan Anton vara den svarta ninjan då den är extra kraftfull. Jag tilldelas rollen som isninja och får 

begränsad kraft. Ninjorna är kompisar med varandra och skjuter inte utan slåss mot onda ninjor. Du 

kan vara en ond ninja säger Anton till mig. Men då kommer ju alla attackera mig. Ja, svarar Anton. Jag 

är därmed villebråd. /…/ Leken fortsätter och plötsligt är vi minioner. Simon är huggätare och farlig 

för oss som är minioner. Vi har någon knapp som gör att vi kan bli huggätare men man kan även bli 

huggätare genom att ta lila dricka eller kullas med handen. Det känns som allt är möjligt och leken 

pulserar, vi rör oss, stannar, pratar om och om igen och jag undrar när leken börjar men inser att detta 

nog är leken. 

 

 

I denna lek är det ofta oklart för mig vem som jagar vem men det finns en hierarkisk ordning där den 

som vet mest om leken har mer agens utan att det för den skull handlar om att dominera över de andra. 

Lekens struktur är flexibel och tenderar att pendla snarare än att röra sig framåt. Vi går från att vara 

ninjor till minioner och våra krafter varierar. Jag tilldelas endast en kraft, vilket sätter mig i en begränsad 

maktposition och jag inser att jag stundtals är ett villebråd som bara kan springa för att klara mig undan. 

Det är fortfarande en jagalek där man kullar med händer eller med hjälp av fiktiva krafter. Att kulla visar 

på vems tur det är att jaga vilket även innebär att vara en ond karaktär. Denna jagalek är mer orienterad 

mot att regissera vad, hur och vem i leken än att fysiskt jaga som endast förekommer kortare stunder om 

än över en stor del av gården. 
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Den organiserade lekformen kull används som struktur i denna lek som är barn-initierad med inspiration 

från internationella karaktärer från Legos NinjaGo och Illumination Entertainments Minions. Ordet 

Minions uttalas på engelska av vissa och på svenska av vissa med små men påtalade skillnader. Precis 

som kulleken är även minionerna ständigt återkommande i olika skepnader i barnens, främst pojkarnas, 

lekar. Minionkaraktären innebär möjligheter. Under en intervju med Simon och Oliver omnämndes 17 

olika minioner varav en uppkallats efter pedagogen Kalles mindre trevliga lärare som han hade som 

barn. Barnen tar med andra ord inspiration från såväl internationella som lokala källor för att konstruera 

en fiktiv lekkontext att röra sig inom. Leken kan beskrivas som globaliserad och innehåller såväl 

karaktärer som språk från andra länder. Minioner tycks kunna varieras i det oändliga vilket kan vara en 

del av orsaken till deras popularitet bland en del barn på avdelningen. Minionerna är som leran i 

skapande verksamhet, den kan bli vad som helst och förändras i den oändliga. Minioner är som lekens 

lera. Attraktionskraften med minioner är intressant då de skiljer sig från superhjältar generellt genom 

sin kollektiva och underordnade position, de är inte mäktiga skickliga ledare utan följer ledare.  

Kunskap om till exempel minioner och förmågan att kunna skapa och rättfärdiga nya minioner ökar 

barns agens. Barn som behärskar minioner har större agens i leken och kan påverka innehållet i större 

utsträckning. Trots att mycket är tillåtet inom leken finns det implicita gränser som när Anton vill ha 

alla krafter (exempel 8). Simon som i denna leksituationen är experten på området måste godkänna 

denna önskan om en maktposition vilket Anton tycks vara införstådd med. Det tycks finnas en praxis i 

leken som Oliver beskriver i en intervju: ”Den som hittade på leken berättar för en hur leken går. Om 

det är en ny lek så ska man berätta. Om man typ glömt bort ska man också berätta.” 

Att leka minion tycks attrahera pojkarna och jag har inte noterat att flickorna varit aktiva i denna lek 

bortsett från en minionteater som var stillsam men högljudd och som lockade de flesta barnen, antingen 

på scen eller som publik. Det finns därmed en skillnad mellan pojkars och flickors deltagande i de lekar 

som studerats. Utifrån min på förhand valda placering i utomhusmiljön, mellan båten och 

brottningsmattan, har leken som studerats huvudsakligen relaterat till de som leks där vilket har angett 

riktning i observationerna.  

Jaga i familjeleken  

Olika typer av lekar kan flyta samman och i en lek kan flera lekar pågå samtidigt. Lek har inga skarpa 

gränsdragningar och självklara definitioner utan leken i praktiken vävs samman och pågår mer eller 

mindre aktivt över tid och barnen går in i och ut ur lek vilket ofta tolereras av de andra i leken. Det tycks 

finnas ett aktivt och delvis deltagande i lek som signaleras genom att exempelvis säga ”1, 2, 3, jag är 

inte med”. Här är det familjeleken och jagaleken som vävs samman i en lek där antalet deltagare både 

pendlar och skiljer sig utifrån grad av aktivt deltagande. 
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Exempel 9. 

