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Sammanfattning 

Det grundläggande syftet för uppsatsen har varit att redogöra för vilka lekformer barn 

väljer under den fria leken i förskolan. Vilka typer av lekformer används? Kan man se 

några mönster i valet av lekform? I vilka typer av lekformer är pedagogen aktiv? För att 

kunna svara på dessa frågor har jag använt mig av observationer av fri lek i förskolan 

som jag sedan har sammanställt och analyserat med utgångspunkt i ett sociokulturellt 

perspektiv. Observationerna skedde vid två olika förskolor med hjälp av minnes 

anteckningar som sedan transkriberades. Sedan analyserade jag materialet där jag utgick 

från olika lekformer som Knutsdotter Olofsson (2003) tar upp i sin bok som grundar sig 

på hennes tidigare forskningar. Även författarna Evenshaug och Hallen (2001), Hwang 

& Nilsson (2010) och Fagerli, Lillemyr och Söbstad (2001) beskriver lekformer vilka 

jag kommer referera till. Dessa lekformer som är funktionslek, låtsaslek/ fantasilek, 

rollek, projektiv lek, regellek, rörelselek och konstruktionslek ligger grunden för hur jag 

presenterar och tolkar resultatet. En vanligt förekommande lekform under 

observationerna var olika typer av låtsas/ fantasilek. Observationerna visade även på 

skillnader mellan de olika förskolorna gällande förekomsten av olika lekformer. Den 

ena förskolan hade inga rörelselekar under observationstillfällena, medan det på den 

andra förskolan var vanligt förekommande. Ett resultat som jag fick fram var att 

storleken på barngruppen och pedagogernas placering i rummet kan påverka vilka olika 

lekar barnen använder sig av. Om barnen är i en mindre grupp leker de längre med 

samma sak, detta kan bero på att lekar som rollekar kräver mycket koncentration av 

barnet, då är det då många barn sunt omkring som leker andra lekar kan barnet lätt tappa 

fokus från rolleken. 
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Inledning 
 

I mitt examensarbete vill jag lyfta fram den fria leken i förskolan och att den utgör en 

viktig del i barnens utveckling. Med fri lek menar jag att barnen själva får styra över sin 

egen tid och välja vad de vill leka med eller göra. Vygotskij menar att det inte finns 

någon fri lek, utan att lek är påverkad av intryck och upplevelser i verkligheten 

(Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). Men jag menar att även om 

verkligheten påverkar barnen har de ändå ett fritt val att välja sin lek själva och hur den 

ska gestaltas.  

 

Jag har nu jobbat på en förskola i tre år, innan dess studerade jag till lärare och hade 

som mitt huvudämne matematik i samspel med svenska. Jag har även fördjupat mig 

inom matematik och tycker att det är väldigt spännande. Men efter att ha jobbat i en 

förskola ett tag har jag blivit väldigt intresserad av leken och vilka möjligheter leken 

har. Knutsdotter Olofsson har länge varit en stor förespråkare för leken och anser den 

vara en av de viktigaste redskapen som barnen har för att lära sig nya saker. I leken får 

barnen möjlighet att experimentera och testa olika situationer de varit med om och även 

pröva hur olika känslor upplevs och hur de påverkar andra människor (Knutsdotter 

Olofsson, 2003). Starka röster hörs i dagens samhälle för att öka fokus på de 

naturvetenskapliga ämnena i förskoleverksamheten. Detta anser jag vara bra men det 

om det genomförs på fel sätt tror jag att det finns risk att utrymmet för den fria leken 

minskar. Traditionellt så innehåller de naturvetenskapliga ämnena mycket regler och 

logik vilket i någon mening kan sägas stå i motsats den kreativitet som den fria leken 

uppmuntrar. Därför tycker jag att det är intressant att undersöka hur den fria leken 

gestaltas och även hur litteraturen beskriver den fria leken, dess möjligheter och 

svårigheter.   

 

I Läroplanen för förskolan (Lpfö-98) står det att förskolan skall erbjuda barnen en trygg 

miljö som samtidigt lockar till lek och aktivitet. Det står även att ”barnen ska möta 

vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det 

enskilda barnet och barngruppen” (s. 5) 

 

Enligt FN:s Barnkonvention (artikel 31) ska vi vuxna se till att barnen har rätt till vila, 

fritid, lek och rekreation. Vi ska även se till att de har lekutrustning, plats och tid för 

leken. 

Undersökningsområde 

Jag har valt att undersöka vilka lekformer som är synliga i två barngrupper på två olika 

förskolor. Jag kommer att observera barnens fria lek och även hur pedagogerna beter sig 

i förhållande till leken. I vilka lekformer är pedagogerna mest involverade.  

Jag har valt att observera vid tre olika tillfällen på varje förskola/avdelning 
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Leken kan enligt Lillemyr (2002) delas in i olika former, funktionslek, rollek, regellek, 

rörelselek och konstruktionslek. Knutsdotter Olofsson (2003) delar in sina lekformer lite 

annorlunda, hon har bland annat med projicerad lek som inte Lillemyr skriver om.   

Syfte 

I uppsatsen ska jag undersöka hur andra pedagoger agerar på två olika förskolor och hur 

deras närvaro eller frånvaro påverkar barnens lek. Och även vilka olika lekformer 

barnen använder sig av i den fria leken. 

Problemformulering 

Vilka lekformer använder sig barnen av i den fria leken? 

Kan man se några mönster i valet av lekform?  

I vilka lekformer är pedagogerna aktiva? 
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Teorier och forskning 
 

I mitt arbete kommer jag använda mig av ett sociokulturellt perspektiv. Jag kommer 

utgå till största del från den ryske psykologen Lev Vygotskijs idéer som har påverkat 

vår läroplan under lång tid och förskolan har till stor del anammat hans tankar och idéer. 

I Sverige har Roger Säljö spelat en stor roll för det sociokulturella perspektivet. Enligt 

Säljö (2000) är lärandet i ett sociokulturellt perspektiv helt beroende av sin omgivning. 

Människan har ett antal grundförutsättningar, både fysiska och mentala, som 

tillsammans med andra kan utvecklas åt olika håll beroende på hur omgivningen ser ut 

och vad den erbjuder. Människan är beroende av allt i sin omgivning i sitt lärande och 

lärandet är på så sätt inte avgränsat till en händelse eller plats. Dessa tankar delar han 

med Vygotskij och många fler inom det sociokulturella perspektivet. 

 

En annan viktig tanke inom det sociokulturella perspektivet är verksamhetsteori. 

Verksamhetsteori består av tre delar vilka är: verksamhetssystem, handling och 

operation. Verksamhetssystemet är en historiskt utvecklad aktivitet såsom skola, 

sjukvård, försvar, industrier, rättsväsendet och så vidare, men även guldsmedens, 

bibliotekariens, byggnadsarbetarens och forskarens yrken är exempel på historiskt 

utvecklade verksamhetssystem med egna traditioner och kunskaper som förs vidare från 

generation till generation. Varje verksamhetssystem har handlingar till exempel mål, 

riktlinjer och utarbetade arbetssätt för olika uppgifter, allt för att just det 

verksamhetssystemet ska fungera så bra som möjligt. Handlingarna skiljer sig åt mellan 

verksamhetssystem, vad som anses vara lämpligt, rationellt, funktionellt i ett 

verksamhetssystem behöver inte nödvändigtvis vara det i ett annat. Operationer är de 

konkreta aktiviteterna på lägsta nivå. Operationerna blir så småningom rutinmässiga och 

kräver väldigt lite uppmärksamhet av den som utför dem. Det kan exempelvis vara att 

busschauffören kör sin buss och tjänstemannen skriver på sin dator. När vi ska lära oss 

operationer så som att köra eller skriva på tangentbordet utan att titta på fingrarna, krävs 

det mycket övning och koncentration, men sen när vi automatiserat det ”går det av bara 

farten” och vi behöver inte längre tänka på vilket finger som ska vara var, eller hur man 

växlar. Verksamhetssystemen ska inte ses som opåverkbara strukturer, utan produkter 

av människors handlingar. De skapas av människor som samarbetar mot samma mål. En 

skola blir en skola genom att människor hela tiden återskapar detta verksamhetssystem 

som en skola genom sina kommunikativa och fysiska handlingar (Säljö, 2000). 

Lev Vygotskij 1896-1934 

Vygotskij menade att barnets utveckling är helt beroende av var i världen det växer upp, 

utvecklingen är så att säga kulturspecifik och är ett resultat av barnets sociala samspel 

med bland annat föräldrar, syskon och lärare. (Hwang & Nilsson, 2010) Barnet kommer 

till världen med bara ett fåtal grundläggande funktioner såsom, uppmärksamhet, 

varseblivning och minne, som kulturen omformar till nya mer avancerade och högre 

mentala funktioner. Varje kultur rustar barnen med redskap som de behöver för att klara 

sig i samhället, redskapen hjälper barnen hur de ska tänka, men kulturen överför även 

genom sina olika värderingar vad barnen ska tänka (Evenshaug och Hallen, 2001).  
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Vygotskijs syn på lek 

Lek skiljer sig från barns andra aktiviteter, då barnet i leken kan skapa låtsatssituationer. 

