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Den färska avhandlingen "Toddlers as social actors in the Swedish preschool" har fokus på 
ett- och tvååringars interaktion och kommunikation. Den visar att de yngsta barnen i förskolan 
är sociala aktörer med stor glädje av varandra. 
 
Text: Ingrid Engdahl 
 
Lek är inte tidsfördriv – lek är liv! Barn väljer själva leken som den naturligaste 

sysselsättningsformen så fort de kan och får.  Leken är svår att definiera, men den känns lätt 

igen. Om man är tveksam är det bara att fråga – de som leker vet vad de gör.  

Lek är en kulturell uttrycksform som av tradition har en stark ställning i förskolan. För 

förskolans fader, Friedrich Fröbel, var leken grundläggande och barns naturliga sätt att 

uttrycka sig. I den fria leken kan barn utveckla alla sinnen och alla inneboende anlag men det 

var de vuxnas uppgift att ge barnens lek stimulans genom att anordna en god och naturlig 

miljö samt tillhandahålla lekgåvor. Barns lek är en självständig aktivitet, som i sig på bästa 

tänkbara sätt utvecklar barnen fysiskt, andligt och moraliskt (Engdahl, 2007, 2011; Lillemyr, 

2002; Lindqvist, 1996). Lek är överallt förekommande, men ändå ett svårfångat fenomen, 

som lättare låter sig beskrivas än definieras.  

 

Lekens kännetecken  

• Lek är inifrån motiverad, ofta förknippad med spänning och lustkänsla. 

• I leken åsidosätter barnen verkligheten, vilket ger utrymme för fantasi och skapande och att 

bortse från sig själv. 

• Leken bygger på samspel och kommunikation. 

• Leken ger barn en inre bas för val och beslut, som innebär verklig delaktighet och ger stort 

inflytande.  

• Lek är frivillig men kräver koncentration och uppmärksamhet 

 

Huizinga hävdar i sin klassiska bok Homo Ludens (1945) att leken är så gammal och 

ursprunglig att den föregår mänsklighetens språkliga och kulturella mönster. Lek kan enligt 

Huizinga sammanfattas som en fri handling, som pågår bortom och utöver vardagen och som 

inte har ett nyttoperspektiv eller materiell vinning som mål. Leken utspelas i ett eget rum och i 

en egen tid, den följer vissa regler och det finns alltid både lekare och de som inte deltar i 

leken. Lek är frivillig, påbjuden lek är ur barnens perspektiv att betrakta som sysselsättning på 



andras initiativ (Lillemyr, 2002). När man jämför studier om barns delaktighet och inflytande 

framträder leken som särskilt betydelsefull. Barn uppger att de i leken har möjlighet att ta 

egna initiativ, påverka, göra egna val och bestämma (Williams, Sheridan & Pramling 

Samuelsson, 2000). 

 

Lek är kultur 

Kulturella lekteorier betraktar leken som en kulturyttring, ett fenomen där barn och vuxna 

eller barn med inspiration från vuxenvärlden skapar sin egen kultur. Barns lekar ses som 

uttryck för fantasi och meningsskapande. Barnkultur kan syfta på olika saker, kultur för, med 

och av barn (Lindqvist, 1996).  

Lek är fantasi i handling. I leken kommer hela barnet till uttryck. Lek är en skapande aktiv 

handling och den är samtidigt också ett estetiskt uttryck. Leken bygger ofta på improvisation 

och förmågan att tillsammans i grupp utveckla lekförloppet (Sawyer, 1997). Ingen enskild 

individ bestämmer vad som ska ske härnäst i en improviserad lek. Improvisation integrerar 

kropp och fantasi, hjärna och handling, och bygger därmed på avancerade processer med 

estetiska och etiska bottnar. 

Äldre lekteorier behöver omvärderas i ljuset av en ny barnsyn. I min egen forskning har jag 

funnit många exempel på att ettåringar kommunicerar med varandra i leken, vilket leder till 

att jag ifrågasätter begrepp som bredvidlek och parallellek. Lekteorier som bygger på 

stadieindelning kan skjutas i bakgrunden till förmån för nyare forskning.  

De yngsta barnens lek kännetecknas av frihet, spontanitet och glädje. Den är både 

experimenterande och upprepande, den utgår från inre krafter och inspireras av yttre faktorer. 

Genom kommunikation och social interaktion i form av initiativ, turtagning och att ta den 

andres perspektiv utvecklas lekarna och även små barn interagerar och utvecklar 

vänskapsrelationer i leken. 