Jag närmar mig tre tjejer som tycks leka tillsammans. Jag frågar om jag får sätta mig i närheten, vilket 

jag får, samt om vad de leker. De berättar att de leker kalas och att en av dem fyller 1 år. De säger att 

jag får komma på kalaset och jag ber dem ringa mig när det börja. Ett barn ringer omgående. Vi träder 

därmed in i en gemensam lekvärld där jag är gäst.   

Den som ska servera tårta får plötsligt lust att cykla och letar upp en cykel och cyklar iväg. Samtidigt 

kommer en kille och vill vara med. Får jag vara med? Det får han. Han vill vara bror. Han stannar i 

periferin av leken. Han bjuder in mig till andra lekar som tjuv och polis men jag förklarar att jag redan 

leker och tänker vara kvar men att han får gärna vara med. Plötsligt rymmer 1-åringen iväg och den 

som gick och cyklade hittar 2 bandyklubbor och kommer tillbaka med benbrott. När 1-åringen springer 

omkring och jagas vill fler barn vara med och efter en sund finner jag mig själv plötsligt i mammarollen 

i leken. Hur tilldelades jag den eller blev jag det bara? Jag har flera bebisar och barnen påkallar hela 

tiden min uppmärksamhet. ”Ska vi smita?” Jag kan inte backa ur. Vi är många nu, och nån tar då och 

då tar en sväng på cykeln. /…/ En flicka försöker fånga in bebisarna men de blir mest irriterade och 

vill inte. En annan flicka säger att hon inte vill vara med men vill titta på. Jag säger att vi ska hem och 

sova och bebisarna kommer med.  

Leken är rörig och intensiv. Några barn går in och ur leken och det finns några som vill åt håll som inte 

gruppen vill. Jag följer de som bjöd in mig i leken. Jag vill inte vara mamma. Jag säger att det är för 

svårt. Jag ber om att få byta. Jag vill vara bebis. Ett barn propsar på att jag ska vara mamma, men jag 

lämnar över uppdraget till ett barn som erbjuder sig att ta mammarollen. Leken avtar. Mamman vill 

bara passa mig och bryr sig inte att de andra bebisarna sticker. Jag känner att det är tur att det är dags 

att gå in. Vi drar cyklarna till förrådet innan vi går in. 

 

När familjeleken tar skepnad av en jagalek ansluter fler barn. De tycks lockas av att de ser några som 

springer över gården och samtidigt skattar, låter högt och ropar. Att befinna sig i leken är intensivt, den 

är föränderlig och det är många viljor. Barn går in och ur leken och pendlar mellan att vara aktiva och 

passiva. Jag gick in i leken som gäst och plötsligt var jag mamma till flera bebisar på rymmer. Hur gick 

detta till? Jag förstår det som ett tyst majoritetsbeslut eller möjligtvis en gemensam föreställning om att 

det är en given roll för en vuxen kvinna som går in i en lek av detta slag. Det förhandlas inte, det börjar 

bara gälla genom att jag bemöts som mamma. Jag prövar att backa ur min centrala roll men tillåts knappt 

det. Det är svårt att som vuxen gå in i leken på lika villkor och utan att ha en dominerande position. 

Frågan är om jag antog rollen eller om jag tilldelades den?  I intervju med Amanda, som tog på sig att 

överta min mammaroll i leken, berättar hon att hon brukar vara mamma men att man får välja själv vad 

man vill vara. Möjligtvis var detta anledningen till att hon aktivt hjälpte mig ur mammarollen under 

leken- man får bestämma karaktär själv vilket är ett återkommande påstående i samtal med barnen. 

Precis som pedagogen Kalle i hajleken (exempel 2) uppfattar jag mig indragen i leken genom en förtäckt 

blygsam inbjudan. Trots att jag varken ansträngde mig för att ta plats i leken eller utmanade barnen i 

jakten på bebisarna vill de ha mig kvar i den. Jag tolkar det som att barnen uppskattar att ha en vuxen 

med i leken, en vuxen som i detta fall är en alternativ vuxen (Corsaro, 2003) som vill lära sig mer om 

vad barnen leker på förskolan. Kanske är det så att de hellre har mig med i leken än sittandes bredvid 

tittandes?  
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Regelbrott 

Vid introducerandet av en ny lek uppstår en gråzon i regelsystemen inomhus.  