När barnet ägnar sig åt låtsaslek har det förmågan att skilja det visuella från det 

förnuftsmässiga eller meningsfulla, de kan alltså tänka på en sak som inte är närvarande 

eller uppenbar. Detta är ett viktigt steg i barnets utveckling att lära sig begrepp. Först 

använder sig barnen av ord som är synliga för ögat såsom hästar, hundar, katter, björnar, 

men de kan inte hantera begreppet djur. Då kanske barnet bestämmer sig för att alla 

varelser med fyra ben är djur. Det leder barnet till den andra fasen där begreppen kan 

radas upp och samlas under en generell betydelse, komplex. Vygotskij menar att den 

mest utvecklade formen av komplex är pseudobegreppen (falska begrepp) Barnet 

använder pseudobegreppet i tal och aktivitet som om de vore äkta begrepp, men de 

förstår inte än innebörden av det helt och hållet utan prövar sig fram (Smidt, 2010).  

Strandberg (2007) skriver att barnen skapar sin egen mening med hjälp av leken. Denna 

förmåga att tankevända mellan objekt och mening och mellan aktivitet och tänkande 

bidrar till att utveckla barnens abstrakta tänkande. Han menar vidare att barnet ofta 

behöver ett föremål för att kunna gå in i den imaginära världen. Vygotskij kallade detta 

objekt för pivå. En pivå kan t ex vara en käpp som blir en häst eller en stol som blir en 

bil. Utan en pivå blir det mycket svårt att komma in i den imaginära världen, att endast 

mentalt föreställa sig en häst är mycket svårt för barn. Vi vuxna vill också gärna ha en 

pivå när vi till exempel ska gå in i en roll inför en pjäs. 

 

Hwang och Nilsson (2010) skriver att leken enligt Vygotskij är en frigörelse från nuet 

och för det krävs en viss intellektuell kompetens. Och därför ansåg han att barnen först 

började leka på riktigt i 3-årsåldern. När barnen leker tränar de regeltillämpning, 

verklighetsuppfattning och sociala roller. Leken utgör därför en utvecklingszon för 

möjligheter, det vill säga en verksamhet där barnen kan pröva sina tankar och 

färdigheter. Barnen är på så vis mer mogna i sin lek än vad de är i den ”riktiga” 

verkligheten. 

 

Enligt Vygotskij finns det ingen ”fri lek” eftersom olika lekteman har sitt ursprung i 

barnens kultur och den interaktion mellan barn som är gemensam. Miljön, resurserna 

och den vuxnes deltagande blir avgörande för hur såväl lek som lärande utvecklas i en 

barngrupp (Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson, 2003) 

 

Proximala utvecklingszonen 

Vygotskij är mest känd för den proximala utvecklingszonen eller den närmaste 

utvecklingszonen som Smidt (2010) använder sig av. Hwang och Nilsson(2010) skriver 

att den proximala utvecklingen sker när uppgiftskraven ligger steget före, men inte 

alltför långt ifrån barnets nuvarande punkt i utvecklingen. Utvecklingszonen handlar om 

att barnet överskrider sin nuvarande förmåga genom att lösa problem med hjälp av den 

vuxnes vägledning eller i samarbete med en lekkamrat som har större kapacitet 

(Strandberg, 2007) 
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Hwang och Nilsson (2010) anser att de vuxna ska låta barnet få möta krav och 

utmaningar som det kan klara av genom att anstränga sig och/eller få stöd av en mer 

erfaren person. Kraven får däremot inte bli för stora utan den vuxne och dennes stöd bör 

fungera som en byggnadsställning då man bygger ett hus, den vuxne ska stödja och 

bygga upp ställningen efterhand och den ska inte tas bort förrän barnet behärskar sin 

uppgift (Smidt, 2010). En bra pedagogik är därför enligt Evenshaug & Hallen (2001) 

alltid inriktad på barnets framtida utveckling. Och för att utveckling ska ske är den 

beroende av undervisning. 

 

Folkman och Svedin (2003) skriver att barnet har två utvecklingsnivåer enligt 

Vygotskij. Den ena är en aktuell nivå som står för det som barnet redan behärskar och 

klarar av själv, och den andra är den möjliga nivån som barnet kan uppnå med hjälp och 

stöd av vuxna. 

Vad är lek? 

Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, 

utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och 

reflektera. (Lpfö-98 s. 6) 

 

Lek en är ett sätt att i psykologisk och pedagogisk bemärkelse bearbeta sin omvärld och 

få kunskaper av den. Genom lek lär sig barnen att hantera relationer, problem och 

konflikter. Barnen lär sig även normer, roller och utvecklar identitet och självkänsla, de 

tränar sin kommunikativa förmåga, sin fantasi och övar sina kroppsliga funktioner 

(Hwang och Nilsson, 2010). Lillemyr (2002) skriver att leken är viktig för barn 

eftersom den engagerar och motiverar barn fullständigt och på så sätt har en viktig roll i 

lärande och socialisation. I leken får barnen möjlighet att undersöka och experimentera. 

I leken får barnen pröva sina kunskaper och de får ett innehåll. Han skriver även att lek 

är något som barn tycker är roligt och lustfyllt, barnen deltar frivilligt i leken och det 

finns inga krav. Barnen praktiserar och experimenterar med sina kunskaper och 

erfarenheter och ger dem ett innehåll. Därför är leken en viktig roll i barns lärande och 

socialisation. Han tar även upp att man kan dela upp leken i olika kategorier som barnen 

använder utefter mognad och ålder. Sensomotorisk lek eller funktionslek, rollek, 

regellek, rörelselek eller våldsamlek och konstruktionslek. 

 

Knutdotter Olofsson (2003) skriver att pyssel, pussel och logiska block är oftast inte lek 

utan sysselsättning. Sådan sysselsättning stimulerar konvergent tänkande dvs. ett 

tänkande som är logiskt, följdriktigt och där det bara finns en rätt lösning. Pusslet kan 

bara läggas på ett sätt, medan man i lek ägnar sig åt divergent tänkande. Det finns inga 

rätta och fel lösningar, däremot finns de bättre och sämre lösningar. 
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Olika lekformer 

Funktionslek 

Funktionsleken eller den sensomotoriska leken är när handlingen eller funktion 

upprepas för att barnet tycker om själva funktionen (Lillemyr, 2002). Denna upptäcker 

barnet under sitt första år. Barnen leker med sina kroppar, de prövar och känner hur 

saker känns, smakar och låter genom att de stoppar saker i munnen och skakar och slår 

på dem. Både motorik, sinnen och känslor är enligt Evenshaug och Hallen (2001) 

involverade. 

 

Låtsaslek/ Fantasilek 

Evenshaug och Hallen (2001) skriver att låtsaslek eller symbollek börjar barn ofta leka 

efter ett års ålder. Barnen låtsas att ett föremål är något annat än vad det egentligen är. I 

början är låtsashandlingen riktad mot barnet själv, men sedan börjar barnet leka 

låtsaslek även med leksaker och andra personer. Exempelvis börjar barnet låtsasmata en 

docka istället för bara sig själv. Sedan går låtsasleken över i en fantasilek, när saken 

man låtsas med inte måste vara lik den saken man fantiserar att den är. Till exempel kan 

klossar bli en bil eller ett hus. Eftersom barnen projicerar sina föreställningar på 

föremålet och skapar det till något annat kan man även kalla denna lek för illusionslek 

och föreställningslek (Evenshaug och Hallen, 2001). 

 

Knutsdotter Olofsson (2003) anser precis som Vygotskij att verkligheten är fantasins 

moder och därför behöver små barn riktiga saker på väg till fantasin så som, dockor, 

små koppar att dricka ur, bilar att köra med etcetera. Hon skriver vidare att fantasi inte 

är motsatsen till fakta och verklighet utan att fantasin bygger på dem precis som leken 

bygger på minnen av verkliga händelser. I fantasi kombineras och integreras tidigare 

upplevelser på ett nytt sätt. 

 

Ju mer konstruktionsmaterial desto mindre låtsaslek blir det anser Knutsdotter Olofsson 

(2003). Knutsdotter Olofsson har i sina studier märkt att i typiska förskoleverksamheter 

dvs. bordsaktiviteter, pyssel, pussel, pärlplattor mm, kan leda till att barnen leker 

mindre, särskilt om läraren sällan engagerar sig i barnens fria lek. 

Rollek 

Rollek är när barnet låtsas vara någon annan person eller anammar ett annat väsens 

identitet eller karaktäristiska egenskaper. Rolleken kan förekomma både som ensamlek 

och som social lek. I den sociala rolleken förhåller sig barnen till varandra i gruppen 

enligt roller som de har kommit överens om för att passa in i sitt dramatiska tema, till 

exempel mamma-pappa-barn eller doktor-patient. Genom rolleken experimenterar 

barnen med sin egen identitet och får information om egna och andras roller. Rolleken 

har en viktig funktion i den intellektuella, empatiska och sociala utvecklingen genom att 

den hjälper barnen att se på saker och ting ur olika perspektiv och för att förstå hur 

andra tänker och känner. (Evenshaug och Hallen, 2001) 

 



 

 8 

Knutsdotter Olofsson (2003) skriver att rollek bygger på identifikation. Den som leker 

är någon annan. Barnet går in i en roll och beter sig och talar som rollen kräver. 

Projektiv lek 

Knutsdotter Olofsson (2003) skriver att leken där dockor, figurer eller andra föremål är 

de som agerar kan utvecklas att bli lika invecklad som rolleken, och fortsätter längre 

upp i åldrarna än vad rolleken gör. Denna lekform kallas projektiv för att man projicerar 

sina tankar och känslor på dockorna och figurerna. 