 

Toddlare är sociala personer 

För mitt avhandlingsarbete Toddlers as social actors in the Swedish preschool (2011) har jag 

observerat ettåringars interaktion och kommunikation under fria lekstunder i en 

småbarnsavdelning i en kommunal förskola i Stockholm. Jag har, med inspiration från 

Gunvor Løkken (2004), valt att kalla barnen i studien för toddlare. Barngruppen bestod av 

totalt 15 toddlare, ett- till tre år gamla. Bland dessa valde jag att fokusera de yngsta barnen, tre 

flickor och tre pojkar som var mellan 13 och 24 månader under den nio månader långa 

studien.  



Resultaten visar att ettåringarna inom ramen för de fria lekstunder som dokumenterats 

mestadels leker tillsammans i gemensamma lekar eller med liknande lekar i samma rum. 

Barnen leker rörelselekar med dans och spring, de jagar varandra, de använder stora 

lekredskap som plasthästar, dockvagnar, lastbilar och skottkärror och de följer varandra i 

leken.  

Ettåringarna är fysiskt rörliga, de vandrar runt mellan de rum och platser som står till deras 

förfogande. Ofta påbörjas en lek, till exempel med dockor i det lilla rummet, för att därefter 

utvidgas med en promenad runt i avdelningens rum. Under promenaden deltar ettåringen i 

någon annan pågående lek för att därefter i sin fortsatta rundvandring återkomma till det lilla 

rummet och återuppta leken med dockor. 

Jag känner igen detta sätt att leka från mitt arbete som förskollärare i småbarnsgrupp. Tidigare 

betraktades detta beteende som ett uttryck för småbarns begränsade förmåga till koncentration 

och att ettåringar är lätta att avleda. De upprepade observationerna i min studie (2007) har fått 

mig att fungera över om det kanske snarare handlar om ett genuint socialt engagemang hos 

barnen. De korta, upprepade lekperioderna hör ihop och bildar en ny sorts lek, typisk för 

ettåringar. En lek pågår på det sättet länge, men i flera återkommande kortare perioder. Leken 

inspireras både av kamraterna och av de erbjudanden som finns i den fysiska miljön i form av 

redskap, leksaker och möbler.  

 

Barn uppmärksammar varandra 

Kännetecknande för en förskola är att där finns många barn och det är tydligt vilken glädje 

barnen har av varandra. De uppmärksammar varandra, de samspelar och de uppnår 

samförstånd (se Stern, 1991 a, b), vilket kan illustreras av följande exempel 

(videoobservation, 30 november): 

 
Det är novemberförmiddag och barnen är ute på gården. Theo, som bara varit en och en 

halv månad i förskolan, går runt på gården och prövar på saker och platser. Han stannar 

upp vid lekhuset där det finns en väggfast smal bänk. Theo kan komma upp och gå ner 

men inte sätta sig på bänken. Han håller på med detta, upp och ner och att försöka vrida 

runt och sätta sig, i femton minuter. Max kommer fram och hälsar på Theo och de 

startar en lek tillsammans. 

 
1 Theo Klättrar upp på bänken på sina knän och ställer sig upp 

 
2 Max Kommer fram till lekhuset, stannar och tittar på Theo 
3  Går fram till bänken och klättrar upp på den 

 



4 Theo Tittar på Max och skrattar 
 

5 Max Tittar på Theo, skrattar, klättrar ner, går några steg 
6  Vänder sig om och tittar på Theo 

 
7 Theo Tittar på Max och stampar med ena foten på bänken 

 
8 Max Stampar med sin fot på marken och tittar på Theo 

 
9 Theo Skrattar 

 
10 Max Skrattar och stampar 

 
11 Theo Stampar och skrattar 

 
 
Theo är upptagen av att erövra gården, nykomling som han är. Att titta ut och in i lekhuset är 

roligt, att försöka klättra upp på bänken likaså. Men när Max kommer och gör samma sak 

förvandlas klättrandet till en samlek och Theo skrattar högt av glädje. Max och Theo stampar 

med fötterna, det låter och samleken känns igenom hela kroppen.  

Max är 15 månader äldre än Theo men visar i den här leken en omtanke om den nyaste 

pojken, sin nya kompis. Barn är barns glädje, skriver Michélsen (2004). 

Det dominerande stämningsläget har varit positivt och glada skratt liksom nynnande och, 

ibland ordlösa, sånger är rikligt förekommande. Barnen håller på med något, de är indragna i 

utforskande lek, i stora rörelselekar och i lek med leksaker. Barnen väljer i första hand 

varandra och i leken utvecklas sociala relationer och vänskap (Corsaro, 1997; Williams m.fl., 

2000).  

