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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att ta reda på om det finns lekar som förskollärare upplever som 
problematiska, icke önskvärda eller rent av förbjuder i sin verksamhet, vilka regler som finns för lek i 
deras verksamhet, samt vilka diskurser kring lek i förskolan som ligger till grund för dessa 
uppfattningar. Vi vill även undersöka hur förskollärarna själva ser på hur faktorer som genus och egna 
lekerfarenheter i barndomen har påverkat deras synsätt. Metoden för studien är enskilda intervjuer av 
semistrukturerad karaktär, samt analys av respondenternas utsagor utifrån ett poststrukturalistiskt 
perspektiv. Studiens resultat visar att det bland de intervjuade förskollärarna finns föreställningar om 
lek som bygger på diskurser om lek som lärande, utveckling och bearbetning. När det gäller reglering 
av lek så ges här uttryck för ståndpunkter som vilar på diskurser om att leken ska vara säker och bygga 
på samtycke och ömsesidighet mellan de som leker och att ingen får bli kränkt. En slutsats av studien 
är att det inom svensk förskoleverksamhet både existerar förhållningssätt om totalförbud mot vissa 
typer av lekar, till exempel vapenlek, men även förhållningssätt som accepterar sådana lekar. En annan 
slutsats är att pedagoger i förskolan kan uppleva att den pedagogiska miljön begränsar deras 
möjligheter att tillåta vissa typer av lekar.  

Nyckelord 
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Förord 
 
Denna uppsats tillägnas Femman. En god vän och en kärleksfull mor. 2006-2015. 

 

Beskrivning av författarnas insatser i studien 
 
Ämnet för uppsatsen, frågeställningar och teori och metod var något som diskuterades fram 
gemensamt. Vi ägnade oss båda var för sig åt att söka tidigare forskning, metodlitteratur och teoretisk 
litteratur. Vi delade med oss av de titlar vi hade hittat och läste båda allt material och delade sedan upp 
arbetet mellan oss gällande tidigare forskning och teori. Våra intervjufrågor var något som vi 
diskuterade fram tillsammans. Vi identifierade vilka teman vi ville undersöka och vilka frågor som 
kunde ställas utifrån respektive tema. Intervjuerna genomförde vi tillsammans, och vi turades om att 
transkribera materialet. Vi gick sedan igenom det för att identifiera teman i intervjupersonernas 
utsagor, vad vi kunde se för diskurser i det sagda och hur vi kunde lägga upp analysen. Vi delade upp 
skrivandet mellan oss och skrev på olika delar av analys och diskussion utefter de teman vi hade 
diskuterat fram, till exempel miljöns betydelse för hur lek regleras, för att sedan sammanställa och 
diskutera texterna tillsammans.  
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Inledning 
 
Vi som står bakom denna studie är två förskollärarstudenter som båda är nyfikna på lekens gränsland. 
I detta gränsland kan vi finna sådana lekar som anses problematiska eller är förbjudna i förskolans 
miljö. Det kan röra sig om lekar som handlar om vapen, våld och andra teman som kan anses 
olämpliga för barn att sysselsätta sig med. Det kan även handla om riskfyllda lekar där barn äventyrar 
sin säkerhet, eller lekar som helt enkelt uppfattas som alltför högljudda, vilda och störande. Under vår 
utbildning har vi tagit del av många perspektiv kring lek och vad det finns för gränser för barns lek. 
Frågor som rör problematiska, icke önskvärda och förbjudna lekar i förskolan var något vi kände att vi 
ville fördjupa oss i.  

Detta är ett ämne som vi själva har blivit tvungna att förhålla oss till många gånger, och som kommer 
att följa oss genom hela vårt framtida yrkesliv. Det går inte att komma ifrån att barns lek ofta blir 
problematisk ur vuxnas perspektiv. Det tillhör vardagen i förskolans verksamhet att gripa in när barn 
gör något de inte får, att försöka förklara vilka regler som finns och varför. Vi har också varit med om 
många situationer där vi känt att regler och restriktioner varit alltför rigida, men även att det funnits en 
osäkerhet kring vad som är tillåtet och inte. Vi har även varit med om situationer där vi själva tillåtit 
lekar som kanske varit kontroversiella eller förbjudna.  

Vi har även minnen från vår egen barndom som gör att vi kan relatera till barns lek i dag. Vi minns hur 
fruktansvärt roligt det var att fäktas med pinnar, skjuta med pilbåge, hålla på med leksakspistoler och 
knivar och vara hemlig agent med tillgång till dödliga gifter. Det fanns även våldsamma TV-program 
som utgjorde en oemotståndlig lockelse, till exempel Batman, Zorro och Ninja Turtles. Vi förstår 
barns behov av att få leva ut sina intressen, samtidigt som vi som blivande förskollärare har ett 
uppdrag som regleras av förskolans läroplan. Även om vi minns vår barndom så är vi nu vuxna 
individer med en annan syn, och som förskollärare kommer vi att ha ansvar för barn och ha stor makt 
över hur deras aktiviteter på förskolan utformas. Makt utövas även över oss i form av förskolans 
läroplan och andra styrdokument som definierar förskollärarens uppdrag. 

Läroplanen för förskolan understryker lekens betydelse för barns utveckling och lärande, samt 
påbjuder att förskolans verksamhet ska präglas av ett medvetet bruk av leken för att främja barnens 
utveckling och lärande. Bland annat framhålls att lek stimulerar fantasi, kommunikation, samarbete 
och problemlösning, samt ger möjlighet att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och 
erfarenheter. Verksamheten ska ge utrymme för barnens egen fantasi och kreativitet i lek och andra 
aktiviteter. (Skolverket 2010, s. 6-7). Leken har alltså en särskild roll att spela i förskolans verksamhet, 
och förskollärare har i uppdrag att förverkliga läroplanens intentioner i verksamheten, och därmed 
använda barns lek i ett pedagogiskt syfte.  

Vår uppfattning är att det område vi valt att studera är forskningsmässigt eftersatt, då vi inte har funnit 
särskilt gott om studier som just studerar och problematiserar förskollärare och lärares inställning till 
barns lek och vilken typ av lekar de motsätter sig och varför. Desto vanligare är det att den granskande 
blicken riktas mot barnen och att deras lek blir föremål för forskning, till exempel i studier som 
undersöker om det finns något samband mellan vissa typer av lekar och ökad aggressivitet och våld 
(Watson & Peng 1992). Att barn leker lekar med våldsamma inslag ses ofta som ett problem som bör 
åtgärdas (Kuykendal 1995 & Fortis-Diaz 1998). Även barns våldsamma lekfantasier har setts som 
problematiska och kopplats till aggression och antisocialt beteende (Dunn & Hughes 2001).  
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Vi tror att denna studie kan komma att bidra till diskussion och debatt bland yrkesverksamma i 
förskolan, något vi tror är mycket viktigt. Att diskutera och utbyta erfarenheter kan leda till nya 
perspektiv och att man inte tar sina egna värderingar för givna. Reflektion över yrkesrollen och 
verksamheten är i dag en integrerad del av förskollärarens praktik, och barns lek och hur den regleras i 
verksamheten är ett ämne som är av största vikt att reflektera kring.  

Tidigare forskning och perspektiv 
på lek  

Att styra barn mot den goda leken  
 
Tullgren (2004, s. 85-98) har undersökt hur pedagoger i förskolan förhåller sig till olika typer av lek 
genom att studera hur de reglerar den fria leken i verksamheten. Hon fann att pedagogerna genom 
olika strategier för styrning och kontroll försökte avstyra lekar av icke önskvärd karaktär, och i stället 
styra barnen mot lekar med mer lämpligt innehåll. Pedagogerna kunde genom att delta i leken effektivt 
styra den ”inifrån” genom att ta egna initiativ i leken, samt uppmuntra eller ignorera barnens initiativ. 
Detta innebär en ”mjukare” och mer omärklig styrning av barns beteende. Genom normaliserande 
tekniker sökte pedagogerna korrigera barnens beteende i enlighet med rådande normer. Dessa tekniker 
kan förstås i termer av belöningar och bestraffningar, samt inneslutning och uteslutning. Exempel på 
inneslutande tekniker är att uppmärksamma och berömma barnens lek, medan detta att inte 
uppmärksamma vissa initiativ i sin tur verkar uteslutande. Som lekdeltagare kan vuxna välja vilka av 
barnens initiativ de ska uppmärksamma och vilka de ska ignorera. Genom att avstå från att bejaka ett 
barns initiativ så kan man effektivt hindra leken från att ta en ny, icke önskvärd vändning. Tullgren 
menar att barnen endast är fria att välja innehåll i leken så länge de håller sig inom ramarna för vad 
som kan uppfattas som god lek, och vissa av de fantasier och föreställningar som barnen väljer att 
gestalta upplevs som opassande och blir därför föremål för åtgärder och motarbetas av pedagogerna. 

De icke önskvärda lekarna  
 
Tullgren (2004, s. 67-80) identifierar i sin studie två olika typer av lekar som pedagoger i förskolan ser 
som icke önskvärda och försöker motarbeta. Dels rör det sig om lek som är högljudd och rörlig och ses 
som ett hot mot ordningen, och dels rör det sig om lekar som är tveksamma ur moralisk synvinkel. Det 
rör sig alltså både om vilken typ av roll barnen väljer att inta, samt hur de uppför sig i denna roll. De 
lekar som är moraliskt tveksamma kan handla om våld, olagligheter och andra otäcka företeelser. Det 
mörka och kaotiska i barns föreställningsvärld får lite utrymme på förskolan, liksom den alltför 
högljudda och rörliga leken, medan lugna lekar som har med till exempel matlagning att göra 
uppmuntras.  