Regellek 

När barnen närmar sig skolåldern tar regelleken överhanden – läggspel, kortspel och 

utelekar av olika slag. Regellek utgör också en viktig del av socialisationen. I början är 

barnen fria i sina val av regler och hur de bör tolkas, de anpassar dem gärna så att de 

passar de egna behoven. Längre fram blir reglerna viktigare och det ges få utrymmen till 

tolkningar då man följer reglerna ordagrant och de får inte brytas. Ännu längre fram i 

utvecklingen uppfattar barnen reglerna som användbara redskap för att få samspelet att 

fungera. De är eniga om hur reglerna ska vara, men man kan ändra dem om alla är 

överens om det (Hwang & Nilsson, 2010). 

Rörelselek 

Ett exempel på olika rörelselekar är bråklek, Knutsdotter Olofsson (2003) skriver 

mycket om bråklek, att det är en viktig lekform för barnen då de lär sig att bråka på 

låtsats och använda sin fantasi. När man har lärt sig att uppleva saker genom fantasi är 

det inte lika stor risk att man måste göra det på riktigt, så om barnen tillåts utöva dessa 

lekar kommer de inte slåss. Hon skriver även att det i bråklek är väldigt viktigt att man 

kan de sociala lekreglerna så att man förstår när leken ska sluta och inte.  

Konstruktionslek 

Fagerli, Lillemyr och Söbstad (2001) skriver att i konstruktionslek experimenterar 

barnen med material och föremål, byggande med träklossar med mera. Konstruktionslek 

förekommer i åldrarna mellan 2-15 år, men förändras mycket med barnets ålder och gör 

sig särskilt gällande i åldern 6-15 år. De menar vidare att det är viktigt att förskolläraren 

har kunskaper om konstruktionslek och de möjligheter som denna ger med hänsyn till 

ämnesinlärning exempelvis att lära sig rymd och mängd och att konstruera något. 

Lekens betydelse 

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

leken för att främja varje barns utveckling och lärande skall prägla 

verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika 

former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmågan till 

symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. 

Barnen kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att 

uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter.  

(Lpfö-98, s. 6) 
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I lek och skapande sker en omedveten inlärning, barn experimenterar och undersöker i 

leken saker de varit med om eller hört. I leken kan man även öva, pröva och uttrycka 

och lära sig bemästra sina känslor. Det är ofta de starkare känslorna som sätts på prov i 

leken som ilska, rädsla, skräck och hot. Dessa känslor måste barnen kunna ha kontroll 

över i verkligheten, därför är leken ett bra sätt att kunna utforska hur de känns. En viktig 

grund för att kunna leka är social samvaro, barnen lär sig genom leken att kompromissa, 

turas om vilket ger barnen social kompetens (Knutsdotter Olofsson, 2003). Hon anser 

också att leken är viktig för barns språkutveckling, barnen måste kommunicera med 

varandra för att så att de inte gör fel och leken bryts. Fagerli, Lillemyr och Söbstad 

(2001) anser också att när barn leker tillägnar de sig språk, prövar begrepp som de inte 

riktigt förstått och tränar på att kommunicera på flera plan. De utvecklar även sin 

sociala kompetens och får vänner. I leken får barnen även möjligheter till att utforska 

och uppfinna, då allt är på låtsas. 

Pedagogens roll i leken 

Verksamheten skall ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och 

kreativa lek och lärande såväl inomhus som utomhus. (Lpfö-98 s. 7) 

 

Knutsdotter Olofsson (2003) anser det väldigt viktigt att personalen leker med barnen 

då de ofta börjar på förskolan vid ett och ett halvt års ålder. Hon jämför det med att 

barnen måste lära sig äta själva, men att det är viktigare att lära ut leken eftersom det 

inte går av sig själv. Hon skriver även att man måste lära barnen att man kan gå ut och 

in i leken och att det som är farligt i leken är inte farligt på riktigt. Om man som 

pedagog själv går in i leken kan man på så sätt ge barnen skydd och hjälp. Hon anser 

även att personalen på lätt sätt kan organisera arbetet mellan sig så att leken inte blir 

störd. Detta genom att minst en pedagog sitter ner på golvet tillsammans med barnen 

och den/de andra springer, svarar i telefon, välkomnar nya barn, hämtar matvagnen, 

byter blöjor eller vad nu som behövs göras. På detta sätt kan den pedagog som sitter ner 

vara hundraprocentigt närvarande, och kan genom sin närvaro och sitt intresse vara en 

garant för att inget farligt kommer hända i leken. Barn kan ibland vara väldigt elaka mot 

varandra i leken, vilket gör att vissa barn inte vill delta. 

 

Därefter skriver Kutsdotter Olofsson (2003) om en skola i Norge där man har lagt in fri 

lek på schemat. Där betydde inte fri lek att barnen var fria från de vuxna, utan att barnen 

valde vad de ville leka och den vuxne var där och hjälpte barnen att utveckla sina 

tankar. Hon påpekar även att det är vanligt att vuxna vänder ryggen till barns lek. Det är 

också viktigt att som Oddvar, Lillemyr, Sᴓbstad (2001) skriver att de vuxna tar ansvar 

för att leda leken och utveckla den när det ser ut att behövas. Det är en fin avvägning att 

inte dominera leken, men ändå utveckla den. De menar att det är rätt att blanda sig in i 

leken för att få med ett barn eller för att styra den in på ett bättre spår, men att man sen 

inte bara får dra sig tillbaka. 
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Barn som inte leker 

Alla som arbetar i förskolan skall samarbeta för att erbjuda en god miljö 

för utveckling, lek och lärande och särkilt uppmärksamma och hjälpa 

dem barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling.(Lpfö-98 s.10) 

 

Knutsdotter Olofsson (2003) anser att det finns många anledningar till att barn inte 

leker, men fokuserar på tre stycken. En av dem är att barnet inte vågar lämna 

verkligheten för att han/hon är rädd, en annan kan vara att familjelivet är oroligt och en 

tredje kan vara att barnen inte kan förstå sig på leksignaler. Lekspråkets koder 

(leksignalerna) lär barnen av varandra eller av vuxna. Barn som inte kan koderna blir 

dåliga lekdeltagare och lämnas utanför leken eller får nöja sig med spring- eller 

bråklekar. Hon menar även att låtsasleken är lättstörd på så sätt att man måste hålla reda 

på vad man skall göra, och måste komma ihåg vad de andra är och bete sig mot dem 

utefter sin egen roll. Barnen måste vara djupt koncentrerade och samlade kring sina inre 

bilder, blir leken störd blir den lätt avbruten och svår att återuppta. 

 

Folkman och Svedin (2003) skriver att det ibland kan vara svårt för barn att hålla 

koncentrationen i en stor grupp. Det är så många händelser som sker att det blir en allt 

för svår uppgift att börja leka. I en liten grupp blir sammanhanget klarare och det skapas 

större ro för lek, och ibland behövs det stöd av vuxna för att barnen ska hitta dit. 

 

Knutsdotter Olofsson (2003) beskriver en avdelning som hade 100 % invandrar barn, 

där barnen inte kunde leka. Barnen är väldigt rastlösa och flyttar sig från grej till grej. 

De lekte ofta mediainspirerade lekar, och det blev mycket karatesparkar och liknande, 

vilket ledde till mycket bråk. Personalen började då med ett lekprojekt varje dag. De 

delade in barnen i tre olika grupper och skapade på så sätt tillfällen för både styrd och 

fri lek med en vuxen närvarande. På så sätt kunde den vuxne vara en förebild och lära 

dem de kulturbundna lekkoderna och att uppfatta leksignaler. I början av leken talade 

barnen bara sitt modersmål med varandra, men i lek med svensktalande vuxna började 

de att mer och mer tala svenska. På så sätt är språket en viktig grund för leken som 

Lindqvist (1996) skriver, i leken måste barnet använda sig av språket för att genomföra 

sina idéer till handling. 
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Metoder 
Jag har valt att använda mig av observationer som min metod för att på så sätt kunna 

registrera de sociala handlingarna. Jag kommer använda mig av löpande observationer 

som dokumenteras med papper och penna. Jag övervägde att filma, men eftersom barn i 

den fria leken rör sig över stora ytor är detta svårgörligt eller väldigt resurskrävande, 

och resultatet hade med största sannolikhet blivit lidande. Dessutom så utspelar det sig 

ofta många parallella lekar på olika platser som jag hade missat om jag hade valt att 

filma. Jag har valt att göra observationer för att på så sätt kunna få se vad som verkligen 

sker i den naturliga miljön istället för att förlita sig på vad människor säger att de gör 

vill jag kunna se vad de verkligen gör (Denscombe, 2009). 

 

Det finns två olika sätt att analysera ett material. Antingen kan man använda sig av 

kvantitativ ansats eller av kvalitativ. Vid den kvantitativa ansatsen använder man sig av 

mätningar, kvantifiering med hjälp av matematik och statistik. Ett annat sätt är att inte 

använda sig av siffror eller tal utan använda sig av verbala formuleringar (Backman, 

1998).  Kvalitativa och kvantitativa studier har sina för och nackdelar, varje kvalitativ 

studie är unik eftersom den påverkas av forskaren. Styrkan med en kvalitativ studie är 

att man tillåter mänskliga insikter och erfarenheter för att generera nya förståelser, 

medan svagheten ligger i att den är så starkt beroende av forskarens färdigheter, 

utbildning, intellekt, självdisciplin och kreativitet (Fejes &Thornberg, 2009). Jag 

funderade mycket på om jag skulle använda mig av kvantitativ eller kvalitativ metod 

när jag skulle observera, om jag från början skulle ha skrivit upp de olika lekformerna 

och sedan vid mina observationer prickat av när de olika lekformerna skedde hade jag 

använt mig av en kvantitativ ansats och på så sätt hade jag fått fram ett resultat som var 

möjligt att räkna. Jag kom fram till att jag inte var så intresserad av hur många gånger 

barnen använde en lekform utan var mer intresserad av just vilka lekformer de använder 

sig av och om de blir påverkade av pedagogerna. Så jag valde att skriva ner alla m ina 

observationer i en löpande text. Men sedan när jag skulle analysera resultatet valde jag 

att använda mig av en deduktiv analysmetod genom att då sortera in mina observationer 

under fasta kategorier och på så sätt blev materialet räknbart och alltså kvantitativt. 