 

Toddlare bygger vänskapsrelationer 

Jag kunde se att även ettåringarna i min studie valde ut särskilda kamrater i vissa situationer. 

Följande exempel visar på ett sådant begynnande vänskapsband (fältanteckning 3 oktober): 

 

Efter samlingen ska barnen gå ut. Robin och Leo brukar leka tillsammans med bilar ute 

på gården. När Robin är påklädd ser han sig omkring i hallen. Var är Leo?  

Robin tittar sig omkring och springer sedan tillbaks till lekrummet, där samlingen nyss 

avslutats. Där sitter Leo och hans bror Tim. De har tagit fram garaget och leker med 

bilarna.  

Robin tittar en stund på Leo, säger ingenting, men springer tillbaks ut i hallen och 

hämtar Leos skor. Sedan går han in i lekrummet igen och ställer skorna framför Leo. 

Leo bryr sig inte om skorna utan fortsätter att leka med bilarna. 



Robin springer ut i hallen igen. Denna gång hämtar han Tims skor, och springer tillbaks 

till lekrummet. Han håller fram skorna mot Tim och tittar på Leo. 

Samtidigt kommer förskollärare K in i rummet och uppmärksammar barnen på att de 

skulle gå ut. Vilket de gör. 

 

Robin (19 månader) vill gärna leka med Leo ute på gården. Alla barnen ska gå ut, men Robin 

vill leka just med Leo och han uppfattar att Leo inte är klar för att gå ut när Robin själv är 

redo. Robin verkar ha en intention om att leka med bilar tillsammans med Leo. För att få som 

han vill griper han handlingskraftigt in i planeringen, hjälper till med påklädningen genom att 

hämta först Robins och sedan även Tims skor. 

Robin gestaltar i berättelsen ovan ett subjektivt själv med en intersubjektiv förmåga till 

intoning (se Stern, 1991b) mot Leo och deras gemensamma lekvärld. Han finner en lösning, 

visar agens. Robins initiativ visar att det är just Leo han vill leka med, en utvald kamrat, en 

vän i leken.  

 

Toddlare leker tillsammans 

Løkken (2000) beskriver lek bland toddlare, vilken kännetecknas av en rik variation, en 

kroppslig närvaro och lek med mycket aktivitet kring stora lekredskap. Leksaker hanteras av 

barnhänder och är i första hand taktila redskap. En leksak är en sak som dras in i lekens 

dynamik.  

Barnen samspelar och upprepar skrattande sina tumlande lekar. Det glädjefyllda tolkar 

Løkken (2004) som att leken samtidigt är meningsskapande för barnen. Løkken betraktar 

toddlares upprepande kroppsliga lek som kultivering, som ett sätt att vara människa i ett – 

tvåårsåldern.  

Genom sina handlingar konstruerar barnen relationer och gemenskap. I denna gemenskap 

utvecklas en lekkultur där barnen härmar och upprepar sina lekar till rutiner. Leken bygger på 

förmågor att dela känslor och att förstå intentioner hos varandra. Exempel på barnkulturinslag 

från Løkkens forskning är hälsningsceremonier, lekritualer runt soffor, skrattkonserter och 

tröstrutiner. 

 

Den glädjefyllda leken 

Små barns lekar är öppna för många att delta i och fungerar därmed även som en arena för 

relationsbyggande, vilket följande observation från min lic. avhandling Med barnens röst 

(2007) kan exemplifiera (videoobservation 16 november):  



I lekrummet finns sex ganska stora hästar (mankhöjd cirka 30 centimeter) gjorda av 

uppblåst mjukplast. Barnen leker mycket med hästarna, så småningom lär de sig att 

grensla, att sitta upp på hästen och själva ritten sker genom att de hoppar jämfota och 

studsar framåt på hästen, som fungerar nästan som en stor studsboll.  

Idag har barnen bett barnskötaren M att hon ska sätta på musik och de största barnen tar 

var sin häst och hopprider runt i cirkel på den blå mattan. De hoppar, skrattar och 

ramlar omkull. När någon ramlar, ramlar alla. Sedan börjar leken om igen.  

När det blir paus i musiken stannar ridandet upp och när nästa låt börjar tjuter barnen av 

glädje och börjar hopprida igen. Efter ett tag går tvååringarna ut på gården och kvar 

inne är Robin, Leo och Nova. Robin fortsätter hopprida runt, runt, runt. 

Nova kan inte sätta sig på hästen ännu. När tvååringarna gått ut tar Nova en häst, håller 

i den, drar in den i mitten av mattan, lägger den ner och sätter sig på den. Hon tittar på 

Leo och Robin.  