I Logue och Detours studie (2011, s. 1-14) behandlas i stället hur man kan arbeta med att närma sig 
och förstå de lekar som rent spontant känns moraliskt tveksamma. Studien utfördes på den egna 
laboratorieförskolan i USA och kretsade kring att åstadkomma en mer tillåtande attityd till ”bad guy 
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play” eller skurklek. Den här typen av lekar var inte förbjudna på förskolan, men pedagogerna var 
mycket ambivalenta till den typen av lekar och hur de skulle hanteras. Det kunde till exempel handla 
om superhjältelek, krigslek eller att leka tjuv. I studien fokuserade man på att observera och 
dokumentera barnens lek, samt att reflektera över vad man hade sett i barnens lek. Leken i studien 
kretsar kring dockor som utsätts för fara för att sedan räddas. En av pedagogerna blev tilldelad rollen 
som skurk och fick i uppdrag att stjäla dockorna, vilket hon upplevde som problematiskt. Att leka att 
man stjäl barn var något som uppfattades som ett stort tabu av pedagogen. Det fanns också en 
medvetenhet om att föräldrar kunde ha åsikter om att man uppmuntrade den typen av lek. Slutsatserna 
som de deltagande pedagogerna kom fram till var bland annat att barns låtsaslek kan bli mer komplex 
när pedagogerna stödjer leken utan att styra den och att pedagogers obehag inför vissa typer av 
lekteman kan hämma lek som hade kunnat vara värdefull för barn. Det är inte heller samma sak att 
barn låtsas agera aggressivt som att de verkligen agerar aggressivt. Om barn kan förstå skillnaden 
måste också pedagoger kunna förstå det och låta leken utvecklas, utan att låta förutfattade meningar 
styra vad man tillåter och inte.  

Får man leka krig här? 
 
Logue och Harvey (2009, s. 36-44) har i en studie undersökt inställningen till olika typer av lek hos 
lärare för 4-åringar. Bland annat undersöktes lärarnas regler kring fysisk, aktiv lek, inklusive bråklek, 
superhjältelek med mera, och vad de själva ansåg hade bidragit mest till deras synsätt. Vissa uppgav 
att bråklek var förbjuden på deras skola, medan andra ansåg att sådan lek var värdefull för barnens 
utveckling. Dock framgick det att säkerhetsaspekten var viktig i sådan lek. Här framkom också 
användning av strategier för att avleda barn från icke önskvärd lekar, till exempel om de började prata 
om fängelse eller använder karate. Flera lärare vittnade om att skolans policy och föräldrars åsikter 
påverkade vilka typer av lekar de tillät eller förbjöd. De influenser som lärarna ansåg hade påverkat 
deras syn på lek mest var främst deras utbildning, deras egna upplevelser i barndomen samt kollegors 
synsätt. 46 procent av lärarna hade någon form av policy om nolltolerans på sina skolor. Det som var 
förbjudet var olika typer av bråklek och fysisk lek, exempelvis superhjältelek.  

Holland (2003, s. 2-9) har undersökt den nolltolerans mot krigslekar, vapenlekar och superhjältelekar 
som hon funnit är det vanligaste förhållningssättet på brittiska förskolor. I denna policy om 
nolltolerans ingår till exempel ett förbud mot att konstruera olika former av vapen med hjälp av det 
material som finns på förskolan, att ta med leksaksvapen till förskolan, och att iscensätta scenarion 
som inkluderar krig och superhjältar. Holland fann att detta var en policy som inte kunde hittas i något 
dokument, utan det var snarare en oskriven regel. Två av respondenterna i studien uppgav att de inte 
hade ifrågasatt denna policy då de ansåg att ledningen borde veta bäst. För två andra av 
respondenterna var nolltoleransen något som gick i linje med deras egna ideal om fred och deras 
feministiska övertygelse. I ett sådant ljus kan kopplingen mellan små pojkars vapenlek och vuxna 
mäns våld tyckas uppenbar, och ett förbud vara något som verkar självklart och förnuftigt. Holland 
drar slutsatsen att nolltoleransen mot barns våldsamma lekar kan ses som en konsekvens av tidsandan 
under 70-talet och det tidiga 80-talet. Holland (2003, s. 9-10) menar vidare att policyn om nolltolerans 
hänger ihop med individuella pedagogers upplevelser, attityder och känslor, snarare än ett genomtänkt 
förhållningssätt till barns lek. Policyn är inte baserad på några bevis för ett orsakssamband mellan 
vissa typer av lekar och aggressivt beteende, utan snarare en tro på att det mycket väl kan finnas ett 
sådant samband och att det därför kan vara bra att förbjuda dessa lekar ”för säkerhets skull”. Många av 
respondenterna trodde att det existerade forskning som hade påvisat ett sådant samband, även om det 
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inte gör det. En annan aspekt som Holland (2003, s. 33) för fram är att många pedagoger i förskolan 
inte betraktar krigslek, vapenlek och superhjältelek som fantasifull, utan att den ses som en stereotyp 
form av lek som erbjuder få utvecklingsmöjligheter. Holland menar dock att man knappast kan 
utvärdera potentialen i sådan lek om barnen hela tiden avbryts och hänvisas till andra aktiviteter när de 
leker sådant.  

Även Rich (2003, s. 1-6) har undersökt policyn mot nolltolerans som hon ofta mött i sitt arbete. Skälen 
som uppges för att motivera nolltoleransen är bland annat att lek med vapen gör barnen mer aggressiva 
och att det är fel att tillåta en företeelse som i verkligheten kan skada människor. Vapen dödar, och 
därför är det fel att leka sådant. Konsekvensen blir dock att barnen utarbetar strategier för att kunna 
ägna sig åt sådana lekar utan att lärarna märker det. Rich för fram argumentet att barn har rätt att leka, 
och för att deras kognitiva förmågor ska kunna utvecklas optimalt och för att deras självförtroende ska 
bli starkt så måste de få känna att deras lek värdesätts. I leken visar sig deras intressen, känslor och 
frågor, och om de känner att detta inte värdesätts så sänks deras självkänsla. Om deras lek inte tillåts 
så berövas de möjligheten att utvecklas i leken och går miste om möjligheter till lärande.  

Detta kan jämföras med Holland (2003, s. 40-41) som nämner som exempel en pojke som hon kom i 
kontakt med under sin forskning. Pojken hade svårt att få vänner och hamnade ofta i konflikter med 
andra barn. Han hade ett stort intresse för att leka med pistoler, något som var totalförbjudet på 
förskolan. När nolltoleransen mot vapen lättades fick han dock möjlighet att utveckla sitt intresse. 
Detta blev en stor hjälp för honom socialt då han fick möjlighet att utveckla sina färdigheter i att 
bygga vapen och möttes av beundran av de andra barnen, och han kunde även dela med sig av sina 
byggkunskaper till dem. Hans lekar kom att utvecklas mer och mer och bli rika på fantasi. Med en mer 
tillåtande attityd fick han möjlighet att skapa sig en positiv identitet. Rich (2003, s. 5) menar att barns 
lek ibland kan chocka vuxna, men att de endast leker sådant de äger kunskap om. Genom barns lek 
kan vi förstå vad de vet och vad de är intresserade av att veta mer om för att kunna göra världen 
begriplig. Hos vissa barn finns ett större behov av att fundera på sådant som rör våld och vapen, och 
därmed även ett större behov av att leka sådana lekar. Holland (2003, s. 33) menar att pedagoger på 
förskolan och i skolan står inför ett val – att förbjuda vissa inslag i verksamheten och därmed förvägra 
barnen stöd i att bearbeta vad de upplever, eller att vara mer tillåtande och aktivt arbeta med barnen 
och hjälpa dem att bearbeta sina erfarenheter och att använda dem på ett kreativt sätt.  

TV-våld och superhjältar 
 
Studier har också gjorts av lärares inställning till lekar inspirerade av särskilda populärkulturella 
fenomen, såsom Teenage Mutant Ninja Turtles och Power Rangers (Carlsson-Paige & Levin, 1991 & 
Levin & Carlsson-Paige, 1995). Teenage Mutant Ninja Turtles som började sändas 1990, och The 
Mighty Morphin' Power Rangers som började sändas 1993, är två av en lång rad program som började 
lanseras efter den avreglering av barn-TV i USA som skedde 1984, under Ronald Reagans 
regeringstid. Flera av dessa program lanserades med hjälp av en lång rad av olika produkter, såsom 
leksaker, kläder, mat och dataspel (Levin & Carlsson-Paige 1995, s. 67).  

Carlsson-Paige och Levin (1991, s. 14-17) började intressera sig för fenomenet då de fick ta del av 
vittnesmål från lärare för yngre barn. Dessa lärare vittnade om att barnen i deras skolor hade börjat 
imitera Ninja Turtles i sin lek och att de använde karatesparkar och karateslag mot varandra. Carlsson-
Paige och Levin (1991, s. 14-17) gjorde en enkätstudie där 74 lärare deltog, och studien visade att i 
stort sett alla de deltagande upplevde vad de ansåg vara negativa effekter av Ninja Turtles hos barnen. 
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Främst rörde det sig om påverkan på barns lek – att leken blev mer våldsam och aggressiv när barnen 
lekte Ninja Turtles. Många lärare såg det som ett problem att leken endast gick ut på att imitera de 
rörelser som barnen hade sett på TV, utan att veta något om karaktärerna de spelade och utan att lägga 
till eget innehåll. Leken upplevdes som fantasilös och i brist på kreativitet och problemlösning, vilket 
upplevdes gå emot skolans ideal om utveckling av barns kreativitet, originalitet och problemlösning. 
Andra aspekter som upplevdes som problematiska var att barnen inte verkade kunna skilja på lekvåld 
och riktigt våld, att leken var väldigt könsstereotyp och att flickor uteslöts, att relationerna mellan 
barnen försämrades, samt att barnen verkade ha fått en ökad acceptans för att använda våld.  

Levin och Carlsson-Paige (1995, s. 68-69) har även studerat lärares inställning till fenomenet Power 
Rangers, och i denna studie framkom i stort sett samma teman – att barnens lek blev mer våldsam, att 
den blev stereotyp och saknade kreativitet, att barnen fick svårt att skilja på fantasi och verklighet, 
samt att de såg Power Rangers som förebilder då det gällde uppförande. Många av lärarna i studien 
trodde att Power Rangers underminerade barnens förmåga till konflikthantering, samt angav att vissa 
barn använde våld och kände att det var rättfärdigat i rollen som Power Ranger. En lärare menade att 
TV-programmet säger sig lära barn om gott och ont, men att barnen endast verkade komma ihåg våldet 
som utövades i programmen.  