Materialet presenteras alltså inte i kronologisk ordning utan i första hand utefter de olika 

lekformerna. Följer däremot lekar efter varandra inom samma lekformer så står de i 

kronologisk ordning. 

Urval 

Jag har valt att göra observationer på två avdelningar på två olika förskolor (en 

avdelning på varje förskola). Förskolorna är belägna nära varandra i ett mångkulturellt 

område söder om Stockholm. Jag kommer senare i texten referera till de olika 

förskolorna som förskola A och förskola B. Förskola A ligger i ett bostadsrättsområde 

på gränsen till ett villaområde, medan Förskola B ligger i ett område med hyresrätter 

och nybildade bostadsrätter. 

 

Avdelningen på förskola A består av 16 barn i åldrarna 1-5 år. Här jobbar en 

barnskötare och två förskollärare. Barnskötaren (refereras som ped. 1 i observationerna) 
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har jobbat som barnskötare i cirka 20 år och på samma förskola i 10 år. Förskollärare 1 

(refereras som ped. 2 i observationerna) utbildade sig till förskollärare 1994, och har 

sedan dess jobbat på samma förskola, innan dess jobbade hon som barnskötare. 

Förskollärare 2 har liknande bakgrund, har jobbat som förskollärare i 20 år, men är 

väldigt ny i arbetslaget och har jobbat på förskolan i ett halvår. När jag observerar är 

inte alla barn eller vuxna närvarande, då de ofta delar in sig i mindre grupper. Jag valde 

trots detta att observera där då det ger en bra bild av om man bör dela in barnen i mindre 

grupper eller inte.  

 

Avdelningen på förskola B består av 16 barn i åldern 3-4 år. På avdelningen jobbar två 

barnskötare och en förskollärare. Barnskötare 1 (refereras som ped.1 i observationerna) 

har jobbat på den här förskolan i cirka fem år. Barnskötare 2 (refereras som ped. 2 i 

observationerna) har jobbat på förskolan i cirka sex år. Förskolläraren (refereras till som 

ped. 3 i observationerna) har jobbat på förskolan i snart två år och innan dess studerade 

hon. Jag kommer referera till den här förskolan som förskola B.  

 

Jag har transkriberat alla mina observationer, men ämnar inte använda mig av allt 

material då inte allt behövdes för att besvara min frågeställning. Jag observerade 

verksamheten vid tre olika tillfällen på varje förskola för att på så sätt få en tydligare 

bild över barnens lek. 

Uppläggning och genomförande 

Innan jag började med några observationer frågade jag de avdelningsansvariga om jag 

fick tillåtelse att komma och observera. Jag förklarade varför jag skulle observera. 

Sedan lämnade jag ut ett brev till föräldrarna där jag hade beskrivit vad studien syftade 

till samt kontaktuppgifter till mig. Under diskussion med avdelningsansvariga och 

pedagogiskt ansvarig på förskolorna kom vi även fram till att föräldrarna inte skulle 

behöva lämna godkännande. De som absolut inte ville att barnen skulle delta i 

observationerna fick gott om tid att lämna sina åsikter till mig och personalen på 

avdelningarna. 

 

Därefter var jag på förskolorna och gjorde observationer vid tre olika tillfällen på varje 

förskola. Varje observationstillfälle varade i cirka en timme. Jag antecknade för hand 

med penna och papper och när jag var klar satte jag mig så snart som möjligt och 

transkriberade så jag inte skulle glömma bort vad jag sett och så jag kunde fylla ut mina 

kortfattade minnesanteckningar, för att på så sätt få med allt jag observerat. På en 

avdelning händer det mycket på en och samma gång, vilket innebär att det är svårt att få 

med allt som händer om man ska skriva ut det ordagrant, men jag anser inte att det är 

något som hämmar resultatet i den här studien. Jag observerade allt som skedde på 

avdelningen under den avsatta tid jag hade avtalat för observationen, en timme vid varje 

observationstillfälle. Vid något tillfälle avbröts verksamheten tidigare, för 

mat/mellanmål och då avslutade även jag min observation. 
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Materialbearbetning 

När jag har bearbetat mitt material har jag först transkriberat alla mina anteckningar 

sedan har jag sorterat dem efter deduktiva metoder genom att färgkoda dem efter de 

olika lekformerna som jag tagit upp i min teoridel. Knutsdotter Olofsson (2003) skriver 

att pyssel, pussel och andra bordsaktiviteter inte är lek utan sysselsättning. Så dessa 

aktiviteter har jag sorterat in under rubrikerna sysselsättning. Där har jag även valt att 

presentera vad pedagogerna gör när de inte är aktiva med barnen.  

Tillförlitlighetsfrågor 

Jag tycker att jag valde en bra metod för min forskning, jag hade från början tänkt 

använda mig av intervjuer också, men kändes sedan inte så relevant för resultatet. Om 

jag skulle göra om forskningen skulle jag kanske använt mig av metoden fallstudie 

istället då jag skulle kunnat intervjua personalen under observationstillfället och på så 

sätt fått fram deras tankar som komplement till deras handlingar.  

Etiska aspekter 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer i humanistiska och samhälls- vetenskaplig 

forskning (2007) har ställt fyra huvudkrav för att individen ska kunna känna sig skyddad 

och att dess integritet inte ska kränkas.  De kraven är informationskraven, samtyckeskraven, 

konfidentialitetskraven och nyttjandekraven. Under min forskning har jag försökt följa 

dessa krav. Jag började med att informera de berörda personerna vad syftet med min 

forskning var och vad den skulle användas till. Jag skickade även ut ett brev till alla barns 

föräldrar som skulle bli berörda av mina studier. All personal och alla föräldrar godkände 

deras delaktighet. För att kunna uppfylla konfidentialitetskravet vilket är svårast då kollegor 

eller föräldrar kan känna igen miljöbeskrivningarna, men jag har försökt hålla det så 

neutralt som möjligt, men så att det inte drabbar studien. Nyttjandekravet uppfylls på så sätt 

att jag bara använder resultaten och den insamlade empirin för att genomföra denna studie. 
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Resultat och analys 
 

I det här avsnittet kommer jag att beskriva vad jag har fått fram vid mina observationer. 

Jag kommer att dela upp materialet i underrubriker utifrån min bakgrund av olika 

lekformer, jag kommer även att analysera varje del för sig. 

Förskola A 

Beskrivning 

Förskola A ligger i ett höghusområde i Söderort i Stockholm. Förskolan har tre 

avdelningar och på avdelningen jag gjorde mina observationer på jobbar två 

förskollärare och en barnskötare. Avdelningen har 16 barn inskrivna i åldrarna 1-5 år. 

Förskolan har många barn med en annan kulturell bakgrund och 60 % av alla barn har 

ett annat modersmål än svenska. 

 

När jag var där och observerade var femåringarna med ena förskolläraren i en annan del 

av förskolan, förutom en gång när de kom in efter halva tiden. De yngsta barnen låg och 

sov eller vaknade allteftersom observationen pågick. Så oftast var det sex barn i början 

av observationerna. Jag benämner pedagogerna som pedagog 1, 2 och 3. 

Avdelningens utformning 

Avdelningen består av tre större rum och ett mindre. I det mindre finns hemvrån, med 

mat, spis, bord, stolar, vagnar och utklädningskläder med mera. I det första stora 

rummet finns det soffa, samlingsmatta och en ritbänk. I nästa rum finns bord, där barnen 

äter sin mat och hyllor med pysselmaterial, pussel och spel. I det sista stora rummet är 

det ”lekrum” med stora legoklossar, golvpussel, gubbar, bilar och en stor båt. 

Observationer 

Låtsaslek/ Fantasilek 

 Två barn leker i hemvrån med ett parkeringsgarage som de har burit in dit, de 

ställer upp bilarna på rad och placerar sedan ut dem på parkeringsplatserna.  

 

 En flicka ber att få leka med ett dockhus som står uppe på en hylla. Pedagog 2 

ställer det på ett bord och flickan börjar möblera och placera ut dockorna i 

dockhuset. 

 

 En flicka leker ensam i hemvrån och pratar ett låtsasspråk med sig själv. 

 

 En flicka går runt och drar på en vagn, hon har en docka i vagnen. 

 

 Två flickor som nyligen vaknat går in i hemvrån och börjar duka upp koppar och 

tallrikar. Den ena flickan hämtar dockor och sätter dem på bordet medan den 
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andra flickan räknar kaffekoppar och ställer ut dem på borden. De leker inte 

tillsammans utan bredvid varandra utan någon konversation. 

 

 En flicka vänder två stolar mot varandra, på den ena sätter hon sig och på den 

andra ställer hon upp legoklossar. Sedan ropar hon högt ut, ”Vem vill komma och 

köpa?” Efter ett tag kommer en annan flicka och säger ”jag vill ha den”. Då får 

hon den. Flickan sitter kvar på stolarna ett tag, men tröttnar när ingen mer 

kommer och handlar. 