Exempel 10 

Den går ut på att två barn har varsin ballong knuten runt fotleden och sedan ska de försöka trampa 

sönder varandras ballong. Flera pojkar vill delta. Reglerna i leken byggs på under tiden, en får inte dra 

i den andres kläder och en får inte lägga sig på ballongen utan måste försöka stampa sönder den. Ett 

barn lägger sig på ballongen vid flera tillfällen och de andra ropar ”fusk”. Två flickor kikar in men går 

igen. De återkommer sedan som katt och häxa och slår sig ner för att titta. När Kalle ska gå på rast 

avslutas ballongleken men barnen fortsätter att röra sig runt i rummet. Några barn kommer in med 

kartongbitar som de fäktas med och det blir plötsligt livligt och högljutt i rummet. Samira som just 

kommit tillbaka från rasten vet inte vad som pågår och försöker lugna ner barnen genom att pratat med 

några barn i taget.  

 

Jag uppfattar situationen som en gråzon där den tillfälligt tillåtna springleken med ballonger just upphört 

och regeln om att inte springa inne råder igen utan att detta har påtalats. Denna situation belyser vad 

som kan ske i mellanrummet mellan regelsystem. Barnen lockas av det höga ljudet och rörelsen och 

kommer för att delta snarare än att tysta ner och påminna om regeln om att inte springa inomhus som de 

i sina utsagor är väl medvetna om (exempel 5). Regelbrottet tycks med andra ord uppskattas och att inte 

springa inomhus är en regel som trots sitt hegemoniska slag inte är förankrat i barnens handling. Barnen 

tar ett tyst kollektivt beslut om att tillåta rummet att fyllas av liv och rörelse. Ingen påtalar att det är fel, 

ingen uppmärksammar vuxna på det som sker och ingen kommer till skada. Det tycks som att barn 

lockas av det som kan beskrivas som rörigt eller kaos och njuter av det.  

Återkoppling och avsked 

Vid mitt återbesök på förskolan hade snö och is smält bort och barnen hade ”springskor” på sig som de 

glatt visade när jag kom. Några visade hur snabbt de kunde springa nu, hur skickligt de kunde åka på 

brandstången och att sparkcyklarna nu var tillgängliga. Utifrån deras berättande vid återträffen förstår 

jag att de är medvetna om vad jag ville veta mer om när jag var på förskolan. Min närvaro har å ena 

sidan sannolikt påverkat utfallet men å andra sidan har de deltagande observationerna varit ett sätt att 

intervjua barnen i handling genom att be dem visa och lära mig hur leken går till. Utifrån barnens 

bemötande vid återbesöket visade de att de hade uppfattat syftet med min närvaro, eller i alla fall vad 

som var mitt forskningsintresse.  
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Diskussion  

Studien syftar till att beskriva vad fysisk lek i förskolan kan innebära utifrån den mening den kan ha 

utifrån barnens synvinkel och agens.  Utifrån 10 lokalt situerade exempel från en förskoleavdelning i 

Stockholmsområdet görs en analys utifrån ett bardomssociologiskt perspektiv med betoning på barns 

aktörskap och agens. Till skillnad från tidigare flertalet studier om fysisk lek är ansatsen i denna studie 

att forska med barnen och inte om barnen (Christensen & James, 2017) utan anspråk att föra barnens 

talan men att ta till vara på barnens uppfattningar och meningsskapande kring fysisk lek. Studiens 

forskningsfrågor: hur barn i förskolan förhåller sig till och skapar mening om fysisk lek, vad som görs i 

samt pedagogens betydelse för fysisk lek, besvaras utifrån empiri baserad på deltagande observationer 

och semi-strukturerade intervjuer. Resultatet presenterar en fördjupad snarare än övergripande 

beskrivning av fysisk lek på en förskoleavdelning och ger en alternativ beskrivning till befintlig 

forskning av fysisk lek i förskolan.  

Aktörskap i jagalek 

Denna studie handlar till stor del om perspektiv och hur agens görs i förskolans verksamhet. Utifrån 

empirin baserad på de inledande intervjuerna med pedagogerna kunde pedagogernas agens i förhållande 

till förskolans läroplan och tradition skönjas genom en uttalad tillåtande tolerans mot fysiska lekar, vilket 

utifrån såväl svensk som internationell forskning inte är den allmänna hållningen (exempelvis (Hjorth, 

1996; Tullgren, 2004; Tannock, 2008; Storli & Sandseter, 2015). 

I pedagogernas utsagor lyftes brottning och kamplek som centrala delar i den fysiska leken men, utifrån 

studiens syfte, att utforska fysisk lek utifrån barnens synvinkel, har denna del av studien fått lämna plats 

för den framträdande leken utifrån empirin baserad på barnens bidrag; jagalek. Jagalekens betydelse för 

barns fysiska lekar är inte unik för denna studie utan förekommer som ett framträdande element inom 

den fysiska leken utifrån barns utsagor i såväl Jarvis (2006) studie om R&T och genus samt Bjørgen, 

(2012) studie om den fysiska lekens känsla. Både jagalek och kamplek (Fry, 2005) är huvudteman inom 

R&T som i den här studien kopplas till hur agens görs (Oswell, 2013). 