Leo kan inte riktigt konsten att rida. Han kan gränsla hästen och sätta sig på den, men 

han får ingen riktig kraft i hoppandet. Han tränar och tränar, hoppar på stället, men 

kommer inte framåt. När Robin passerar Leo ramlar han av sin häst. Leo ramlar ovanpå 

Robin och skrattar. Robin tittar på Leo och skrattar. Nova tittar på Robin och Leo och 

skrattar.  

Robin reser sig upp och börjar rida runt, runt igen, Leo reser sig upp och släpar sin häst 

efter Robin. Nova sitter i mitten av mattan, följer pojkarna med ögonen, ler och skrattar 

ibland högt.  

 

Den glädjefyllda leken smittar och drar till sig fler barn. Ettåringarna får inspiration av 

tvååringarna. I den här situationen, som beskriver en vanligt förekommande lek, deltar både 

ett- och tvååringar. Oftast leker många barn tillsammans men de mindre barnen klarar inte 

alltid att göra samma saker som de något äldre.  

Till barnkulturen på avdelningen bidrar den stora runda blå mattan. Den inspirerar till springa-

runt-lekar, till att rida på hästarna, och till att ramla på varandra och på lekredskap i en 

tumlande gemensam lek. Att leka med hela kroppen, att leka med redskap och att vara många 

tillsammans kännetecknar toddlares lek (Løkken, 2004). Rörelseglädje och glada skratt är en 

av de vanligast förekommande samspelssituationerna på småbarnsavdelningar, enligt 

Michélsen (2004).  

 

Studera och utveckla leken 

Trots att leken alltid har haft en central roll i förskolan har den enligt Lindqvist (1996) inte 



studerats eller utvecklats särskilt mycket. Det kan hänga ihop med en uttolkning av begreppet 

den fria leken som innebär att leken ska vara en skyddad arena, fri från vuxna.  

Lindqvist utvecklar själv ett lekpedagogiskt arbetssätt med lekvärldar, som bygger på en 

medveten planering och en kombination av praktisktestetiska konstarter och lek. Skapande 

och estetiska uttrycksformer liknar lekens fria väsen och passar för processer som inrymmer 

både reproduktion och produktion. 

Även ett- till treåringar deltar i och påverkar leken inom ramen för lekvärldar med tydliga 

roller (Lindqvist, 1997). Barn som får dramatisera en läst bok i lekens form utvecklar en 

förmåga att tolka komplicerade sammanhang. För ettåringar innebär detta en möjlighet att 

med hjälp av exempelvis utklädningskläder och leksaker agera och kroppsligen uttrycka sina 

upplevelser från en läst saga. I lekens form kan helhetliga upplevelser och känslor uttryckas, 

trots att ettåringarna inte kan berätta med ord.  

När barn är tillsammans utvecklar de sina egna vanor, lekar, rutiner och värderingar 

gemensamt. Om dessa får varaktighet över tid uppstår en kamratkultur (Corsaro, 1997). 

Kamratkulturer byggs upp i handling, i interaktion mellan barnen och inrymmer, förutom de 

enskilda lekarna och rutinerna, även barnens normer och värden. Genom lek prövas och 

omprövas, accepteras och förkastas normer och värden, en process som kan liknas vid en 

tolkande reproduktion (Corsaro, 1997). I min avhandling beskrivs hur toddlarna bjuder in till 

lek och att jag fann att de använder samma sorts access rituals som Corsaro beskriver från 

äldre förskolebarns lek.  

 

Barn är barns glädje 

Små barns kultur handlar om samspelshandlingar där toddlarna själva gemensamt och utan 

vuxenstöd kommer överens om innehållet och utformningen av sina lekar och sitt samspel 

(Michélsen, 2004). De brukar återkomma och upprepas så gott som dagligen. Kultur handlar 

om att skapa och återskapa och kännetecknas bland småbarn av påhittighet, ordlöst 

samförstånd, kroppslig kommunikation och inte sällan glada skratt. Michélsen menar att 

barnkultur för toddlare är uttryck för barnens intresse för andra barn och deras intresse för och 

glädje i att vara aktiva tillsammans. Barn är barns glädje! 

Utöver de initiativ till lekar och kontakt med varandra, som beskrivits ovan, är det vanligt att 

toddlare tar initiativ till att leka med det som finns till hands. Michélsen (2004) beskriver hur 

miljön i sig utgör erbjudanden (social affordances) som i sin tur skapar lekande och 

utforskande barn. Ettåringarnas aktiva interaktion med miljön utgör därmed också en form av 

initiativ.  