Lärares och föräldrars egna åsikter om sådana program har också kommit fram genom deras eget 
deltagande i debatten kring sådana företeelser och hur de bör hanteras (Gronlund, 1992 & Greenberg, 
1995). Greenberg (1995, s. 60-61) menar att barn måste tillåtas att leka ut sina erfarenheter, men att 
denna lek kan ta plats i en kontext som förmedlar värden om samarbete och fredlig problemlösning. 
Till exempel kan pedagoger fokusera på Power Rangers positiva sidor och använda dem i 
verksamheten för att diskutera saker som gott och ont, konflikthantering och vänskap. Power Rangers 
är starka och modiga, men de är även vänner som hjälper varandra och kanske plåstrar om varandra 
efter ett slagsmål mot de onda.  

Gronlund (1992, s. 21-23) delar med sig av sina erfarenheter kring våldsam lek som imiterar allt från 
Ninja Turtles till polisdokumentärer och skräckfilmer. Hon insåg att gränssättande och förbud inte gav 
barnen stöd i deras förståelse för våldsamma TV-program och filmer, eller något stöd i deras process i 
att skapa egna idéer om våld och aggression. Hennes strategi blev i stället att skaffa sig kunskap om 
Ninja Turtles genom att intervjua barnen i klassen. Den ökade kunskapen om fenomenet ledde till att 
hon kunde diskutera Ninja Turtles med barnen och försöka utmana barnens föreställningar om 
karaktärerna. Hon uppmuntrade även barnen att använda Ninja Turtles i sina teckningar och skriva 
historier som sedan gav upphov till dramatiseringar.  

Nu är det 2015, och Ninja Turtles och andra figurer lever vidare i barns lekar, och även gamla 
superhjältar som Stålmannen och Batman återkommer i ständigt nya inkarnationer. Popper (2013, s. 1) 
konstaterar att många forskare inom fältet har konstaterat att lärare som arbetar med yngre barn ofta 
ser denna typ av lek som någonting potentiellt destruktivt, eller i alla fall en distraktion från det man 
önskar erbjuda barnen i form av lärande och uppförandekoder. Popper (2013, s. 9-25) radar även upp 
några föreställningar som finns kring konsekvenserna av barns krigslek, vapenlek och superhjältelek. 
Dels finns en föreställning att krigslek och vapenlek nästan automatiskt leder till ökad aggression och 
våldsamhet, att superhjältelek är lika med normalisering eller glorifiering av våld, samt att superhjältar 
erbjuder negativa, stereotypa och destruktiva förebilder av manlighet och kvinnlighet.  

Popper (2013, s. 151-152) framhäver dock att dessa figurer och historier snarare bär på mycket 
positivt. En viktig aspekt att superhjältar är roliga, vilket är det som gör att många barn dras till dem 
till att börja med. Hjältarna klär sig i spännande dräkter, de flyger, springer och hoppar över hustaken 
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och klarar sig ur dödsfällor med hjälp av listiga trick. De visar även prov på humor och tjafsar 
sinsemellan på ett sätt som utgör en kontrast till de allvarliga frågor de ställs inför. Många superhjältar 
utforskar djupa moraliska och etiska frågor – från vad det innebär att vara en god människa till vikten 
av att arbeta för rättvisa och det allmännas bästa. Många superhjältar kan exemplifiera goda 
egenskaper och demonstrera sina goda moraliska principer genom hur de hanterar konflikter och 
svårigheter. Många superhjältehistorier handlar om moraliska val och konsekvenser av dessa val, och 
utmanar många gånger den som tar del av berättelsen till att tänka över sina egna moraliska 
värderingar, vilket vi väljer att illustrera med detta citat från filmen Iron Man (Paramount Pictures, 
2008): 

 
I never got to say goodbye to my father. There's questions I would have asked him. I would 
have asked him how he felt about what his company did, if he was conflicted, if he ever had 
doubts. Or maybe he was every inch of the man we remember from the newsreels. I saw 
young Americans killed by the very weapons I created to defend them and protect them. 
And I saw that I had become part of a system that is comfortable with zero accountability. 

Genusaspekter 
 
Även genusaspekter på förskollärares inställning till lek har undersökts (Sandberg & Pramling-
Samuelsson 2005, s. 301), med slutsatsen att manliga förskollärare verkar vara mer toleranta än 
kvinnliga förskollärare då det gäller fysisk lek och bråklek – kanske på grund av att de själva har större 
erfarenhet av sådan lek från barndomen. Även barns könstillhörighet kan spela roll för hur 
förskollärare ser på deras lek. Eidevald (2009, s. 108-109) fann i sin studie att förskollärare kan ha 
lägre toleransnivå mot flickor då det gäller till exempel högljudd lek. Dels förväntas pojkar leka 
”vildare” än flickor, och dels förväntas flickor visa större mognad och reglera sitt beteende bättre än 
pojkar, vilket kan innebära att de bedöms olika även om de leker likadant.  

Holland (2003, s. 21) menar att det ofta är könsstereotypt beteende hos pojkar som personal i 
förskolan och skolan försöker korrigera. Att flickor beter sig könsstereotypt och då ägnar sig åt lugna 
aktiviteter och fogar sig i regler ses inte som ett problem, då det inte förorsakar personalen några 
bekymmer. I stället är det de högljudda och fysiska aktiviteter som förknippas med pojkar som blir 
föremål för åtgärder. Holland (2003, s. 22-23) frågar sig vad det gör med pojkars självkänsla om de 
bemöts negativt när de ägnar sig åt aktiviteter som de uppfattar som manliga. Könsidentiteten är 
central när det gäller utvecklingen av barnets självbild. Risken kan då finnas att pojkar med intressen 
som av pedagoger ses som icke önskvärda får en negativ självbild, om de hela tiden matas med 
budskapet att det de gör är fel.  

Barns motstånd  
 
Öksnes (2011, s. 132-133) ser hur barn i dag lever inom institutionella ramar i till exempel förskolan, 
där de vuxna bestämmer hur dagen ska organiseras och även vill använda barns lek för bestämda 
pedagogiska syften. Barn blir i hög grad utsatta för olika typer av styrning av vuxna, men Öksnes 
menar att barn rutinmässigt utmanar och omförhandlar de diskurser de lever igenom. Ofta låter barn 
sig inte anpassas till de föreställningar vuxna har om dem, samt de föreställningar om barn och 
barndom som kommer till uttryck i läroplaner och den pedagogiska miljön.  



 

8 
 

I institutionen blir barn bärare av tydligt avgränsade roller genom bestämda aktiviteter som fungerar 
normaliserande och begränsar barnens kreativitet och drift att leva ut sina känslor. Men barn skapar 
också ”flyktvägar” inom dessa sammanhang. I mellanrummen skapar barn en egen värld där leken, det 
roliga och det tabubelagda odlas. Detta kan ta sig uttryck genom att barnen lekar förbjudna lekar, 
gömmer sig för de vuxna, gör narr av pedagoger och så vidare. Barn kan finna rum för lek även i 
strukturerade undervisnings- och arbetssituationer, trots förbud (Öksnes 2011, s. 156-159).  

Även Tullgren (2004, s. 87-88) fann i sin studie att barnen hade tillgång till sådana mellanrum. Det 
gick att undvika pedagogernas bevakning i olika ”frirum”. En del av dessa frirum skapas av 
pedagoger, men en del skapas av barnen och bekämpas av de vuxna. Att barnen vet om att en viss lek 
eller handling inte uppskattas av de vuxna hindrar dem inte från att ändå ägna sig åt den. I stället 
försöker de undvika övervakning och dra sig undan till frirum där de kan vara i fred, och på så kan de 
undkomma de vuxnas reglering. 

Filosofiska och teoretiska perspektiv på lek  
 
I tidigare forskning och debatt framkommer en rad perspektiv om vad lek betyder för barns utveckling, 
samt perspektiv på vad som ses som önskvärd respektive icke önskvärd lek. Icke önskvärd lek kan 
vara sådan lek där det finns risk för att skada sig fysiskt. Ett annat tema som återkommer är att man är 
rädd för att barnen ska bli mer våldsamma om de ägnar sig åt vissa typer av lekar. Det finns även 
moraliska invändningar mot vissa lekteman, även om barnen inte är våldsamma utan endast leker att 
de utövar våld eller utför andra moraliskt tveksamma handlingar. Ytterligare ett tema är att man 
vänder sig mot vissa former av lek eftersom man anser att de är stereotypa och fantasilösa och inte 
främjar barnens utveckling. Öksnes (2011, s. 12-14 & 23) menar att de flesta västerländska filosofer 
har försökt rationalisera leken för att ge den en nyttig roll i samhällsutvecklingen, och att en syn på lek 
som utveckling framställer leken som rationell, regelstyrd och civiliserande – en aktivitet som hjälper 
barn att bli vuxna, och därmed kan styras i vissa önskvärda, framtidsorienterade riktningar.  

Moderna lekteorier fokuserar ofta på lekens roll för barns utveckling. Olika teorier fokuserar på olika 
utvecklingsområden, till exempel den känslomässiga utvecklingen (psykodynamiska teorier), den 
sociala utvecklingen (sociala inlärningsteorier) och barns intellektuella utveckling (kognitiva teorier). I 
Eriksons psykodynamiska teori om barns psykosociala utveckling spelar leken olika roller i barns liv 
under olika stadier i utvecklingen. I Piagets kognitiva teori bidrar leken till tänkandets utveckling. 
Leken blir här ett sätt att förvandla verkligheten till inre mentala strukturer. Leken utvecklas från ren 
funktionslek till symbolisk lek, som sedan går över i social lek som i sin tur går över till regellek 
(Öhman 2011, s. 40-50). Tanken är att leken utvecklas från lägre stadier mot högre och avspeglar olika 
former av intelligens (Öksnes 2011, s. 82). En del föreställer sig att det är i leken man som pedagog 
kan observera och kartlägga barns svårigheter och ge dem erfarenheter de behöver för att utvecklas 
optimalt. Det kan handla om att fokusera på att barnet kan följa reglerna i leken och så vidare. Till 
exempel kan repetitiv lek tolkas som ett uttryck för att barnet är en dålig lekare. Om en pedagog 
bedömer att barnet inte leker på ett sätt som främjar en normal utveckling så kan det bli aktuellt att gå 
in i leken och lära barnet att leka ”rätt” (Öksnes 2011, s. 14-15). 