 

 Två pojkar bygger först med lego på golvet, sedan städar de undan det och hämtar 

fram lego med småbitar och sätter sig vid bordet i köket och bygger. Den ena 

pojken har två gubbar och säger till den andra pojken ”det här är jag och det här är 

min kompis, han heter (namn på pojke)” Sen leker de med sina gubbar bredvid 

varandra, men inte tillsammans. Den ena pojken sitter och sjunger samtidigt som 

han bygger. 

 

Rollek 

 Tre barn leker i hemvrån. Barnen sitter och äter och en flicka har en docka som 

sitter på stolen bredvid henne. De avbryter sin lek och springer ut ur hemvrån och 

ut i korridoren. Pedagogen hämtar barnen igen och säger att de inte får springa i 

korridoren. Bara en liten stund senare kommer en pojke ut och säger att flickan 

slog den andra pojken. Hon säger att hon redan har sagt förlåt och pedagogen 

säger ”Du vet ju att man inte får slåss, du tycker ju inte om när någon slår dig”. 

Sen var det bra igen och barnen går in och leker igen. När den andra pedagogen 

har kommit tillbaka från sin rast, är barnen osams igen, men den här gången om 

var sakerna ska stå när de ska städa. Så pedagog 2 går in och pratar med dem vad 

det är för saker och var de kan tänkas stå någonstans. 

 

 Flickorna som lekte med bilarna hittar två svärd som hör till den stora 

”turtlesgubben”. De börjar slåss på låtsas. Då frågar den ena flickan den andra om 

hon är ond eller god? ” – Jag är god. – Då är jag ond. – Då är jag också ond, säger 

flickan som först ville vara god”  

 

Regellek 

 En flicka sitter och spelar memory med pedagog 1 vid bordet i stora rummet. 

Mittemot sitter en flicka och leker med sagofigurer. Efter ett tag måste pedagogen 

gå och hämta barn som vaknat och då spelar flickan själv ett tag, sen vänder hon 

sig till sin kompis och frågar om hon vill spela med henne. Men det vill hon inte, 

så då börjar hon städa undan spelet. Kompisen hjälper henne att städa 

 

 När jag kommer in på avdelningen sitter pedagog 2 och 5 stycken barn och spelar 

memory. Efter att de spelat i tio minuter till och nästan ingen har fått några par 
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börjar de avsluta. Pedagog 2 säger ”Nästa gång får vi ta färre brickor” Samtidigt 

kommer femåringarna in på avdelningen 

 

Projektiv lek 

 När de tre barnen städat klart i hemvrån går de ut i stora rummet och tittar sig 

omkring. Flickan börjar leka med några gubbar direkt, men vill inte att den ena 

pojken ska få vara med henne för att han är större än henne. Då mätte pedagog 2 

barnen med varandra och sa att de var lika stora. Men han hittar ingen "kill-

gubbe" så han vill inte vara med. Pedagog 2 letar då upp några "kill-gubbar" och 

sen leker de tillsammans. Men ganska snart blir flickan arg för att han inte leker 

som hon vill så då flyttar han sin lek till andra sidan rummet. 

 

 Två barn börjar leka med gubbar på sina byggnader som de byggt. Ena pojken 

berättar för flickan vad som ska hända i leken och flickan hänger på. Efter ett tag 

slutar de leka och pojken lånar en stor turtlesgubbe som han börjar leka med 

istället. 

 

 Två flickor kör runt med bilar som har gubbar som sitter i. De leker tillsammans 

och gubbarna låtsas prata med varandra. De slutar leka med bilarna ett tag och ena 

flickan går fram till ena hyllan och ropar ”vem vill köpa?”, den andra flickan går 

och ställer sig på andra sidan och säger, ja jag vill köpa. Flickan som börjat 

introducerat den leken plockar fram klossar och en filt och går till mattan och 

säger ”vi leker samling”. Flickorna börjar leka en lek som heter Kims lek. Hon 

lägger sakerna på mattan och sen lägger hon filten över. Sedan tar hon bort en sak, 

drar bort filten och frågar sin kompis ”vad är borta?” De fortsätter leka Kims lek 

och turas om att gömma saker. Sen slutar de med det och börjar leka med bilarna 

igen. 

 

Konstruktionslek 

 En flicka bygger ett högt torn av stora duploklossar. När tornet rasar hoppar hon 

glatt och hämtar klossarna igen. Efter ett tag har hon lyckats bygga lika högt som 

sig själv och då uppmärksammar flickan som leker med sagofigurer henne och 

säger ”vad högt du byggt (namn på flicka)”. När tornet rasar den här gången 

hjälper flickan som lekte med sagofigurerna henne och sen börjar hon bygga själv. 

Flickan som spelat memory börjar också bygga.  

 

 Det börjar med att ett barn börjar bygga med klossar, men efter ett tag är det redan 

fyra barn som bygger och som mest sitter det fem barn och en pedagog (vikarie) 

på golvet och bygger med klossar.  
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Sysselsättning 

 Pedagog 3 kommer tillbaka från sin rast och sätter sig vid bordet där barnen sitter 

och klipper och lägger pussel. 

 

 Pedagog 2 går omkring på avdelningen och löser konflikter ibland och hjälper 

barnen ta ner saker de inte kan nå när hon inte sitter och lägger pussel eller spelar 

spel med barnen ute i köket. 

 

Analys av förskola A 

Många lekformer som barnen använder sig av kan ibland gå in i varandra som när 

flickorna leker Kims lek, antingen tolkar man det som rollek att de går in i rollen som 

pedagog/ barn eller så kan man se det som en regellek då det är en lek som ska göras på 

ett visst sätt. Men man märker att barnen ändrar vissa av reglerna precis som Hwang 

och Nilsson (2010) skriver. Ju yngre barnen är desto mer ändrar de reglerna så att det 

passar dem själva. 

 

Man märker tydligt att barnen använder sig av sin egen begreppsvärld när de leker lekar 

som rollekar, fantasilekar och projektiva lekar. Precis som Knutsdotter Olofsson (2003) 

skriver använder sig barnen av sin verklighet som grund till sin fantasi. När barnen leker 

Kims lek med varandra går de in i rollen som pedagog och den andre som barn. Man 

kan även se att barnen, när de leker med gubbar, använder sig av saker de sett på tv eller 

har läst om. 

 

Som Vygotskij skriver måste barnen ha sin pivå för att kunna gå in i en annan roll, ju 

yngre de är desto tydligare saker vill de ha. Detta kan man t ex se på flickorna som 

dukar i hemvrån. De leker med de saker som finns och förändrar dem inte till andra 

saker. Till skillnad mot den äldre flickan som lekte affär med hjälp av två stolar och 

några legoklossar. Flickorna i hemvrån har precis börjat leka fantasilek från den 

sensomotoriska leken de har lekt innan, därför behöver de tydligare föremål för sin 

fantasi precis som Knutsdotter Olofsson (2003) skrev att små barn behöver riktiga saker 

för att nå fantasin som dockor, koppar att dricka ur etcetera. 

 

 Två flickor som nyligen vaknat går in i hemvrån och börjar duka upp koppar och 

tallrikar. Den ena flickan hämtar dockor och sätter dem på bordet medan den 

andra flickan räknar kaffekoppar och ställer ut dem på borden. De leker inte 

tillsammans utan bredvid varandra utan någon konversation. 

 

De lekar som pedagogerna tog en aktiv roll i, var regellekar så som när de spelar 

memory med barnen och när barnen av någon anledning blir osams. Pedagog 2 går t ex 

in i leken när barnen blir osams om var sakerna ska stå i hemvrån. Oddvar, Lillemyr, 

Söbstad (2001) skriver att det är viktigt att pedagogen är närvarande och kan leda in 

leken igen på rätt spår när det behövs och i det här fallet stannade pedagogen kvar till 

leken var avslutad. Pedagogerna vänder inte leken ryggen som Knutsdotter Olofsson 

(2003) skriver är vanligt, men de är inte aktiva heller förutom vid konfliktlösningar eller 

regellekar. 
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Knutsdotter Olofsson (2003) beskriver en förskola som har haft problem med mycket 

bråk mellan barnen och att det då är viktigt att arbetet ordnas så att en pedagog alltid är 

delaktig på golvet, medan en annan kan springa runt och välkomna barn, svara i telefon, 

byta blöjor eller vad som nu behöver göras. Då kan pedagogen ägna barnen 

hundraprocentig uppmärksamhet och barnen blir lugnare. Det här såg jag ett bra 

exempel på när en pedagog sitter på golvet medan barnen bygger med klossar runt 

omkring. 

 Det börjar med att ett barn börjar bygga med klossar, men efter ett tag är det 

redan fyra barn som bygger och som mest sitter det fem barn och en pedagog 

(vikarie) på golvet och bygger med klossar.  

 

Barnen sitter vid det här tillfället och bygger riktigt länge. Vilket verkligen visar vad 

Knutsdotter Olofsson skrev, att om man ägnar barnen hundraprocentig uppmärksamhet 

och fördelar arbetet väl skapas ett lugn i gruppen. 

Förskola B 

Beskrivning 

Förskolan B ligger i ett höghusområde söder om Stockholm. Förskolan har fem 

avdelningar och på den avdelning jag besökte jobbar en förskollärare och två 

barnskötare. Avdelningen har 16 barn inskrivna i åldrarna 3-4 år. Förskolan har väldigt 

många barn med annan kulturell bakgrund och 85 % av alla barn har annat modersmål 

än svenska. 