Den fysiska lekens koppling till aggression (Fry, 2005) och det icke önskvärda (Tullgren, 2004) 

aktualiseras inte i någon större utsträckning utifrån resultatdelens fokus på jagalekar där fysisk kamp 

generellt inte utgör en del av jagalekar. Det som dock varit intresseväckande är frånvaron av koppling 

till aggression och konflikter samt barnens strävan att lösa meningsskiljaktigheter på egen hand snarare 

än att överlåta detta till pedagoger som ständigt fanns till hands (exempel 4). Det visar på både en vilja 

och förmåga till agens och barn som agentic beings (Oswell, 2013).  

Bjørgen, (2012) visar på att barn upplever en större frihetskänsla i uterummet. Utifrån jagaleken är 

kopplingen till frihet möjlig att förstå då den hegemoniska regeln om att inte springa inne begränsar 



37 

 

möjligheten till jagalekar där. Barnen som agentic beings (Oswell) visar dock på strategier att förhålla 

sig till detta (Markström & Halldén, 2009) genom att anpassa jagaleken till inomhusmiljöns 

förutsättningar och att prata leken istället för att leka lek (exempel 6). Ett ytterligare exempel på 

frihetskänsla i relation till uterummet är jagalek med deltagande pedagog. I denna leksituation är barnen 

i leken inte agentic beings i någon större utsträckning utan tycks njuta av den känsla som uppstår i att 

ge sig hän i lek. För barnen innebär deltagande i denna lek en position som mindre aktiv aktör där en 

genom att styra graden av sitt deltagande och låta sig överraskas av en pedagog som tänjer på gränser 

genom att klättra på platser som utifrån den fysiska miljöns utformning med klättervägg och stegar inte 

är avsedda för att klättras på. Detta kan även ses som pedagogens agens i leken och ett ifrågasättande av 

den fysiska miljöns möjligheter på förskolan. En fysiskt kapabel pedagog som deltar i barnens fysiska 

lek framstår som ett mycket uppskattat inslag bland barnen. Utifrån förskolans uppdrag att stimulera till 

lustfyllt lärande genom lek är den fysiska pedagogens deltagande att beakta som ett sätt att stimulera 

”tillit till sin egen förmåga” och utveckla sin motorik, koordinations och kroppsuppfattning (Skolverket, 

2010, s. 9). Jagaleken är därmed inte bara en uppskattad upplevelse utan kan inom diskursen om 

begreppet utbildning i förskolan anses som en lek som är nyttig och bidrar till kunskap inom idrott. 

Genom jagaleken har olika aktivitetsnivåer inom barns aktörskap identifierats i relation till pedagogen, 

vännerna och förskolans verksamhetsramar (rutiner, regler, normer, miljöer m.m.). Det som är särskilt 

intressant är att trots att barns aktörskap relaterar till pedagogens roll (Aronsson, 2012) så framstår 

barnen inte som underordnade i dikotomin barn/vuxen utan snarare initiativtagare det vill säga agentic 

beings (Oswell) i det lokala sammanhanget. Resultatet visar på att den vuxnes deltagande inte 

nödvändigtvis handlar om att ha makt utan snarare att tilldelas makten att ta ansvar för leken. 

Utifrån tre exempel kommer nu relationen mellan barn och pedagog synliggöra barnens agens i relation 

till den fysiska leken. 

Det första exemplet är när barn eller pedagog bjuder in till att leka hajen, en jagalek där pedagogen jagar 

och fångar barn på ett innovativt sätt som ger en känsla av skräckblandad förtjusning. I denna lek är 

barnen i leken som deltagare snarare än aktiva aktörer. De styr sitt deltagande utifrån hur de placerar sig 

i förhållande till den som jagar, en del kommer hajen/pedagogen nära och andra placerar sig på ställen 

där de står relativt säkert. Kalle menar att barnen succesivt har börjat våga delta i denna lek där det är 

av vikt att en förstår att det handlar om lek och inte om att pedagogen är farlig på riktigt. Ur ett 

aktörsperspektiv så är det pedagogen som har störst agens i leksituationen. Pedagogens agens är på sätt 

och vis ett tilldelat aktörskap då barnen inte gör anspråk på att förändra rollerna. 

Exempel 2. I exemplet ovan menar jag att barnen vilar från aktörskapet i en lek med given struktur och 

kryddad med spänning. Men i detta andra exempel så vill/kan inte pedagogen delta i leken. När 

pedagogen visar ovilja att delta kickar barnens kollektiva aktörskap igång. Med hjälp av ett argument 

baserat på pedagogens förväntade uppdrag (Trondman, 2011) lockar barnen pedagogen närmare platsen 
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för den tänkta leken för att på så sätt inkludera denne i leken. Barnen har en gemensam strategi för att 

få pedagogen att leka. I kontrast till Barnkonventionens artikel 31 om rätten att leka och tillhörande 

kommentarer (UNICEF, 2008) kan en säga att barnen gör anspråk på lek med en lekkompetent pedagog 

snarare än på lek fri från vuxnas inblandning. Jag förstår det som att barnen vill leka med vuxna men 

inte för att lära utan för att vuxna kan bidra till fysisk lek utan större krav på aktörskap och med en 

känsla som tilltalar barnen (skräckblandad förtjusning). 