Johansson och Pramling Samuelsson (2001, s. 123 & 127) ser hur man i dag har kommit att betrakta 
lek och lärande som relaterade till varandra. Leken framhålls som en viktig del i lärandeprocessen, och 
det framhålls att den främjar en rad olika förmågor, till exempel samarbete. Ett antagande är att barn 
lär sig bäst när de kommer i kontakt med något som fångar deras engagemang. Utifrån detta blir 



 

9 
 

lekens värld en källa till lärande. Öksnes (2011, s. 13) började i början av 90-talet att utbilda sig till 
förskollärare, och hon uppfattade att lek där framställdes som ett viktigt pedagogiskt verktyg för barns 
lärande och utveckling. Hon hänvisar till Lillemyr (1990) som förklarar att leken är så viktig eftersom 
den stimulerar alla delar av barns utveckling. Barns lek betraktas alltså som viktig utifrån 
föreställningen att den stimulerar barns utveckling.  

Knutsdotter Olofsson (2003, s. 110-114) menar att leken har en terapeutisk eller bearbetande funktion 
i och med att många lekar handlar om att avvärja hot, att beskydda och att övervinna faror. I leken gör 
barn detta på ett symboliskt sätt, och därmed kan de känna befrielse från sin litenhet och sitt beroende 
gentemot vuxna. För att bli känslomässigt mogen krävs att man får känna och ge uttryck åt sina 
känslor, och det är därför viktigt att barn inte tvingas hålla inne med sina känslor utan får hjälp av 
vuxna för att kunna hantera dem. Aggressiv lek är som en säkerhetsventil, och i leken lär sig barn att 
bemästra sina känslor. Verklig aggression och aggressivt beteende är inte samma sak, precis som lek 
och verklighet inte är samma sak. Att leka att man är aggressiv är alltså inte detsamma som att vara 
det. Att leka att man dödar någon kan då ses som bearbetning av begrepp snarare än som ett uttryck 
för en vilja att skada. 

Syfte och frågeställningar  

Syfte 
 
Vårt syfte med denna studie är att ta reda på om det finns lekar som förskollärare ser som icke 
önskvärda eller problematiska, eller rent av förbjuder i sin verksamhet, samt vilka regler som finns för 
lek i deras verksamhet. Vi vill även ta reda på hur de motiverar sina uppfattningar och 
ställningstaganden och genom analys av deras utsagor ta reda på vilka diskurser kring lek i förskolan 
och pedagogens roll som ligger bakom dessa uppfattningar. Vi vill även ta reda på hur de själva anser 
att de har påverkats av egna lekerfarenheter från barndomen, samt vilken betydelse könsroller kan ha 
för hur de ser på olika typer av barns lek.  

Frågeställningar  
 

u Hur ser förskollärare på lekens betydelse för barn och lekens roll inom den egna 
förskoleverksamheten?  

u Vad finns det för regler och förbud kring lek i verksamheten, och hur motiveras dessa av 
pedagogerna?  

u Finns det lekar som de anser är olämpliga eller problematiska, och i så fall varför? 

u Hur ser de på barns intresse för populärkulturella företeelser, till exempel superhjältar? 

u Hur ser de på egna lekerfarenheter och den egna könsrollens betydelse för hur de ser på olika 
typer av barns lek? 
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Teoretiskt perspektiv 

Poststrukturella perspektiv 
 
Denna studie utgår från ett poststrukturalistiskt perspektiv – ett teoretiskt perspektiv som Lenz 
Taguchi (2004, s. 54) beskriver som ett tydligt avståndstagande från att det skulle kunna finnas 
universella sanningar om världen som kan avtäckas eller reproduceras. Det vi kan veta om oss själva 
och världen kan bara formuleras i ett mänskligt uttryck av något slag, såsom språket. Därmed kan alla 
våra språkliga uttryck ses som ett slags förståelser eller läsningar eller av hur vi förstår oss själva och 
fenomenen i vår omvärld. Enligt ett poststrukturalistiskt perspektiv är det alltså endast genom vårt 
språk som vi kan förklara och förstå företeelser i vår omvärld. Vi kan endast beskriva något genom att 
använda de ord och begrepp som finns i vårt språk, eller genom att konstruera nya begrepp och tillfoga 
dem till vårt språk. Därför kan vi aldrig tillägna oss kunskap om hur något faktiskt är. Det handlar 
snarare om att ge och skapa betydelser. Den kunskap vi har är tolkningar av världen, inte en 
verklighetstrogen representation av den. I stället är det genom vårt språk som verkligheten tar form. På 
så sätt ses språket inte som ett redskap som vi kan använda för att representera världen, utan språket 
ses först och främst som en förutsättning för vad som går att kommunicera (Nordin-Hultman 2004 s. 
39 & 42).  

För att kunna beskriva och föreställa sig vad något är behövs det även en beskrivning och förståelse av 
vad det inte är. Mening skapas via jämförelser och ord följs ofta i par, där det ena är hierarkiskt 
överordnat det andra. Exempelvis ställs natur mot kultur, rationell mot irrationell och sinne mot kropp, 
kvinna mot man (Eidevald 2009, s. 52). Ett barn kan då beskrivas genom att benämna vad en vuxen 
inte är (till exempel omoget) och vice versa. På samma sätt kan vi benämna lek som god eller ond och 
benämna den med egenskaper som kan ställas mot varandra – exempelvis harmonisk/konfliktfylld, 
fridsam/våldsam, generös/självisk, utvecklande/stereotyp och fantasifull/fantasilös. Även barnets natur 
kan beskrivas med egenskaper som kan ställas mot varandra för att definiera vad som är önskvärda 
respektive icke önskvärda egenskaper – exempelvis aktiv/passiv, social/tillbakadragen, 
samarbetsvillig/obstinat, trygg/otrygg och god lekare/svag lekare.  

Diskurser  
 
I poststrukturalistiskt tänkande finns alltså inga givna sanningar, utan vi kan endast få tillgång till olika 
företeelsers betydelser med hjälp av språket. De företeelser vi talar om kan endast uppfattas och 
förstås utifrån ett meningsskapande som formeras som historiska och kulturella föreställningsmönster 
eller diskurser (Nordin-Hultman 2004, s. 40). I ett poststrukturellt sammanhang avses med diskurs 
innebörden och betydelsen i det som sägs. Diskurserna påverkar vårt handlande och blir därmed 
avgörande för vårt sätt att iscensätta vår omvärld. Vi handlar i enlighet med innebörden i diskurserna 
på specifika sätt i specifika sammanhang. Diskurser skiftar och förändras över tid, och vilka diskurser 
som dominerar är beroende av kontexten. Diskurser är bundna till sociala och historiska sammanhang 
(Lenz Taguchi 2004, s. 15). De är alltid i rörelse och modifieras ständigt, därför att de produceras och 
reproduceras av och mellan människor som kommunicerar med varandra (Nordin-Hultman 2004, s. 
40). På så sätt har begrepp som barndom och lek haft olika innebörder i olika tider och kulturer, medan 
de i vissa sammanhang kanske inte ens har funnits som begrepp. Olika sociala och historiska 
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sammanhang har producerat olika diskurser om barns väsen, om barnuppfostran, om vad barn behöver 
och vad de bör sysselsätta sig med i olika åldrar. Likaså har perspektiven skiftat på vad lek är och vad 
den har för roll i barns liv, samt vad som är lämpliga respektive olämpliga lekar.  

Foucault uttryckte det som så att diskurser inte identifierar objekten, utan de konstituerar eller skapar 
dem – det vill säga, diskurser är praktiker som systematiskt formar de objekt man talar om (Foucault 
1972, s. 49). På så sätt är även den pedagogiska praktiken teoretisk eller diskursiv. Diskurserna 
materialiseras och tar sig uttryck i praktiken, till exempel genom hur man inreder förskolerum. 
Pedagogiska miljöer bär på så sätt upp föreställningar om vad barn ska syssla med och vad som är 
normalt respektive avvikande. Diskurserna materialiseras även som det pedagogiska material som 
valts ut för barnens aktiviteter. Leksaker och andra ting kan därmed läsas av och förstås utifrån 
meningsbärande diskurser (Nordin-Hultman 2004, s. 41). På så sätt skulle vi genom att studera 
förskolans miljö och material kunna skapa oss idéer om vad som just här ses som önskvärda aktiviteter 
och lekar för barnen. En hemvrå har på många förskolor en självklar plats, liksom en bygghörna, 
vilket signalerar att hemlek och byggande är önskvärda aktiviteter. Finns här figurer som Batman och 
Barbie, eller lyser de med sin frånvaro? Finns det ont om färdiga leksaker men gott om material som 
barnen kan konstruera egna leksaker av? Sådant kan ge oss ledtrådar om hur man i verksamheten ser 
på barn och deras behov, samt vad de bör respektive inte bör syssla med.  

Positionering  
 
Nordin-Hultman (2004, s. 168-169) betonar att i ett poststrukturellt perspektiv är människor inte på ett 
visst sätt, utan de blir till på olika sätt i olika sammanhang. På så sätt kan man aldrig vara mer eller 
mindre ”sig själv” eller äkta. Allt en människa känner, upplever och tänker hämtar innebörder från de 
meningsbärande diskurser som dominerar i ett specifikt kulturellt och socialt historiskt sammanhang. 
På så sätt är vi alltid en del av det socialt konstruerade, även när vi är ensamma. Vi måste förhålla oss 
till de olika diskurser som bär på föreställningar om hur vi bör vara och agera. Vi positionerar oss i 
förhållande till rådande diskurser, men vi blir även positionerade av andra. Detta ska dock inte ses som 
att man är förutbestämd att agera enligt rådande diskurser och tvingas in i ett sätt att vara. En individ 
har ofta tillgång till flera olika diskurser – och motdiskurser – att handla utifrån. Det finns till exempel 
många olika sätt att vara kvinna eller man på. Utifrån en poststrukturalistisk subjektsyn kan man säga 
att människan oavbrutet positionerar sig i relation till de möjlighetsvillkor och normer som hon har 
tillgång till i olika sammanhang, samtidigt som hon av andra positioneras i enlighet med olika 
diskurser om vad hon bör vara, till exempel i relation till sitt kön.  