 

Första gången jag observerade var inte förskolläraren närvarande då hon var på ett möte. 

Vid tredje gången jag observerade var ena barnskötaren sjuk. Jag benämner 

pedagogerna som pedagog 1, 2 och 3. 

 

Avdelningens utformning 

Avdelningen har ett stort rum där det finns en hemvrå som är lite avgränsad med ett litet 

bord, spis, skåp, docksäng och vagn. Det finns två låga bord i rummet med fyra platser 

vid varje bord. Det står en hylla i mitten av rummet där det finns klossar, bilar och djur. 

Vid änden av hyllan finns det ett dockskåp med möbler och dockor i. På andra sidan av 

hyllan finns en stor rund samlingsmatta. På väggarna sitter det stora inplastade 

bokstäver. I anknytning till det stora rummet finns två mindre rum. I det ena finns det 

pysselmaterial och ett bord med lego. I det andra rummet finns det just nu ett litet hus 

av mjukt material som man kan krypa in i samt en tjockmatta. Barnen äter inte på 

avdelningen utan har en matsal som de går till. 
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Observationer 

Låtsaslek/ Fantasilek 

 En pojke leker med dockorna i dockhuset. Dockorna pratar inte utan rör sig runt i 

huset. 

 

 En pojke ligger och kör med ett tåg på mattan, utan någon räls. 

 

 En pojke kör med en bil på möblerna och uppe på dockhuset. 

 

 En pojke kör med en stor bil i stora rummet, sedan plockar han upp bilen och 

kramar den. Efter det går han med bilen till hemvrån och kryper in i ett skåp. 

 

 Två yngre barn kommer in från avdelningen bredvid. Den ena lilla flickan hittar 

en vagn och sätter en nalle i vagnen, sedan går hon runt på avdelningen med 

vagnen och nallen. 

 

Rollek 

 Tre flickor leker att de är på picknick. De har med sig en vagn och brer ut en filt 

som de sätter sig på. Den ena flickan styr leken och instruerar de andra två vad de 

ska göra. Men den ena flickan vill inte leka som hon vill så hon lägger sig ner på 

golvet och tittar på bilder av mat istället. Efter ett tag är det bara en flicka kvar i 

leken, hon som lyssnade och gjorde som den andra bestämde, de andra har gått 

iväg och hon fortsätter att leka själv. Men efter en stund kommer tre pojkar och 

frågar om de får vara med och leka. Nu är det flickan som bestämmer hur de ska 

leka. Barnen flyttar fokus från leken då Pedagog 1 sätter sig vid bordet bredvid 

barnens lek och klipper ut masker av spindelmannen m fl. 

 

 De tre flickorna går direkt till hemvrån och börjar plocka med saker. Sedan börjar 

de leka rollek. Den ena flickan tröttnar och går till dockhuset och börjar möblera 

med möblerna i det. Ped. 1 knackar på rutan för att visa att hon skickar in ett barn 

till. Barnen i hemvrån kommenterar ”då kan hon få vara doktor när hon kommer 

in”. Flickorna i hemvrån ligger kvar och låtsassover. 

 

 Fyra flickor och tre pojkar leker i hemvrån, de leker att det är natt och att de ska 

sova. Barnen låtsats vara katter, bebisar och vuxna. Några flickor bestämmer hur 

leken ska gå till. Ped. 2 hjälper barnen att förtydliga i rolleken med några 

kommentarer. Två barn från hemvrån springer in i pysselrummet för att se vad de 

gör, sedan springer de tillbaka till hemvrån. Sex barn leker nu i hemvrån, tre 

pojkar och tre flickor. Ena pojken får inte riktigt vara med utan går lite för sig 

själv vid sidan av. Barnen i hemvrån har flyttat sig till madrasser och låtsats att de 

ska åka till Afrika, några pojkar som leker rörelselek distraherar barnens lek och 

resan till Afrika bryts. Efter ett tag springer de fram och tillbaka men leker 

fortfarande katter. 
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Projektiv lek 

 En pojke sitter och leker med djuren. Han har ett djur i varsin hand och de pratar 

med varandra.  

 

Regellek 

 En pojke går och hämtar ett spel och sätter sig och plockar med spelet själv. Efter 

ett tag kommer det en flicka och frågar om hon får vara med. Sen spelar de 

tillsammans. 

 

 Två pojkar sitter själva och spelar spel vid ett av borden i stora rummet. 

 

Konstruktionslek 

 Två pojkar sitter och bygger med lego bredvid varandra. De bygger vapen och 

visar sen varandra vad de har byggt. 

 

Rörelselek 

 Två barn springer in och ut ifrån lilla rummet med tjockmattan för att hämta 

kuddar och gosedjur. Barnen använder sen kuddarna och gosedjuren för att lägga 

inne i det lilla huset. Sen tar de sats och hoppar in i huset från tjockmattan som de 

har dragit fram och lagt utanför. De förklarar att de har lagt kuddarna där för att de 

inte ska göra sig illa. De turas om att hoppa och när det kommer ett barn till in i 

rummet och vill vara med tar ena flickan genast kommando och ropar upp vems 

tur det är att hoppa. Så att det blir rättvist säger hon. Barnen skrattar och har roligt 

tillsammans. 

 

 Fyra barn är inne i vita rummet och leker bråk/rörelselek, två pojkar och två 

flickor. Ped.3 kollar ibland barnen som leker rörelse/bråklek. En flicka från 

bråk/rörelseleken kommer och berättar för mig att en pojke har tagit stryptag på 

henne, hon visar med händerna och säger ”(Namn) gjorde så här på mig”. Jag 

säger att hon ska gå och säga till sin fröken, men hon går bara och sätter sig 

bredvid och tittar när de gör farsdagskort. Den andra flickan sätter sig vid ett 

annat bord och ritar. Nu är det bara de två pojkarna kvar i leken. De springer 

omkring även utanför vita rummet och ped. 2 säger till barnen att de kan välja vad 

de vill göra, men att de inte bara får springa omkring. De går då tillbaka till vita 

rummet och hoppar omkring och låter. Sedan tar de en mantel och gömmer sig 

under den, och går ut i stora rummet med den på sig, ett barn ropar ”titta spöket 

Laban”, då skrattar pojkarna. Därefter börjar de låta som spöken, då säger ped. 2 

till dem att de inte får leka med manteln. Hon säger till dem att de måste leka 

någonting, och inte bara störa de andra barnen när de leker så fint. Pojkarna går då 
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och sätter sig ett tag på madrasserna. Men pojkarna som lekte rörelselek tröttnar 

snabbt och går in i vita rummet igen. 

 

Sysselsättning 

 Fyra barn sitter och tittar i en leksakskatalog som en pojke haft med sig. Efter 

några minuter är det fler barn som samlats runt katalogen, som mest sitter det sju 

barn samtidigt och tittar i katalogen. 

 

 En pojke kommer in på avdelningen, han går ett varv runt och tittar på sakerna. 

Sedan väljer han ett spel och sätter sig och plockar med det. Efter ett tag kommer 

en flicka fram och de börjar spela spelet. När de spelat klart och plockat bort 

spelet sätter sig pojken på mattan och lägger pussel. När han nästan klarat av 

pusslet går han och tittar vad barnen gör i andra rummet (de sitter och läser bok). 

Därefter går han tillbaka till pusslet, men sitter bara där. Efter ett tag går han och 

hämtar bilder med bokstäver på och går och jämför dem med bokstäverna på 

väggen. Detta sysselsätter han sig med till min observationstid är slut. 

 

 Två flickor sitter och klipper ut pumpor i orange papper. Ped. 2 har ritat av 

pumpor med hjälp av en mall på pappret och barnen får klippa. En flicka håller 

upp sin pumpa för ped. 2 men hon står med ryggen till och tittar inte. En flicka 

kommer och säger att hon också vill göra en pumpa. Hon sätter sig vid bordet och 

väntar och tittar på när de andra klipper. Flickan sitter och väntar i ca 20 min, sen 

får även hon klippa ut pumpor. 

 

 Ped. 1 sitter vid ett bord och sorterar pussel. En flicka kommer in och ped. 1 

frågar flickan om hon kan lägga ett pussel för att se om alla bitarna finns. Flickan 

sätter sig vid bordet och lägger pussel. En flicka kommer in och sätter sig vid 

pusselbordet. Nu är de tre flickor som lägger pussel. Den ena flickan är klar med 

sitt pussel, men det saknas en bit så hon sitter och väntar för att se om den ligger i 

någon av de andra flickornas pussellådor. 

 

 Ped. 1 ”Ska ni inte välja en bok så att ni inte bara springer runt (sagt med en 

bestämd röst). ”Kom (Namn på pojke) så går vi in och läser lite” Så tar hon några 

böcker och går in i rummet där barnen hoppade och lekte. Hon städar upp lite 

snabbt och säger till pojken där inne att han måste vara lugn, annars får han gå ut. 

Sen sitter ped. 1 och läser för maximalt sju barn. 

 

Analys av förskola B 

Observationerna visade att det var mycket sysselsättning under den tid barnen skulle ha 

fri lek och mindre av den fria leken. Knutsdotter Olofsson (2003) skriver t ex att barnen 

i leken har möjlighet att utveckla sitt konvergenta tänkande, medan de vid sysselsättning 

endast stimulerar sitt logiska tänkande. 
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 En pojke kommer in på avdelningen, han går ett varv runt och tittar på sakerna. 