Det tredje och sista exemplet handlar om när barnen leker fantasilekar det vill säga leker i en ”som om” 

kontext där handlingen utvecklas eftersom (Knutsdotter Olofsson, 2017). I denna lek är barnen mycket 

aktiva aktörer som fördelar möjligheten till agens, rätten till agerande, sinns emellan utifrån bland annat 

kunskap om leken och vem som kom på leken. I denna lek blandas exempelvis regellekarnas struktur 

med barnens egna implicita praxis där ramarna för vad som är möjligt i leken till viss del styrs av kända 

karaktärer inom spel och film. I dessa lekar blir lekens relationella aspekt tydlig där exempelvis 

förhandling och etiska dilemman kontinuerligt uppstår (Öhman, 2017). Signifikant för denna form av 

fysisk fantasilek är att barnen tenderar att röra sig över större områden i olika hastighet men stannar till 

regelbundet för att prata. Leken blir pulserande och varvar fysisk aktivitet med samtal om hur den fysiska 

aktiviteten ska utföras till exempel om hur en ska attackera i leken.  

Dessa tre exempel på hur barnen i samspel med pedagogens positionering som deltagande eller icke 

deltagande i den fysiska leken har betydelse för barns aktörskap och möjlighet att erfara agens utifrån 

att agens inte är något en har utan görs i relation till andra (Oswell, 2013). Tidigare forskning visar att 

pedagogernas utbildningsnivå och kön kan ha betydelse för pedagogens inställning till fysisk lek så som 

R&T (Bosacki, m.fl., 2014; DiCarlo, m.fl., 2014; Storli & Sandseter, 2017). Denna studie visar på att 

för barnen är inte bara pedagogens intresse för fysisk lek av betydelse utan även pedagogens fysiska 

kapacitet och deltagande i den fysiska leken. Pedagogen kan tillföra lust och inspiration för den fysiska 

leken i praktiken vilket innebär att ett vidgat perspektiv på pedagogernas uppdrag i syfte att främja den 

fysiska leken. Den fysiska leken behöver inte bara vara accepterad och önskvärd utan för att bemöta 

barnens önskan när det gäller fysisk lek, även innebär utan ett aktivt deltagande. 

Fysisk lek 

Resultatet visar att fysisk lek, precis som begreppet lek, är mångdimensionellt och kan beskrivas som 

den fysiska lekens ambiguitet (Sutton-Smith, 1997).  Barnen berättar inte om vad de lär sig i leken utan 

vad som skedde, gjordes och upplevdes i den. Uppskattad fysisk lek handla ofta om fart och utmaning, 

kraftfulla och/eller transformeringsbara karaktärer, engagemang och inte minst om att jaga och jagas. 

Barnen inkluderar aktiviteter och lek som är både barn-initierad och vuxenstödda (Engdahl, 2017) samt 

såväl regellekar som fantasilekar (Knutsdotter Olofsson, 2017) utan märkbar gradering av vad som är 

bättre eller sämre lek.  
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Det finns en skillnad mellan barns och pedagogers resonemang kring deltagande i leken där pedagogerna 

har en instrumentell syn (Øksnes & Sundsdal, 2017) på leken där barn lär för att kunna leka själva, 

medan barnen vill inkludera den vuxne i leken för den specifika lekens skull. Det finns därmed en önskan 

om den vuxnes deltagande. Tidigare forskning om fysisk lek visar på att det finns en tendens att begränsa 

möjligheten för fysiska lekar men utifrån barnen handlar det inte bara om att få leka fysiska lekar utan 

även att få leka dem tillsammans med fysiskt kompetenta vuxna som uppskattar att delta. Detta kan 

betraktas som ett tillägg till FN kommitténs kommentar om att få leka utan vuxnas inblandning 

(UNICEF, 2008); att få leka med (rätt) vuxens inblandning. Denna tendens kan betraktas som en kritik 

från barnen (Jenks, 2005) och väcker frågan om vilken roll och vilket uppdrag pedagoger i förskolan 

bör ha när det gäller den fysiska leken.  