Makt 
 
Foucault använde begreppet sanningsregimer för att benämna de diskurser som är dominerande och tas 
för självklara sanningar. De bestämmer vad man inom en viss tid eller kultur tar för sant eller falskt, 
rätt och fel och vad man bör säga och göra. Dessa sanningsregimer bestämmer även vem som har 
rätten och makten att tala och formulera de gällande sanningarna (Nordin-Hultman, s. 43). Foucault 
förstod makt som något som produceras av och genom varje enskild individ i en komplex och samtidig 
process med ett kollektiv av subjekt. Makt produceras som en kollektiv mentalitet, men genom det 
handlande subjektet. Det är det stora kollektivets tankar och handlingar som skapar en dominerande 
föreställning – en diskursiv regim. Den trycks inte på oss utifrån, utan den blir till regim när vi har 
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gjort den till något för givet taget i vårt liv. Makten produceras genom innebörder i kollektivt 
konstruerade diskurser och de materialiserande praktiker som var och en av oss ständigt och i stort sett 
omedvetet reproducerar i vårt dagliga liv (Lenz-Taguchi 2004, s. 63-64). Det ska dock inte tolkas som 
att vi är slavar under diskursiva regimer, utan vi kan agera mot dem, bara vi gör oss själva medvetna 
om de dominerande diskurserna och inser att de inte är självklara. Då kan vi bli medvetna om 
alternativa diskurser och agera i enlighet med dessa: 

 
Making individuals conscious of the discourses they encounter and the positionings they 
experience is one of the most radically empowering moves possible. Or, to look at it 
another way, the real power of hegemonic discourses is the power of the familiar, the 
habitual, of positionings accepted without conscious thought … Individual subjects are 
basically the prey of dominant discourses if the are not aware of other discourses and the 
positionings they construct. (Cranny-Francis 1992, s. 14).  

 
Att på så sätt försöka få syn på dominerande diskurser och granska och ifrågasätta dessa kan vara av 
stor vikt i förskolan, för att på så sätt undvika att fortsätta i gamla mönster som tagits för givna, och i 
stället skapa nya möjligheter för arbetet. Vi kan se hur makt produceras även i förskolan utifrån 
rådande diskurser om vad förskollärare och barn bör vara och föreställningar om deras relationer i 
förskolan. Diskurser kring barndom, lek med mera avgör på vilka sätt man kan vara barn och leka i 
förskolan. Likaså avgör diskurser om pedagogens roll vad som är möjligt att göra och inte göra som 
pedagog i förskolan. Dessa diskurser finns materialiserade i läroplanen för förskolan som definierar 
vad en förskola bör och ska vara, vilken typ av lärande som ska ske där och vilken roll pedagogen ska 
inta där. På så sätt kan vi se att läroplanen producerar stor makt över förskolans verksamhet och avgör 
vad som är möjligt att göra och inte göra i verksamheten.  

Metod 

Val av metod 
 
Vi ville i vår studie ta reda på om det finns lekar som förskollärare ställer sig negativa till eller rent av 
förbjuder i verksamheten, vad de har för regler för lek och hur de motiverar dessa. Bland annat ville vi 
ta reda på hur de ställde sig till sådant som vapenlek, krigslek och lek inspirerad av våldsamma TV-
program och annan media. Avsikten var inte att samla in data för att kunna göra generaliseringar om 
yrkeskårens inställning överlag, utan endast att undersöka några få personers inställning och utifrån 
deras utsagor kartlägga diskurser kring lek, barn och förskollärarens uppdrag. Dock kan några få 
personers utsagor säga oss något om de diskurser som finns inom yrkeskåren i dag, även om vi inte 
gör anspråk på att skildra något allmängiltigt. Därmed var vår utgångspunkt inte att göra en kvantitativ 
studie, utan en kvalitativ.  

Kvalitativa forskningsmetoder är sådana metoder som syftar till att beskriva eller tolka ett fenomen så 
noggrant som möjligt. Kvalitativa datainsamlingsmetoder innebär en samling och systematisering av 
kunskaper i syfte att nå en djupare förståelse för forskningsfrågan. En metod för datainsamling kan 
vara intervjuer (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 125-127). I ett poststrukturalistiskt 
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perspektiv så är det via språket vi får tillgång till olika företeelsers betydelser. Dessa företeelser kan 
endast förstås utifrån olika föreställningsmönster eller diskurser (Nordin-Hultman 2004, s. 40). Med 
tanke på diskursbegreppets starka koppling till språket så framstod intervjuer som det lämpliga valet 
av metod i förhållande till vår valda teori. Utifrån ett poststrukturellt perspektiv skulle vi då kunna få 
syn på olika diskurser i intervjupersonernas utsagor och se hur de positionerade sig i enlighet med 
dessa. 

Intervjuer kan ha olika grader av strukturering. En semistrukturerad intervju innebär att samma frågor 
ställs till alla inblandade, att typen och formen av frågor genomgår en viss utvecklingsprocess för att 
säkerställa ämnesfokus, och för att säkerställa att ämnesinnehållet blir likvärdigt så leds 
intervjupersonerna vidare med hjälp av följdfrågor om någon av de relevanta underrubrikerna inte har 
tagits upp. I en semistrukturerad intervju är frågorna öppna, och sonderande frågor används om man 
bedömer att det finns mer att berätta (Gillham 2008, s. 103).  

Vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer då vi ville ställa samma frågor till samtliga 
respondenter, men samtidigt ge utrymme för anpassade följdfrågor och fritt berättande. Vi ville ge 
respondenterna mer frihet att kunna dela med sig av sina perspektiv, och det gav oss möjlighet att 
ställa spontana följdfrågor anpassade efter den aktuella personen för att fördjupa vår förståelse av 
deras åsikter och värderingar. Vi ville även ha en låg grad av strukturering i intervjuerna för att 
respondenterna skulle kunna tolka frågorna friare beroende på sina egna tankar och erfarenheter. 

Urval och avgränsningar 
 
Den första avgränsningen vi beslutade oss för var att endast intervjua utbildade förskollärare, då vi 
tänkte att dessa skulle äga mer teoretisk kunskap om olika perspektiv på lek. Vi ville att 
intervjupersonerna delvis skulle kunna motivera och resonera kring sina ställningstaganden utifrån 
teoretisk kunskap, snarare än att endast ge uttryck för egna värderingar på ett mer oreflekterat vis. Vår 
andra avgränsning var att endast intervjua förskollärare inom staden. Via stadens hemsida kunde vi 
hitta alla förskolor i området och även få upp en slumpad lista över 25 förskolor. Vi valde att kontakta 
alla förskolor på listan som hade kontaktuppgifter till förskolechef eller arbetsplatsledare på sina sidor.  

Undersökningspersoner/Undersökningsmaterial 
 
Vi intervjuade sammanlagt fem förskollärare i olika åldrar, varav alla var kvinnor. Tre av de 
intervjuade var kring 30-årsåldern, en var i 40-årsåldern och en var i 50-årsåldern. Av de yngre 
intervjupersonerna hade två arbetat ett år eller mindre som förskollärare efter examen, och den tredje 
hade arbetat i sju år som förskollärare. En av de övriga hade arbetat i sammanlagt 27 år, varav tre år 
med förskollärarexamen, och den andra hade arbetat i sammanlagt 25 år, varav fyra år med 
förskollärarexamen. Alla intervjupersonerna var alltså relativt nyutbildade som förskollärare.  

Genomförande 
 
Vi skickade ut våra förfrågningar om deltagande via e-post till förskolechefer och arbetsplatsledare på 
de utvalda förskolorna, och några av dem svarade oss och gjorde förfrågningar bland förskollärarna på 
sina enheter. De som var intresserade kontaktade sedan oss via e-post, och vi gjorde upp om tid för 
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intervjun. Alla intervjuerna genomfördes i enskilda rum på förskolan. Under intervjuerna gjorde vi 
båda ljudupptagningar med hjälp av våra bärbara datorer. Intervjuerna varade mellan 20 och 35 
minuter. Innan vi satte igång med en intervju så berättade vi om vår studie och småpratade lite, innan 
vi kom överens om att slå på inspelningen och påbörja själva intervjun. När båda parter kände att 
intervjun var färdig så gjorde vi klart att vi stängde av inspelningen, och sedan rundade vi av med lite 
småprat innan vi tackade för oss.  

Databearbetning och analysmetod 
 
Data samlades in med hjälp av datorer, genom att vi båda spelade in intervjuerna i ett 
ljudbehandlingsprogram. För att kunna analysera ljudupptagningarna så transkriberades dessa 
ordagrant i ett ordbehandlingsprogram. Varje intervju transkriberades i separata dokument.  För att 
säkerställa att data hanterats på ett säkert sätt har ljudupptagningarna tillsammans med transkriptionen 
lagrats på två lagringsenheter med lösenordsskydd.  

Vi har inte använt någon särskilt metod för transkribering utan valde att helt enkelt skriva ned 
ordagrant vad respondenterna sade. Data har analyserats genom kategorisering av de olika 
respondenternas utsagor, för att matcha frågeställningarna i studien. Detta sätt att analysera kan liknas 
vid att lägga ett pussel. Först började kodningen av intervjuerna, detta ledde till att vissa nyckelord 
började ta sig till ytan. Genom att se nyckelorden i utsagorna blev det mer tydligt vad utsagorna 
handlade om. Senare letade vi efter teman som kunde passas ihop med utsagor från andra 
respondenter, som sedan fördes samman under respektive frågeställning. Kort sagt försökte vi 
kartlägga de utsagor som passade in under olika rubriker i våra frågeställningar. Nästa steg var att 
urskilja diskurser i utsagorna. Genom frågor som ”Hur talar de om lek?” kunde vi leta efter och finna 
olika mönster i hur respondenterna uttryckte sig och därmed urskilja olika diskurser som vi gav olika 
benämningar. 

Forskningsetiska överväganden  
 
När forskare ska bedriva studier kan de ställas inför flera etiska frågor och ställningstaganden. Det kan 
gälla ställningstaganden i val kring sociala miljöer, intervjufrågor, metoder och i själva skrivandet. 
Särskilt betydande blir den etiska reflektionen när kvalitativ forskning innebär en viss närhet till 
deltagarna i forskningen. Därför bör forskningsdeltagarna eller övriga berörda få del av det material 
som kan ses som etiskt känsligt, också kontroversiella tolkningar i empirin, innan det publiceras 
(Silverman 2000, s. 200-206). Löfdahl (2014, s. 35) skriver om att det är viktigt att som forskare 
reflektera över sin relation till de parter som vi studerar och öppet visar på våra perspektivval. När det 
kommer till etiska övervägande är de forskningsetiska principerna vägledande.  