Sedan väljer han ett spel och sätter sig och plockar med det. Efter ett tag kommer 

en flicka fram och de börjar spela spelet. När de spelat klart och plockat bort 

spelet sätter sig pojken på mattan och lägger pussel. När han nästan klarat av 

pusslet går han och tittar vad barnen gör i andra rummet (de sitter och läser bok). 

Därefter går han tillbaka till pusslet, men sitter bara där. Efter ett tag går han 

och hämtar bilder med bokstäver på och går och jämför dem med bokstäverna på 

väggen. Detta sysselsätter han sig med till min observationstid är slut. 

 

Pojken leker inte under hela tiden jag observerar antingen kan det bero på som Folkman 

och Svedin (2003) skriver att vissa barn kan ha svårt att hålla koncentrationen uppe i en 

större grupp. Eller så kan det bero på som Knutsdotter Olofsson (2003) skriver att vissa 

barn har svårt att tolka leksignaler. Han kan också vara rädd för att ge sig in i leken 

eftersom ingen vuxen finns där för att skydda honom.  

 

 Två pojkar sitter och bygger med lego bredvid varandra. De bygger vapen och 

visar sen varandra vad de har byggt. 

 

Precis som Vygotskij menar, anser också Folkman och Svedin (2003) att barnen har två 

utvecklingsnivåer, en som de redan klarar av och en som de kan nå till med hjälp och 

stöd av en vuxen. Här är det väldigt tydligt att barnen redan kunde bygga pistoler, men 

skulle behöva hjälp och stöd för att få leken att ledas framåt, lära sig bygga andra eller 

utveckla deras pistoler om de var intresserade av det.  

 

 Fyra flickor leker i hemvrån, leker att de sover. Pojkarna som spelade spel och 

pojken som ville vara med i hemvrån och leka får nu vara med. Barnen låtsats 

vara katter, bebisar och vuxna. Några flickor bestämmer hur leken ska gå till. 

Ped. 2 hjälper barnen att förtydliga i rolleken med några kommentarer. Två barn 

från hemvrån springer in i pysselrummet för att se vad de gör, sedan springer de 

tillbaka till hemvrån. Sex barn leker nu i hemvrån, tre pojkar och tre flickor. Ena 

pojken får inte riktigt vara med utan går lite för sig själv vid sidan av. Barnen i 

hemvrån har flyttat sig till madrasser och låtsats att de ska åka till Afrika. Barnen 

i rolleken springer fram och tillbaka men leker fortfarande katter. 

 

 

Barnen har svårt att hålla igång sin lek, många av barnen hoppar in och ur leken och 

precis som Knutsdotter Olofsson (2003) skrev att låtsasleken är lättstörd, blir det synligt 

här att det krävs mycket av barnen för att hålla reda på vad man skall göra, vem man ska 

spela i förhållande till andra. Barnen måste vara djupt koncentrerade och samlade kring 

sina inre bilder, blir leken störd blir den lätt avbruten och svår att återuppta. Barnen 

lyckas återuppta leken och vissa lyckas hålla i den men det är många barn som inte 

klarar av det och blir lätt distraherade av annat som händer i rummet. Som Folkman och 

Svedin (2003) tar upp kan det vara svårt för barnen att hålla koncentrationen i en stor 

grupp.  
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Man kan också se att det är rörelselek som dominerar bland lekformerna på den här 

förskolan. Barnen lekar mycket bråklekar och springlekar och det kan enligt Knutsdotter 

Olofsson (2003) bero på att barnen inte kan leksignalerna i andra lekar eller att de inte 

får ro till att leka andra lekformer. Det kan också bero på att de inte har språket för att 

kunna leka andra lekar som Lindqvist (1996) skriver att språket är en viktig grund för 

leken. 

Sammanfattande analys 

Den lekform som jag såg var vanligast på de två förskolorna var låtsatsleken även om 

det skilde lite de olika förskolorna emellan. Låtsatsleken är ett steg i riktning mot rollek 

och projektiv lek som båda kräver att man går in i en roll antingen själv eller för över 

rollen på en figur, docka eller djur. Alla dessa tre lekformer kräver väldigt mycket av 

barnet som Knutsdotter Olofsson (2003) skrev, att låtsatsleken är lättstörd på så sätt att 

man måste hålla reda på vad man ska göra och om det är rollek måste man även hålla 

reda på de andras roller och hur man ska bete sig mot dem utefter sin egen roll. Det var 

kanske därför det var mer låtsats, roll och projektiv lek på den förskolan A där det bara 

var sex barn som lekte medan jag observerade. Eftersom leken är lättstörd har man 

lättare att skapa en ihållande lek när det är färre barn. Precis som Folkman och Svedin 

(2003) skrev att det kan vara svårt att hålla koncentrationen i en stor grupp, i en mindre 

grupp blir sammanhanget klarare och det skapas större ro för lek. Detta kan ju även 

förklara varför barnen på förskola B, där hela gruppen var samlad inne samtidigt hade 

fler rörelselekar och att barnen bytte lekform eller lek oftare än på förskola A där det var 

färre barn inne samtidigt. Knutsdotter Olofsson (2003) skriver även att ju mer 

konstruktionsmaterial som förekommer på en förskola desto mindre låtsaslek blir det. 

På de här förskolorna var det ju ganska mycket låtsaslek men jag såg även att det var 

vanligt att barnen inte lekte alls utan sysselsatte sig under den fria leken med att pyssla, 

lägga pussel och göra pärlhalsband mm. Detta beror nog snarare på var pedagogerna 

befinner sig i leken och på så sätt vad de uppmuntrar barnen till att göra. Om barnet har 

svårt för att förstå leksignalerna är det bra om pedagogerna är med i leken som en 

förebild för barnen precis som på den förskolan som Knutsdotter Olofsson (2003) 

beskrev att de jobbade med sitt lekprojekt. 

 

Under mina observationer såg jag ingen pedagog gå in i någon lek förutom regellek, 

eller att de sitter bredvid barnen när de leker, men inte deltar. Jag såg alltså några 

exempel på när man organiserar arbetet som Knutsdotter Olofssons (2003) ger förslag 

på, att en sitter ner och är närvarande i barnens lek och en personal springer runt och 

agerar jour. Detta för att barnen ska bli tryggare i leken och kunna bibehålla leken under 

en längre tid. Detta fick jag bland annat se på förskola B vid ett observationstillfälle när 

en personal sitter och närvarar i barnens rollek när de flyger till Afrika, då den andra 

pedagogen sitter och gör pyssel och springer emellan rummen för att titta till de andra 

barnen. Under observationen leker barnen längre tid med samma sak än vad de gjorde 

vid ett tidigare observationstillfälle.  

 

Barnen använde sig av nästan alla lekformer i deras fria lek. Den enda lekform jag inte 

såg något exempel på var sensomotorisk lek. Detta har ju en väldigt enkel förklaring, då 
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sensomotorisk lek är vanligast fram till ett års ålder och sedan tar låtsasleken över mer 

och mer (Evenshaug och Hallen, 2001). Barnen jag observerade var från två och ett 

halvt år och uppåt. Men de flesta barnen var över tre år. Vygotskij menar att leken först 

börjar när barnen är tre år eftersom leken är att frigöra sig från nuet och för det krävs en 

viss intellektuell kompetens som barnet inte nått innan de är tre år (Hwang och Nilsson, 

2010). Men det är inte bara den intellektuella kompetensen som behövs innan barnen 

kan leka ordentligt, utan de behöver även ha ett bra språk, annars kan de inte förklara 

för sina kamrater hur de vill att leken ska lekas. Det här märktes tydligt på en pojke som 

nästan inte hade något språk alls. Antingen lekte han själv eller så deltog han i 

rörelselekarna, för där behöver man inte ha ett språk. Precis som Knutsdotter Olofsson 

(2003) beskrev, när förskolan som hade väldigt mycket rörelselekar, först pratade de 

bara på sitt modersmål när de slutade leka rörelselekar men efter ett tag efter mycket lek 

med en pedagog övergick de till att prata svenska med varandra.  
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Diskussion 
 

Barnen använder sig av alla lekformer i den fria leken, förutom den sensomotoriska 

leken. Avsaknaden av den sensomotoriska leken berodde mest troligt på att jag inte i 

stor utsträckning studerade barn i de åldrarna där den typ av lek är vanligt 

förekommande. Men däremot varierade det mycket på vilken av lekformerna som var 

mest använd. På förskola A såg jag inte att barnen lekte någon rörelselek alls, vilket de 

gjorde mycket på förskola B. Jag undrar ju självklart vad detta beror på. En av 

anledningarna kan vara att man på förskola A hade delat in barnen i grupper under den 

tid de hade fri lek och att barnen på så sätt fick mer lugn och ro. En annan kan vara att 

barnen på förskola B har svårare för de kulturella lekkoderna då det är fler barn med 

annat modersmål än svenska. En annan sak som var väldig tydlig var att under den fria 

leken var det fler barn på förskola B som valde att inte leka alls utan valde aktiviteter 

som räknas in under sysselsättning. Och det kan ju bero på att pedagogerna väljer att 

delta i sysselsättande aktiviteter som pyssel, pussel och läsning av böcker. Eller så deltar 

de i regellekar som spel. Jag såg ingen pedagog på någon av förskolorna som gick in i 

någon form av fantasilek eller konstruktionslek. Detta tror jag kan bero på att man som 

pedagog har fostrats in i en värld av regler, vilket är mycket lättare att följa. Vi vuxna 

har ofta svårt att släppa loss fantasin och vara helt hämningslösa inför den, det finns så 

många sociala koder och regler vi måste hålla oss till. Jag tror att vi måste bli bättre på 

att gå in i en annan roll när vi leker, använda oss av olika pivåer som Vygotskij anser 

vara en viktig väg för att komma in barnens fantasivärld.  