Det finns rikliga exempel på hur ettåringarna väljer att klä på sig utklädningskläder, lagar mat 

i en välsorterad hemvrå, kommunicerar med sina kompisar via fotografier på väggarna eller 

stannar upp inför en leksak i ett längre utforskande. De återkommande lekarna, med 

inspiration från rundvandringar i lekmiljön, kan ses som ett barnkulturellt mönster som skapas 

bland ettåringarna. 

 

De viktiga vuxna 

Vid min analys av ettåringarnas lekvärld framkom att barnen i liten utsträckning vände sig till 

pedagogerna. I jämförelse med äldre beskrivningar om små barn som behövande och i behov 

av en närvarande och stödjande vuxen, framträder i min studie en grupp toddlare som i första 

hand väljer att leka och vara med varandra under de fria lekperioder som studerats.  

Under studiens gång började två ettåringar (Nova och Theo) på avdelningen. Även i analysen 

av dessa nybörjares lekar dominerar intresset för de andra barnen över intresset för 

pedagogerna. 

Att barnen har möjlighet att agera så självständigt med rikliga exempel på initiativ och 

delaktighet utgör för mig tydliga tecken på att pedagogerna i denna förskola lyckas bra med 

sitt grundläggande uppdrag om en rolig, trygg och lärorik verksamhet. Jag är medveten om att 

de lekperioder jag studerat äger rum inom ramen för den grundläggande struktur och atmosfär 

som pedagogerna skapar tillsammans med barnen. Trots att denna studie inte tar upp 

pedagogernas agerande har de ändå skapat ramarna, som möjliggjort mina upplevelser av 

barnens livsvärld. Pedagogers förhållningssätt har avgörande betydelse för kvaliteten i 

förskolan.  

 

Hur löser vi detta? 

Vad ska nu hända med leken, som av tradition har en stark ställning i förskolan? Regeringen 

motiverar behovet av att revidera läroplanen med att den pedagogiska potentialen i förskolan 

inte har utnyttjats fullt ut, varför vissa mål har förtydligats. Samtidigt är uppdraget och 

helhetssynen på förskolepedagogik oförändrad – omsorg, fostran och lärande ska integreras 

till en helhet och lekens betydelse betonas. Hur löser vi detta? Börjar vi i förskolan också 

snegla på ämnesinriktade traditioner från skolans värld, traditioner som sitter djupt i oss själva 

från egna upplevelser?   

Leka och lära har delvis ersatts av uttrycket leka för att lära.  Alltsedan rapporten Att bygga en 

ny skolform för 6-åringarna (2001) visar Skolverkets utvärderingar tydliga tendenser till 

skolifiering av vardagen. 2001 gällde det sexåringarna, i utvärderingarna från 2004 och 2008 



gäller det förskolebarnen. Med skolifiering menas att grundskolans traditioner tränger ned i 

förskolan. Barns lärande sorteras efter skolämnenas logik vilket i sin tur tränger undan ett 

helhetsperspektiv på lek, omsorg, fostran, utveckling och lärande. Lek och verksamheter blir 

lektionsplanerade, utevistelse blir rast, barnen ska sitta stilla och rummen inreds för lärande. 

Men läroplanen är tydlig med att verksamheten i förskolan inte ska utvecklas åt det hållet. 

 

Krav på gedigen kunskap  

Enligt Lillemyr (2002) behöver förskolepedagoger stor kunskap om lek och om sin egen 

betydelse för att leken ska blomstra. Vuxna styr, enligt Lillemyr, leken på tre olika sätt: 

• direkt och utifrån genom ingripanden i leken, 

• indirekt genom att ordna för leken i tid, rum, miljö och material 

• direkt och inifrån genom att pedagogen själv deltar i leken. Vuxna ska inte (alltid) lämna 

barnen ensamma. 

Det krävs gedigen kunskap hos pedagoger för att styra på lämpligt sätt, både vad gäller barns 

lärande och utveckling, vad gäller lek och lekens förutsättningar och utveckling och att man 

vet vad man vill uppnå. Barnen leker helst med varandra, men vänder sig också till de vuxna, 

dels för att be om hjälp, stöd eller för bekräftelse, dels för att bjuda in dem i lekarna 

(Johansson & Pramling Samuelsson, 2007). Tar vi vårt ansvar som pedagoger och arrangerar 

miljöer, rutiner och program som bygger på lek? Har vi en planering som gör det möjligt för 

barnen att välja det de allra helst vill – att leka? 

 

Ingrid Engdahl 
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