Informationskravet innebär att de som berörs av forskningen skall veta syftet med det. De skall även 
informeras om att deltagandet i studien är helt frivilligt och att de äger rätten att avbryta sin medverkan 
om de så skulle önska. Uppgifterna som lämnats från deltagaren kommer och får inte heller användas i 
annat syfte än forskningen. Konfidentialitetskravet innebär att personer i studien inte ska kunna 
identifieras. Därför ska största möjliga konfidentialitet ske när det gäller personer och uppgifter i 
studien och eventuella personuppgifter ska förvaras så att inte obehöriga kan ta del av dem. 
Nyttjandekravet innebär att uppgifterna som lämnas av deltagarna och enstaka personer enbart får 
användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2011, s. 7-12). Det viktigaste för att bedriva 
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forskning är att alla som ingår i en undersökning fått information enligt informationskravet och även 
getts möjlighet att ge sitt samtycke (Löfdahl 2000, s. 36-37). 

Inför intervjuerna skickades ett brev om samtycke till respondenterna, där studiens syfte och de etiska 
reglerna framgick. Innan intervjuerna började informerades respondenterna om de etiska reglerna igen. 
Respondenterna informerades om att förskolans namn, respondentens namn, kommun eller arbetsplats 
inte skulle komma att röjas. Vi förklarade även att allt material skulle förstöras efter att arbetet blivit 
godkänt. Under intervjuerna strävade vi efter att vara så neutrala som möjligt för att inte framstå som 
värderande när det gällde respondenternas uttalanden. I de fall som respondenterna nämnde sitt eget 
namn, namnet på förskolan eller platsen de arbetade på så bytte vi ut dessa namn. Det inspelade 
materialet förvarades säkert och oåtkomligt för obehöriga. 

Studiens kvalitet 
 
Då det gäller vårt val av metod för denna studie så visade det sig fungera mycket bra. Intervjuer som 
metod gav oss goda möjligheter att finna svar på våra frågeställningar, och metoden visade sig även 
passa bra ihop med vårt valda teoretiska perspektiv då vi ville få syn på olika diskurser i 
intervjupersonernas utsagor. Intervjuerna gav oss möjlighet till ett direkt möte där vi kunde anpassa 
oss till situationen och ställa följdfrågor vid behov. Vi fick ihop ett rikt material som vi sedan kunde 
transkribera och analysera. I efterhand kan vi dock önska att vi hade förberett oss mer noggrant inför 
intervjuerna, även om det mesta gick bra. Det hade varit bättre att vara mer förberedd och lämna 
mindre åt slumpen. Det hade även varit önskvärt att skicka ut förfrågningar till ett större antal 
förskolor då vi fick mycket få svar på våra förfrågningar. Ett par intressenter hoppade av, och det var 
då svårt att hitta någon ersättare. Dock fick vi till slut ihop fem intervjuer av god kvalitet. 

Validitet och trovärdighet är två av nyckelkriterierna för forskning. Validitet syftar till att se till att 
slutsatserna av en undersökning som har genomförts hänger ihop. En åtgärd som kan vidtas för att öka 
validiteten i en intervjustudie är att man ordagrant transkriberar intervjuerna. Detta för att på ett så bra 
sätt som möjligt kunna återge vad respondenterna sagt för att senare kunna göra tolkningar (Holme & 
Solvang 1997, s. 290-291). Vi valde att spela in samtliga intervjuer på två datorer för att säkerställa att 
det inspelade materialet hade hög kvalitet och för att inte riskera att något material skulle förstöras på 
grund av tekniska problem. Varje intervju transkriberades ordagrant. Intervjuerna var 
semistrukturerade, just för att behålla det kvalitativa med studien och för att öka trovärdigheten. Detta 
gav respondenterna utrymme att tala så fritt som möjligt och gav en djupare förståelse för vad de ville 
säga.  

Vi kan inte med denna studie göra anspråk på någon form av sanning om förskollärares olika synsätt i 
stort – dels för att vi endast har intervjuat ett fåtal förskollärare, och dels för att vi har valt ett 
poststrukturalistiskt perspektiv och fokuserat på tolkning av innebörder i intervjupersonernas utsagor. 
Vi kan dock göra anspråk på att dessa tolkningar är rimliga och att de synsätt vi kartlagt ger uttryck för 
olika diskurser då vi har funnit liknande tankemönster hos flera av våra intervjupersoner. Vår studie 
har då validitet och koherens inom ramen för det poststrukturalistiska perspektiv som studien vilar på. 
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Resultat och analys 

Lekens betydelse för barn och dess roll i 
förskoleverksamheten 
 
I våra intervjuer med pedagoger i förskolan framkom flera olika perspektiv på vad lek är, vad den 
fyller för syfte och vad barn får ut av att leka, samt vad leken bör ha för roll i förskolans verksamhet 
och hur man kan använda barns lek pedagogiskt. Det tema som tydligast framträdde var att leken har 
en stor roll för barns lärande och utveckling, men även att barn kan använda leken som bearbetning.  

 
Barn leker ju för att förstå sin omvärld. För att i förhållande till andra hitta sin plats i 
gruppen, ett sätt att lära sig att bli social, att lära sig bli en medmänniska på något sätt.  

 
Det är någonting som barnen håller på med hela tiden. De leker, de lär sig genom att leka. 
Man omsätter ju sin egen praktik i sin lek, man utforskar i lek, om man har varit med om 
någon händelse så bearbetar man ju det i lek.  

 
Det är också att man socialiserar sig, man lär sig sociala regler och turtagande, alltihop det 
här... Och sen, man kanske behöver bearbeta någonting så klart, någonting man har varit 
med om. Då kanske man behöver leka de sakerna.  

 
Lek för mig är – det pedagogiska svaret är väl när barnen utforskar sin omgivning och sig 
själva, genom saker som är roliga för dem, ofta genom fantasi.  

 
Att barn leker för att förstå sin omvärld kan förstås som att leken är ett sätt för barn att lära. Leken ger 
inte bara möjlighet för barn att skapa sig kunskap om världen, utan även möjligheter att lära sig social 
kompetens och att skapa goda relationer. Det framhålls även att leken är lustfylld och att utforskandet i 
leken ofta sker genom fantasi. Det kan tolkas som att barn lär genom leken och lekens möjlighet att ta 
in verkliga händelser och blanda dessa med fantasi. En annan aspekt som förs fram är att barn genom 
att leka kan bearbeta sina erfarenheter.  

I dessa utsagor kan vi få syn på olika diskurser kring lek, vad lek är och vad den har för betydelse och 
mening i barns liv och i förskolans verksamhet. I ett poststrukturalistiskt perspektiv kan diskurser 
förstås som dominerande tankemönster i en viss tid och kultur. Det vi tänker och talar om hämtar 
innebörder från dessa diskurser (Nordin-Hultman 2004, s. 168). En diskurs kan till exempel vara ett 
visst sätt att tala om lek i dagens svenska förskolekontext. I våra intervjuer mötte vi flera olika sätt att 
tala om lek, och de diskurser som vi kunde få syn på i förskollärarnas utsagor har vi valt att definiera 
som lärandediskursen, utvecklingsdiskursen och bearbetningsdiskursen. Dessa kommer till uttryck 
även i förskollärarnas utsagor om vad leken har för betydelse i verksamheten och hur de använder den 
för olika syften.  

 
När vi startar upp på hösten så tittar vi väldigt mycket på barns lek, vad de leker och vad de 
är intresserade av, så försöker vi hitta någonting så att vi kan bygga på kring det då.  
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Här uttrycks att man genom att observera barns lek kan få syn på vad barnen är intresserade av, och 
dessa intressen kan användas i utformandet av pedagogiska aktiviteter. På så sätt används lek för 
lärande. Precis som barns lek inspirerar utformningen av pedagogiska aktiviteter  så kan pedagogerna 
även inspirera barnens lek.  

 
Sen har vi ju aktiviteter där vi presenterar olika saker, kanske gör något experiment och sen 
tar barnen med sig det de har fått där i leken, så att den också kommer lite vidare och får ny 
input och så. /.../ Vi har precis haft ett doktorstema så då blir det ju mer att man som vuxen 
går in och introducerar en lek, så de har lekt mycket doktor och sjukhus. 

 
Lärandediskursen tar sig alltså här uttryck i att man tänker sig att barns lek kan ge inspiration till 
pedagogiska aktiviteter där lärande förväntas ske i mer organiserade former. Likaså kan pedagoger 
utifrån tankar om vad som är bra och lärorikt introducera olika former av lekar eller lekföremål, utefter 
en tanke om att genom leken utveckla barnens lärande. En av de intervjuade pedagogerna nämnde 
dock att det finns en risk för att leken kan bli försummad till förmån för lärandet i förskolans 
verksamhet. 

 
Det finns en risk i det här jobbet och det är att leken kommer i andra hand, och att man bara 
får leka... Nu kan du gå och leka, som om det inte skulle var något viktiga – nu har du gjort 
det här viktiga, nu kan du gå och leka. Det kan lätt bli så, men leken tycker jag är jätteviktig 
och ska få stor plats... Och hänsyn till, och rum.  

 
När det gäller utvecklingsdiskursen så kommer den till uttryck genom att man föreställer sig att man 
genom att observera barns lek kan få kunskap om deras utveckling, vad de har för kompetenser och 
svagheter och hur de förhåller sig till de andra barnen i gruppen. På så sätt kan det beskrivas som att 
man använder leken som ett diagnosverktyg för att jämföra barn mot rådande diskurser kring hur barn 
förväntas vara i olika åldrar – något som kan uttryckas i termer av mognad.  

 
Du kan egentligen utläsa väldigt mycket utifrån ett barns lekande. Jag tänker på liksom hur 
barnets personliga utveckling och mognad, men också utifrån barngruppen. /.../ … hur 
gruppdynamiken är beroende på olika barn som inte passar ihop och sådana saker. Man kan 
se så otroligt mycket bara genom att observera barns lek.  
 
Det är ett himla bra verktyg som vi har. Bara genom att låta barnen leka fritt så ser vi ju 
dem, utifrån vad de är för individer, vad de behöver för stöd och vad de har för kompetens.  

 
Den tredje diskursen om lek som vi har funnit i förskollärarnas utsagor är bearbetningsdiskursen, som 
tar sig uttryck i att man ser leken som ett sätt för barn att bearbeta sina känslor, erfarenheter och 
upplevelser. Leken kan även användas aktivt av pedagogerna i detta syfte, till exempel genom att låta 
barnen utforska en tidigare konflikt genom lek.  