 

 Två pojkar sitter och bygger med lego bredvid varandra. De bygger vapen och 

visar sen varandra vad de har byggt. 

 

När jag gjorde ovanstående observation kändes det precis som pojkarna hade fastnat, de 

visste hur man byggde vapen, men inte hur man bygger något annat. När de hade byggt 

klart visade de varandra vad de byggt och sen visste de inte vad de skulle göra mer. Här 

skulle det ha varit bra om en pedagog hade varit där och lett leken vidare eller inspirerat 

barnen att bygga något mer, eftersom deras lek bara stannade upp. Vygotskij anser ju att 

lärande sker som bäst i samspel med ett barn eller vuxen som har kommit lite längre i 

sitt tänkande i just det specifika sammanhanget och det är då lärandet kan ske som bäst, 

den proximala utvecklingen sker. 

 

 Ped. 1 ”Ska ni inte välja en bok så att ni inte bara springer runt(sagt med en 

bestämd röst).” Kom (namn på pojke) så går vi in och läser lite” Så tar hon 

några böcker och går in i rummet där barnen hoppade och lekte. Hon städar upp 

lite snabbt och säger till pojken som lekte i rummet innan att han måste vara lugn, 

annars får han gå ut. Sen sitter ped. 1 och läser för maximalt sju barn. 

 

Utgående ifrån ovanstående observation så har inte barnen frivilligt valt att de ville läsa 

en bok, utan pedagogen har bestämt att barnen springer omkring för mycket och att hon 

då måste lugna ner situationen. Hon väljer då att de ska läsa, för det är en lugn aktivitet. 

På så sätt kan boken bli ett straff för de barn som egentligen ville leka en rörelselek eller 
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bara hade svårt att hitta en aktivitet. Det kan ju även vara svårt för vissa barn att påbörja 

lekar och kan behöva hjälp med detta. Jag anser att det är väldigt tråkigt att böcker ofta 

blir ett straff, vilket gör att läsning kan bli betingade till något negativt för många barn 

redan innan de börjat försöka läsa själva.   

 

När barnen leker rollekar och projektionslekar är det ofta en som styr mer än den andra, 

alltså en som innehar regissörsrollen. På förskola B var det ofta flickorna som hade 

regissörsrollen medan på förskola A så var det både flickor och pojkar, men mestadels 

flickorna då också. Och det är då man frågar sig hur det kommer sig? Är flickorna mer 

dominanta i just den här åldern? Är de mer vana vid att leka rollekar? Eller är det så att 

det bara råkat slumpa sig så i just min studie? Jag tror ju egentligen att det är en liten 

kombination av alltihop. Den som innehar regissörsrollen måste ju veta vad den gör, 

alltså vara mer erfaren inom den typ av lek som man leker just nu, sen måste man ju 

kunna övertyga andra att man ska leka just som man själv vill vilket gör att man måste 

vara ganska dominant. Men sen kan det ju absolut slumpa sig så att flickorna på dessa 

två avdelningar tar för sig väldigt mycket, det kanske hade sett helt annorlunda ut i ett 

annat område. Det hade varit väldigt intressant att forska på i alla fall. 

 

Det är tråkigt att det är så stor vikt vid att barnen ska utveckla sitt logiska tänkande och 

att det är det som i första hand uppmuntras av både föräldrar och pedagoger. Om ett 

barn inte kan klippa när de ska börja skolan märker alla det, medan ett barn nästan kan 

gå genom förskolan helt utan att någon märker att barnet inte kan leka. Alla barn agerar 

ju olika när de inte kan leka. Antingen kanske det blir utåtagerande och då suckar 

personalen över att barnet är så bråkigt och aldrig kan sitta still, men man lär fortfarande 

inte barnet att leka utan snarare straffar barnet med att sitta på en stol. Sen finns det ju 

barn som är väldigt snälla och pysslar, pusslar eller gör andra sysselsättningar hela tiden 

istället för att leka. Och dessa barn märker man ju inte heller att de inte kan leka, för de 

är ju snälla och sitter still. Så jag tycker att leken borde lyftas upp till ytan som något 

viktigt igen så att alla pedagoger emellanåt kan ta på sig sina lek-glasögon och inte bara 

sina matte- eller genus-glasögon som har varit så inne senaste tiden. Speciellt eftersom 

det i samhället förväntas av individen att den är duktig till att samarbeta och samspela 

med andra. I många jobbannonser idag står det att man söker en person som är: 

socialkompetent, initiativrik och har en problemlösningsförmåga. Om barn endast löser 

färdiga uppgifter eller löser uppgifter enligt på förhand givna regler och därmed aldrig 

tränas till att testa olika typer av lösningar blir det sedan svårt att lösa problem som 

kräver ett kreativt angreppssätt. Jag tror även att barnen i leken kan få med sig ett 

självförtroende inför just sådana uppgifter, för fungerar inte en sak i leken kan man vara 

beredd att prova något annat utan att det står så mycket på spel. Någonting annat som 

jag tror är positivt för barnens självförtroende är att de får lära sig att det inte alltid bara 

finns ett rätt sätt att lösa en uppgift på.  I leken kan man även prova lösningar som inte 

är så konventionella utan helt nyskapande vilket kan vara bra senare i livet då man kan 

”think outside the box” som har blivit ett vanligt uttryck i arbetslivet. Det är ju självklart 

viktigt att barnen får använda sitt logiska tänkande också, men det i samspel med lek 

som gör att man vågar tänka nytt och viktigast av allt utan att det finns några rätt och 

fel.  
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Förskolorna jag besökte ligger väldigt nära varandra, men det skiljer sig ändå åt på så 

sätt att förskola A ligger i ett bostadsrättsområde och på gränsen till ett villaområde, 

medan förskola B ligger i ett hyresrätts- och nybildat bostadsrättsområde. Det skiljer 

även på andelen barn som har svenska som andra språk på de olika förskolorna där 

förskola B har en högre andel barn med ett annat modersmål jämfört med förskola A.  

Språket är en faktor som skulle kunna vara en bidragande orsak till varför barnen från 

förskola B inte kommit lika långt i sina rollekar och projektionslekar tillskillnad från 

förskola A, då språket är en avgörande faktor för just rollek. Man skulle även kunna 

tänka sig att socioekonomisk status eventuellt indirekt skulle kunna påverka barnen och 

deras val av lekform och den nivå av lekformen barnen är på när de leker. En intressant 

utvidgning av denna studie skulle därför kunna vara att försöka undersöka huruvida 

språkutveckling och socioekonomiskstatus på något sätt kan kopplas till barnens val av 

lekform.  

 

Det hade varit intressant att se hur leken hade kunnat se ut om pedagogen hade varit 

delaktig i leken i större utsträckning och då specifikt rollekar. Oddvar, Lillemyr, 

Söbstad (2001) skrev att man som pedagog ska vara med och utveckla leken utan att 

dominera den, vilket är en fin avvägning. Det hade varit intressant att se om leken då 

hade förändrats och i så fall på vilket sätt. Det hade även varit väldigt spännande att se 

hur barnen skulle ha reagerat på en pedagog i leken och om leken på så sätt hade blivit 

mer utvecklad. 

 

En sak jag gärna skulle ha fortsatt forska om är hur pedagogerna ser på lek, vad är fri 

lek för dem? För det jag fått syn på är att pedagoger gärna ser fri lek som något barnen 

klarar av själva utan hjälp. Jag undrar om pedagogerna tror att de förstör barnens lek om 

de deltar i leken, eller om man helt enkelt inte har redskapen och vet hur leken fungerar. 

Det kanske var så längesen man lekte så att man har glömt bort hur man gör. Så om jag 

skulle ha gjort om min forskning eller skulle göra den en gång till skulle jag nog valt att 

göra fältstudier och intervjua pedagogerna samtidigt som jag observerar, så man får svar 

samtidigt vilket hade gett mig pedagogens tankar, varför de agerar som de gör. Eller hur 

de tänker före respektive efter en händelse. Det skulle även ha varit roligt att haft med 

barnens tankar om lek. Vad är lek för dem, de kanske tycker att de leker när de klipper 

och ritar medan jag inte ser på det så alls. 

 

En förskola är ju en förskola eftersom den har arbetats fram till att vara en förskola 

genom ett verksamhetssystem (Säljö, 2000). Och detta verksamhetssystem förändras 

hela tiden genom ny forskning, nya styrdokument och även hur samhället ser ut idag. 

Idag tittar man ju på Youtube även i förskolan, vilket skulle ha varit otänkbart för ett par 

år sedan. Så förskolan håller på att öppna upp sig till nya saker och förhoppningsvis hör 

man inte lika mycket ”så som vi alltid har gjort”. Det jag är lite rädd för är att man i allt 

det nya med teknik, matematik och litteracitet glömmer bort det grundläggande som har 

varit förskolan, alltså leken. För allt det nya ska självklart komma in i förskolan, men 

inte på bekostnad av något annat utan med hjälp av leken som den grundstomme den är 

i barnens liv. För om vi lyckas med det, att få in alla nya ämnen genom leken så 

kommer vi få de medborgare vi i framtiden behöver. Om vi lägger ner mycket energi på 

att lära våra barn att leka så kommer vi få nyfikna, kreativa, vetgiriga, empatiska, socialt 
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kompetenta och flexibla barn som inte är rädda för att saker kan gå fel, utan vet att då 

början man bara om från början igen.  
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