Utifrån studiens resultat kan förstås att bli jagad i lek är mer uppskattat än att behöva jaga själv. Att leka 

jagalekar utan vuxen innebär att något barn måste axla ansvaret för leken vilket verkar vara mindre 

populärt i dubbel bemärkelse då barnen hellre tycks jagas av en vuxen och få barn vill vara 

kullare/jägare. Det tycks som att vissa barn hanterar rollen som kullare bättre än andra (exempel 2) och 

är villigare att ta på sig rollen i större utsträckning (exempel 4). Här syns en skillnad mellan regellek 

och fantasilek där barnen i regellekens givna form tycks avstå från att vara kullare medan i fantasilekens 

flexibla regelsystem vågar prova eller vill ta rollen som kullare/jagare (exempel 9). Att bära upp ett 

ansvar i form av ett regelsystem tycks inte locka barnen som ofta gör vad de kan för att slippa. Utifrån 

detta resonemang kan sägas att barn uppskattar en variation av fysiska lekar utifrån regler och 

pedagogens deltagande. 

Jagaleken är en till synes enkel lek men trots sin enkla struktur erbjuder den stora utmaningar där barn- 

respektive vuxendominerande regelverk skiljer sig åt. Jagalekar får exempelvis inte lekas inomhus vilket 

barn och pedagoger beskriver som en rimlig regel. Men i praktiken så springer barnen inomhus. För 

barnen tycks det inte vara ett problem med att springa inne, det fungerar. Frågan är om regeln om att 

springa behövs utifrån ett riskperspektiv eller om regeln grundar sig på föreställningar om risk. Denna 

hållning till risk för risk återfinns i de norska myndigheternas säkerhetsåtgärder på förskolor trots få 

anmälda tillbud om skador (Sando, Sandseter, m.fl., 2017; Sandseter, 2016). Intoleransen för fysisk 

aktivitet inne relateras till ett högt barnantal, ett argument förankrat hos såväl barn som pedagoger utifrån 

deras utsagor (exempel 7, 10). Detta till trots kan dock avvikelser göras (exempel 6) vid särskilda 

aktiviteter eller tillfällen vilket indikerar att det snarare handlar att undvika lekar som uppenbart kan 

motverka en lugn atmosfär (jmf. fridstörande lekar, Tullgren, 2004) än att springet i sig är ett problem. 

Det finns en väl förankrad föreställning om att det ska vara lugnt och till synes konfliktfritt i förskolan. 

Barnen förhåller sig olika till regler i leken. En del föredrar fysiska lekar där reglerna är flexibla medan 

andra drar sig undan lekar där reglerna inte är tydliga, en del behöver ha en stärkande karaktär i leken 

för att våga delta medan andra nyttjar flexibla reglers möjlighet (exempel 2, 3, 8, 9). När man inbjuds 

att delta i barnens fantasilekar inser man att det finns inte bara regler utan även en hel del implicit praxis 
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utifrån kunskaper om olika karaktärer, hur man kan byta karaktär i leken (exempel 8, 10) eller hur man 

träder in och ur leken (exempel 10). Detta innebär att man kan välja en karaktär som är kraftfull och 

tilldela någon en annan en mindre kraftfull roll (exempel 8, 2, 9) för att på så sätt våga ge sig in leken 

med en form av skydd (exempel 8). Det ter sig även som att besitta kunskap om lekens karaktärer ger 

mandat att styra i leken genom indirekta regler utifrån vad karaktären kan tänkas klara av (exempel 6, 

8). För en orutinerad lekare innebär det ett ständigt frågande och en svårighet för leken att ta fart. Att 

förmedla och förhandla innehållet är en del av fantasilekens kärna (Knutsdotter Olofsson, 2017) och 

jagalekar handlar inte alltid om att fysiskt jaga varandra så mycket, det hinns inte med, utan 

förhandlandet om vem som ska jaga vem och sen skifta ordning tar upp mycket av tiden. När en vuxen 

deltar är regeln enkel, denne ska jaga och förhandling är för många otänkbart (exempel 9). 

Det problematiska begreppet ”bråklek” 

Studie genomsyras av en problematik kring användbara begrepp i relation till fysisk lek. R&T är inget 

etablerat begrepp i Sverige till skillnad från exempelvis Kanada (Tannock, 2008) utan här används så 

vitt jag förstår främst översättningen bråklekar (Knutsdotter Olofsson, 2003; 2017). Att bråklekar är 

synonymt med R&T är oklart och detta främst på grund av relationen till aggression men även utifrån 

att liknande ord som play fighting (jmf. bråklek och lekbråka) som förekommer som del av R&T (Logue 

& Harvey, 2009; Knutsdotter Olofsson, 2017). Vid den första kontakten med förskolechefer förklarade 

jag att jag skulle utforska fysisk lek men nämnde även att den ibland kallas bråklek. Det var med 

tveksamhet jag nämnde begreppet då. För den som inte är bekant med begreppet kan associationen till 

aggression lätt kopplas på. För förskolechefen som tog kontakt var såväl begreppet som lekens 

problematiska ställning redan bekant och även en del av orsaken till att vilja delta. Konsekvensen av det 

problematiska kring begreppet i denna studie är ett ständigt balanserande mellan begreppen fysisk lek 

och R&T. 