 
Leken hjälper ju barn att bearbeta sin verklighet, som sagt, vilket gör leken väldigt stor när 
man försöker utveckla deras verklighet. Genom att introducera dem för lekar eller låta dem 
leka lekar så bearbetar ju de vad de ser som sin verklighet. /.../ Om någonting blir tokigt 
eller om det är så att vi har konflikter – så leker vi ofta ut dem. Att man provar på det här 
konstiga som har hänt eller vad det nu är som är tokigt eller om man har mycket konflikter, 
att man lekar ut konflikterna så att barnen får tänka igenom på ett tryggt sätt i stället för att 
det ska bli det här svåra och jobbiga, i en konflikt till exempel. 
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Lekens betydelse kan här ses som att den kan användas för bearbetning av händelser för att dessa ska 
bli hanterbara och begripliga för barnet självt. Man kan förstå det som att pedagogen menar att leken 
kan vara terapeutisk, och att barnet kan känna sig tryggt inom lekens ram och då har lättare för att 
bearbeta svåra saker eftersom det trots allt bara är på lek.  

Problematiska lekar och reglering av lek  
 
I våra intervjuer framkom att det på förskolorna där de intervjuade pedagogerna arbetade förekom 
mycket få uttalade förbud mot vissa typer av lekar. De flesta framhöll vikten av ett gemensamt 
förhållningssätt i arbetslaget, även om man kan ha olika åsikter i unika situationer. En av de 
intervjuade pedagogerna angav dock att det på hennes förskola egentligen inte fanns ett gemensamt 
förhållningssätt till alla typer av lekar. Hon uppgav att då det gällde till exempel vapenlek så var det 
upp till den enskilda pedagogen att avgöra vad som var okej och inte, och man trodde att barnen var 
kapabla att hantera och förstå att olika personer hade olika inställning. Själv hade hon dock inga 
invändningar mot sådan lek.  

 
Det är väldigt olika för olika pedagoger, det är ganska svårt att svara på egentligen, för man 
har olika utbildning, man går gått utbildningen olika tider, och man har olika erfarenheter 
också, en del pedagoger har väldigt svårt med vapen till exempel. /.../ Jag har inga problem 
att dom leker med vapen, det har barn gjort i alla tider. Barn leker polis och tjuv, man har 
sprungit i skogen med pinnar och lekt såna saker. 

 
Att barn har lekt med vapen i alla tider kan kanske förstås som ett uttryck för en diskurs om att detta är 
normalt eller näst intill naturligt och ingenting att oroa sig för. Överlag fann vi en mycket tolerant 
attityd mot sådan lek i våra intervjuer. Endast en av de intervjuade förskollärarna uppgav att det på 
hennes förskola var förbjudet med vapenlek och krigslek. Till exempel var det förbjudet att bygga 
pistoler av lego och låtsas skjuta på varandra. Förskolläraren uppgav dock att det inte var någonting 
som hon var van vid då det inte hade funnits något sådant förbud på andra förskolor hon arbetat på. 
Hon uttryckte osäkerhet kring om detta förbud var bra eller inte.  

 
Barnen ska inte leka med lego och använda som pistoler och låtsas skjuta på varandra. Jag 
är inte så van vid det, jag har ju jobbat på andra förskolor och där har det varit tillåtet.  

 
Det var endast en annan pedagog som berättade om ett uttalat förbud mot en viss lek eller typ av lek. 
Hon berättade att det hade varit populärt bland barnen att tävla om vem som kunde hitta på bäst 
förolämpningar. Denna aktivitet hade inte tillåtits eftersom den ansågs som kränkande. I övrigt var det 
ingen som berättade om uttalade förbud mot vissa lekar. I stället gav man uttryck för att det beror på 
situationen hur leken bör regleras.  

 
Brottningsleken i grunden är fortfarande tillåten. Men i det här fallet var det brottningslek 
som skulle eskalera och bli tuffare, så att man skadar varandra lite och man trillar och det 
var kul, och så skulle man se hur hårt man kunde trilla tills det blev att den leken kunde inte 
bli avbruten förrän någon hade skadat sig rejält. Så där har vi ju fått införa regler så att den 
inte ska kunna gå så långt, den leken.  
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Den övergripande tolkning som vi gjorde av förskollärarnas berättelser var att de flesta ansåg att det 
egentligen inte finns några lekar som är dåliga eller icke önskvärda i sig. Om en lek är okej eller inte 
beror helt på hur den går till och hur de lekande barnen själva upplever situationen. Vi kan 
sammanfatta det som att det viktiga ofta inte är vad man leker, utan hur man leker en viss lek – och det 
viktiga är att alla är med på leken och att ingen blir kränkt.  

 
Jag är inte så jättemycket för regler ska jag säga men självklart får man inte slåss och inte 
vara elak mot varandra...  

 
Vi försöker att inte säga nej, utan vi frågar vad de gör, vad är det ni leker? Och samma att 
vi frågar, vet ni vad leken går ut på, förstår ni vilken er roll i leken är? Ibland kan man ju se 
en lek som man som pedagog tycker ser väldigt otrevlig ut, eller ser farlig ut rent av, och i 
stället för att storma dit och säga NEJ så kanske man bara ska ställa sig vid sidan av och 
bara uppmärksamma dem på att man är där och fråga dem, vad leker ni, kan ni berätta om 
vilka ni är? Och väldigt ofta är de ju alla med på leken och vet om reglerna.  

 
Vi ser det som att en av pedagogens uppgifter är att övervaka leken och försäkra sig om att alla barn i 
leken är med på det som händer. Ibland kan det vara svårt att direkt avgöra vad det egentligen är som 
händer, vad barnen håller på med och om alla är med på leken. Man kan behöva fråga barnen om vad 
de gör för att kunna avgöra om det som pågår är en acceptabel lek eller inte. 

 
Mitt sätt att hantera det är ju i stället att fråga frågor kring – jaha är han död, blödde han 
mycket? Ja, han blödde jättemycket. Var det läskigt? Nej det var inte läskigt, det var ju på 
lek! Så bryter de leken för att berätta för mig att men Clara sluta larva dig liksom, för de har 
så pass tydliga leksignaler ofta de som leker så intensiva lekar.  

 
Det är klart att man, ju mer våldsamt det ser ut desto mer får man vara där och ser till att det 
inte går överstyr...  

 
I förskollärarnas utsagor fann vi huvudsakligen två motiv bakom de regler som sattes upp för lek – 
säkerhet och hänsyn. Diskurserna som vi ser komma till uttryck har vi valt att kalla för 
säkerhetsdiskursen och hänsynsdiskursen. Föreställningen att leken och vistelsen på förskolan bör vara 
säker kan kanske anses som den mest självklara av de diskurser som förskollärarna gav uttryck för i 
dessa intervjuer. Denna diskurs tar sig uttryck i att man anser att leken bör regleras så att barnen inte 
kan riskera att skada sig själva eller andra. Hänsynsdiskursen tar i sin tur sig uttryck i att man anser att 
leken ska bygga på samtycke bland de deltagande barnen och att ingen ska bli kränkt, och man får 
heller inte störa andra barns lek. Säkerhetsaspekten kan bland annat handla om närvarande pedagoger 
och social kompetens hos barnen. Pedagogens uppgift är att stödja barnen i deras lek, vilket man ser 
att barnen har allt mindre behov av ju äldre de blir och ju mer de lär sig att reglera sina känslor och 
beteende.  

 
Det beror självklart på gruppen också, om det är många barn som inte har leksignalerna än, 
då blir det ju svårare för barnen själva att reglera, och då är det oftare att om vi ser att de 
barnen har en väldigt aktiv lek, då blir det oftare att en vuxen försöker hålla sig nära, men 
om vi ser att det är många lekstarka barn så får barnen leka mer obehindrat och utan 
uppsyn. 
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Här ser vi att barn positioneras i enlighet med diskurser om vad det innebär att vara lekstark eller 
leksvag. Vi ser också att kommunikationen mellan barnen, deras leksignaler och deras sociala 
kompetens ses som centralt när det gäller huruvida leken kommer att fungera eller inte. Om 
kommunikationen mellan barnen inte fungerar och det blir missförstånd så kan det leda till våld – inte 
bara i de lekar man vanligtvis kanske definierar som våldsamma lekar, utan även om man till exempel 
leker Frost (en populär barnfilm som handlar om en drottning som kan frysa saker till is). 

 
Våra barn tycker att det är hemskt kul att leka Frost – som alla ungar, och när det blir 
väldigt vilt och det är så att man ska göra mycket gester och sånt, då kan det bli att det går 
långt. Eller när man ska frysa varandra och nån som är leksvag till exempel inte förstår 
reglerna och håller fast för att du inte fryser som du ska för att du är liten och inte heller 
förstår reglerna och sånt där, då kan det bli att det blir våld.  

 
Säkerhetsaspekten har alltså mycket att göra med barnens sociala kompetens, vilken även kan 
uttryckas som barnens förmåga att handla i enlighet med hänsynsdiskursen – att försäkra sig om 
kamraternas samtycke, att kommunicera och förstå gränser. Som vi tidigare nämnt så angav de flesta 
av de intervjuade förskollärarna att de tillät vapenlek och krigslek, så länge det finns samtycke och 
ingen blir kränkt.  

 
Det går inte att förbjuda vapenleken, men däremot så har vi varit väldigt noga med att 
barnen inte får skjuta på någon som inte är med i leken och att man inte får använda 
pistolen som ett slags övergrepp, makt. Vill man leka med i en lek där man använder 
pinnen som gevär så ska de som är med vara med på att man skjuter på dem. 

 
En av förskollärarna uppgav att det på hennes förskola inte hade förekommit i någon större 
utsträckning att barnen visade bristande hänsyn till varandra i sådan lek, utan att de respekterade när 
andra barn inte ville bli skjutna.  

 
De kan ju göra en inbjudan – pang pang! Om du då inte svarar på den leksignalen då brukar 
det sällan vara så att barnen fortsätter. 

 
Det framhölls även som viktigt att kommunicera med barnen kring regler, och vikten av att barnen 
kunde förstå hur man motiverar regler och förbud och därmed förstå varför man ska följa dem. 