Kunskap kontra okunskap om R&T och fysisk lek påverkar pedagogernas inställning till lek visar 

tidigare forskning (exempelvis DiCarlo; m.fl., 2014; Bosacki; m.fl., 2014; Tannock, 2008; Storli & 

Sandseter, 2017) vilket indikerar ett behov av mer kunskap om fysisk lek inom förskolan. Ständigt 

återkommande är tendensen att koppla R&T till aggression men det är felaktigt utifrån forskning om 

R&T (Smith & Lewis, 1985; Fry, 2005). Denna tendens finns även i svenska studier om lek men då 

beskrivet utifrån andra begrepp (Hjorth, 1996; Tullgren, 2004; Knutsdotter Olofsson, 2017). Aggression 

är dock vad leken kan se ut att vara. Problematiken kring vad bråklek innebär blev påtaglig på fältet där 

begreppet används främst i relation till fysiska aktiviteter och i synnerhet brottning snarare än till 

barnens fantasilekar och jagalek. På den studerade avdelningen användes begreppet bråklek mycket 

begränsat i det praktiska arbetet men något mer på en kollegial nivå. Pedagogernas medvenhet om 

begreppet och lekformen medförde en medvetenhet om förväxlingen med aggression och en tillåtande 
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hållning till fysiska lekar i det praktiska arbetet på avdelningen. Detta visar på kunskapens betydelse för 

fysisk lek i förskolans praktik. 

Att forska med barn 

Att genomföra en forskning där man inte bara tittar på vad barn gör utan lotsas och deltar i barns görande 

ger förståelse utifrån tolkning och påverkan. Barnen hade sannolikt lekt och pratat på ett annat sätt om 

jag som forskare inte hade varit närvarande men som jag ser på det så är deltagande observationer ett 

sätt att praktisera öppna frågor (berätta frågor) som är viktiga i forskningssammanhang (Cederborg, 

m.fl., 2009). Genom att ställa öppna frågor i handling i ett för barnen relevant och pågående 

sammanhang visar de inte bara hur lek går till utan förmedlar även lekens esséns. 

Slutsatser 

Den fysiska leken som här beskrivs utifrån jagalek erbjuder flera möjligheter att erfara agens i relation 

till vuxnas deltagande och icke deltagande och kulturella och strukturella förutsättningar. Det är tydligt 

att variationer hur jagalek görs även påverkar i vilken grad och vid vilka tillfällen barnen är agentic 

beings vars handlande har effekt på verksamhetens utbud och utförande. Dikotomin barn/vuxen innebär 

i detta sammanhang att barn skapar förutsättningar för önskad fysisk lek genom att ge och ta makt till 

från den vuxne det vill säga ett omvänt dominansförhållande i dikotomin. Agens är inget en har men 

denna studie illustrera när agens görs i fysisk lek och barnen visar hur de är agentic beings (Oswell, 

2013) som skapar förutsättningar och lösningar enligt egna önskemål och med hjälp av olika strategier 

underbyggda med en medvetenhet om strukturella förutsättningar, pedagogens uppdrag och möjliga 

undantag. 

Vad fysisk lek innebär är och förblir komplext men genom att kliva närmare den fysiska leken och lämna 

det distanserade observatörsperspektivet som får lek att se ut som bråk (Fry, 2005) och lågmäld konflikt 

att se ut som bra lek (exempel 4) finns en möjlighet att förstå leken bättre. Det finns ett enkelt sätt att 

lära sig mer om fysisk lek och det är att fråga barnen och att delta i leken!  

Vidare forskning  

Att utforska fysisk lek i förskolan vidare har aktualiserats genom en allmän diskurs om risker med barns 

stillasittande och digitala relationer samt i samband med att begreppet utbildning förankras i förskolans 

verksamhet. Forskning om fysisk lek kan ge kunskaper som kan underbygga argument om varför och 

hur fysisk lek ska rättfärdigas inom utbildningssystemet men även vidga dess innehåll så att fysisk lek 

inte likställs med fysisk aktivitet det vill säga att inte fysisk lek begränsas till att innefatta policystyrd 

målstyrd träning och begränsar utrymmet för barn-initierad lek. (Engdahl, 2017). I frågan om fysisk lek 
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instämmer jag med Bjørgen (2012) om att pedagogens roll behöver utforskas vidare och då menar jag 

inte bara pedagogen som begränsande effekt utan pedagogen som möjliggörande effekt på den fysiska 

leken. Vidare saknas studier om fysisk lek som inte bara berör fysiska beteenden utan även flera 

dimensioner på lekens innehåll så som barns implicita regler/praxis i lek, barns syn på lekar som inte 

uppskattas av vuxna men som ändå är uppskattade av barnen, den fysiska förskolemiljöns möjligheter 

för fysisk lek  och befintliga begrepp som relaterar till fysisk lek i förskolan (hur talar man om lek i 

förskolan?). 

Studien och Schwartzmans (1995) resonemang om barn och lekforskning har inspirerat till frågan om 

barns aktiva deltagande i forskning. När det gäller barn i forskning om lek finns mycket att utforska så 

som exempelvis forskning där barn är aktiva i hela forskningsprocessen. Utifrån denna studie hade det 

varit intressant att återkoppla resultatet i större omfattning till barnen och låta dem kommentera och 

utveckla förståelsen för valda exempel.  
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Bilaga 1 Informationsbrev 

 

Hej! 

Mitt namn är Monika Halleröd och jag är en 43-årig förskollärare som efter 

många år i yrket återvänt till universitetet för att förena teori och praktik i 

Masterprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap. Jag har ett bestående 

intresse för lek; lek som barnens egen kultur, lek som pedagogiskt redskap och 

lek som lärande. En lek som intresserat mig alltmer genom åren är den lek där 

hela kroppen är med, en lek som ofta är livlig, tar fysisk plats och hörs men som 

är underrepresenterad i bland annat svensk forskning. Detta är en etnografisk 

studie vilket innebär deltagande observationer och samtal i befintlig verksamhet 

samt, i den mån det är möjligt, intervjuer i par eller mindre grupp under dagen. 

Alla samtal sker med dubbelt samtycke d.v.s. föräldrars och barns samtycke. Jag 

kommer huvudsakligen att vara här på förmiddagarna under vecka 12–14. 

 

Med vänliga hälsningar 

Monika Halleröd 

(Epostadress) 

 

 

 

 

 

 

Hej! Jag heter Monika. Jag har två barn, älskar 

fjällen året runt och är nyfiken på vad ni barn 

här på förskolan gillar att leka. Jag hoppas att ni 

vill visa mig och berätta! Jag kommer att ta med 

mig 3 saker när jag kommer till er, penna, 

skrivbok och en diktafon. Vet ni vad en diktafon 

är? Om inte så ska jag visa er! En ledtråd är att 

den hjälper mig att komma ihåg saker…. 
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Bilaga 2 Intervjuguide 

Intervjuguide - barn  
Presentation av grundregler  

Så kul att jag får intervjua dig! Jag forskar om lek och försöker att lära mig av er barn om lek för ni 

kan ju så mycket om det. Sen ska jag skriva som en berättelse om leken här på din förskola så att andra 

också kan lära sig mer om lek.  

Jag har några saker som jag undrar över som handlar om att leka här på förskolan. Om 

du inte vill svara på en fråga så kan du bara säga att du inte vill säga. Är det någon fråga som du tycker 

är konstig eller som du inte förstår så kan du bara säga det så kan jag förklara. Ångarar du dig och 

känner att du inte vill svara på mer frågor så är det bara att säga att du inte vill eller går här ifrån. 

För att jag ska komma ihåg vad du berättar skulle jag vilja spela in vad du säger. Jag brukar ju skriva i 

min lilla bok men om jag får för dig spelar jag gärna in vad du säger så jag kan skriva i min bok sen. 

Är det ok? 

Jag är glad att du vill hjälpa mig, du vet mer om din lek än vad jag gör och det är du 

som bestämmer vad du vill berätta.   

 

Inledande frågor 

Berätta om din favoritlek /Vad tycker du om att leka? 

Var, här på förskolan, tycker du mest om att leka? 

 

Frågor utifrån observationer och fysisk lek / aktivitet 

• Vem tycker du om att vara när du leker? 

(Vad är det som gör att du vill vara X? Finns det något som du inte vill vara i leken?) 

•  Kan du berätta om en lek där du använder din kropp (armar, ben, händer, muskler)? 

• När du leker så har jag sett att du och dina kompisar är väldigt nära varandra, som vid 

brottningen, när ni är på en trång plats eller kanske åker ner samtidigt i rutschkanan. Hur är det 

att vara så nära varandra när ni leker?  

• När ni leker här på förskolan har jag hört att ni gör olika ljud istället för att prata med ord. Hur 

förstår du vad dina kompisar menar om de inte pratar? 

• Finns det några regler här på förskolan om hur eller vad man kan/får leka? 

(Är det någon regel som inte behövs eller som saknas tycker du?) 

• Ni leker ju läskiga saker ibland, med skurkar, hajar och attacker, berätta om en sån lek som du 

har lekt? 

• Har du eller någon kompis blivit rädd på riktigt någon gång när ni leker? 

 Berätta om en gång då någon blev rädd? 

• Har du gjort illa dig någon gång i leken? (eller kompis) 

 Berätta om den gången? 

• Hur vet du när leken börjar? Och slutar? 

• Jag har sett att ni har ett brottningsmatta utomhus. Har du varit på den? 

 Berätta om när du varit på brottningsmattan. 

 

Avslutning 

Är det någonting mer om lek som du skulle vilja lägga till som jag borde veta om leken här på 

förskolan? 

Tack för allt du har berätta! 

Vad ska du göra nu? 
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