 
Ja man får inte skada någon annan eller vara oschysst, det är liksom motiveringen och det 
tycker jag att barnen... Det förstår de ju. Det tycker jag alla barn förstår. Sen kanske de 
glömmer bort det då när de leker.  

 
Vi pratar ju med barnen också såklart så att de är medvetna om varför vi har vissa ramar så 
att barnen själva ska förstå att det är inget kul med leken om någon skadar sig för då måste 
vi sluta, så att barnen ska förstå att det finns någon form av rättvisetänk bakom det här 
också, att vi inte bara försöker vara elaka vuxna som inte vill att de ska ha kul.  
 

Vi kan tolka det som en samförståndsdiskurs där pedagoger strävar efter att skapar samförstånd med 
barnen genom att kommunicera kring regler och förbud för att barnen genom sin förståelse ska bli mer 
benägna att följa reglerna och förstå att de finns till för deras eget bästa. Detta kan ses som en ovilja 
till att agera auktoritärt och ägna sig åt öppen maktutövning. Dock berättade alla de intervjuade 
pedagogerna att barn medvetet bröt mot regler och även hade strategier för detta. Detta tolkades som 
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att de ville testa gränser och utöva självständighet. Här ser vi ett motstånd mot pedagogernas regler 
och den makt som utövas genom dessa.  
 

Det är ju det här klassiska – är de tysta så vet man att de gör något de inte får, då går man 
och kollar ett varv extra.  

 
Det ser vi varje dag, barn som gör saker som de vet att de inte får. Jag tror det handlar 
mycket om att testa gränser och att se hur långt man kan gå eller vara individuella och 
självständiga och sådär.  
 

Vi har tidigare nämnt tre olika diskurser kring lek – lärandediskursen, utvecklingsdiskursen och 
bearbetningsdiskursen. De intervjuade pedagogerna gav uttryck för hur de ser på lek och dess roll i 
förskolan, samt hur den kan användas i verksamheten. Även då det gäller de motiveringar som 
pedagogerna angav för de regler som fanns kring lek så kan vi finna de diskurser som vi tidigare har 
definierat. Till exempel kan man vara mer tillåtande mot en lek om den anses vara utvecklande.  

 
Vi försöker liksom att hålla nere tempot på lekarna efter lunch, då brukar vi säga att det är 
lugna aktiviteter. Då får man ju leka så klart också, men kanske inte de här vilda 
krigslekarna, utan det kan man vänta med tills efter mellanmål. Ser man att det är ett gäng 
som har kommit in i en otroligt bra lek som är väldigt utvecklande, fast den är väldigt 
fartfylld, då kan vi erbjuda dem att gå ut till exempel. 

 
Här anges alltså att det finns undantag för vilken typ av lekar som kan lekas efter lunch. Barn som 
leker en vild lek kan erbjudas att gå ut och leka – om pedagogen anser att det är en bra lek. Om barnen 
får leka leken eller inte kan enligt vår tolkning bero på huruvida pedagogen anser att leken är bra och 
utvecklande eller inte. Det finns regler, men undantag kan göras om leken anses vara utvecklande och 
därmed fyller ett nyttigt syfte. Leken ses här som viktig i den mån den kan anses främja barnens 
utveckling. Vi såg även hur utvecklingsdiskursen om lek kom till uttryck i pedagogernas utsagor om 
fysisk lek, till exempel bråklek. Flera av pedagogerna gav uttryck för att sådana lekar är utvecklande 
för barns motorik. Vi ser det som att de menar att dessa lekar därmed fyller ett syfte, utifrån diskursen 
att de gynnar barnens utveckling. På det sättet kan det betraktas som nyttig lek.  

 
Boxningslekar och sådär är ju ett fantastiskt sätt för barnen att utveckla sin motorik också. 
Så det är ju, vi försöker tillåta det så mycket som möjligt i och med att vi vet att det är 
utvecklande. /.../ Hela den här motoriska delen, just det här att jag lär mig hur hårt jag kan 
slå utan att slå, jag lär mig hur långt jag kan glidtackla utan att skada mig själv eller någon 
annan.  Jag lär mig filma, vad har vi för avstånd egentligen, sådana saker.  

 
Flera av pedagogerna angav att de försökte främja sådan fysisk lek, men på ett sådant sätt att den sker 
under ordnade former – till exempel genom att anordna organiserade brottningsmatcher med tydliga 
regler och övervakning av pedagoger.  

 
Vi har även haft brottningsmatcher, som då är utifrån, ja pedagogen har satt upp vissa 
regler. Vi har haft ninjaträning som vi kallat det, fast då är det kanske inte att slåss, utan då 
är det balansövningar och smyga och sådana saker.  

 
Att olika former av lek gynnar olika områden av barns utveckling är alltså en diskurs som spelar in när 
det gäller hur pedagogerna tänker kring olika typer av lekar och hur de hanterar och reglerar dem i 
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verksamheten. Även diskursen om att barn lär sig genom att leka kom till uttryck i pedagogernas 
utsagor om hur de såg på olika typer av lek, till exempel att barnen leker med pistoler och låtsas skjuta 
på varandra.  

 
Vi tycker ju att det är väldigt otäckt när man ser att de springer runt med pistol och har 
skjutljud mot varandra. Men de vet ju inte vad det är på samma sätt som vi vet. Vi lägger 
jättemycket värdering i det. Men barn ser en maskin som är spännande, som de vill utforska 
och som de inte riktigt förstår. Och då använder de den på det sättet de har sett att den 
används, för att få försöka få en förståelse i det, medan vi ser familjetragedier och krig och 
människor som dör. Så det är liksom en värdering som vi ofta lägger i det, som inte finns 
där hos barnen. 

 
Vi tolkar det som att barns lek ibland väcker känslor av obehag, men att man försöker att tänka bortom 
sina egna känslor och försöker att tänka längre. Kanske beror obehaget på en diskurs om att ”barn ska 
vara barn” och vara oskyldiga, och att de inte bör hålla på med otäcka företeelser. Dock tolkar vi det 
som att man inte agerar utefter sådana känslor utan snarare försöker tänka teoretiskt kring det och ta 
stöd i de diskurser som finns kring barns lek – till exempel att barn leker för att lära och utforska. I det 
perspektivet har inte barn samma kunskap som vuxna om vapen som företeelse, och deras handlingar 
kan därmed inte tolkas utifrån en vuxens perspektiv. Barnen leker för att förstå en företeelse som de 
har kommit i kontakt med i sin omgivning, och det finns inga ”onda avsikter” hos dem när de låtsas 
skjuta på varandra. En av de intervjuade pedagogerna angav att sådana lekar kan ge tillfälle till viktiga 
samtal om liv och död, något som också kan betraktas som lärande. Men det finns även andra sätt att 
tolka att barn lär sig genom att leka – nämligen att det finns ett samband mellan vad barn leker och vad 
de sedan gör i verkligheten.  

 
Jag tror att barnen växer ur det, visst det kan finnas risker att det kan påverka, det beror väl 
på vad som händer senare i livet. Men jag tror ju att risken är liten. Samtidigt kan jag tycka 
att det är bra i förbyggande syfte... Om det kan leda till att barn senare i livet håller på med 
det.  

 
Här uttrycker pedagogen att det skulle kunna finnas en risk för att lek med vapen skulle kunna leda till 
att man senare i livet vill hålla på med riktiga vapen. På så sätt skulle man i leken kunna lära sig ett 
intresse för vapen. Det skulle då finnas ett samband mellan barns fantasilek och vad de utvecklar för 
intressen i verkligheten. Ett barns intresse för vapenlek skulle kunna leda vidare till ett intresse för 
riktiga vapen i vuxen ålder, snarare än ett intresse för vuxen vapenlek såsom laserdome och paintball. 
En annan pedagog uttryckte i stället att vapenlek kan vara viktig och måste tillåtas då barn som har 
erfarenheter av vapen, våld och krig måste få bearbeta det i lek. Här ser vi ett uttryck för 
bearbetningsdiskursen – att barn kan bearbeta känslor, erfarenheter och upplevelser genom att leka.  

 
Jag jobbar i X-by, så det är många barn som har invandrarbakgrund, som har 
flyktingbakgrund också, som har upplevt saker som de måste få bearbeta. Och då är det ju 
bra att de får leka våldslekar för att få bearbeta det.  

 
Ur det perspektivet lär man sig inte att bli våldsam genom att leka våldsamma lekar, utan det är 
snarare så att man med hjälp av de våldsamma lekarna bearbetar och lär sig att hantera sina tankar och 
upplevelser kring dessa företeelser. Om man utgår från diskursen om lek som bearbetning så ser man 
barns lek i ett annat ljus som gör att det blir lättare att acceptera hemska och obehagliga inslag. 
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Jag har inte så mycket problem med att barnen leker lekar som är väldigt morbida och 
läskiga, att vi ska elda varandra och han är död för att vi stack knivar i honom, för det är 
fortfarande saker som i min värld är bearbetning, så det är ingenting jag finner obehagligt, 
jag har säkert kollegor som skulle svara annorlunda på den frågan.  

 
Hur man ser på olika typer av lek motiveras också utifrån den utbildning man har och de teoretiska 
perspektiv som man har tillägnat sig där. Alla våra intervjupersoner var relativt nyutbildade som 
förskollärare, vilket flera av dem också poängterade.  

 
Sen tror jag att utbildning gör en stor skillnad där också. När man har läst på om lekens alla 
fördelar och vad leken kan ge så tror jag att det kan utöka väldigt mycket vad man kan ge 
barnen. 

 
Jag är rätt nyutexaminerad, jag har jobbat i ett år nu, så jag har ganska färsk forskning i 
ryggen också.  

 
Jag är utbildad nu på senare år så jag har en helt annan syn på lek än vad många andra har, 
men det blir lite svårt ibland att prata just om lek, som vapen till exempel. 

 
Vi kan se det som att pedagogerna positionerar sig som nyutbildade och bärare av nyare kunskap om 
lek, i motsats till pedagoger som har en äldre utbildning. Ny kunskap kan ses som överordnad gammal 
kunskap, och kanske finns det även en föreställning om att vi nu ”vet bättre” och har mer korrekt 
kunskap om barns lek än vad vi haft tidigare.  

Vi har sett hur olika diskurser kring lek påverkar hur pedagoger i förskolan ser på barns lek som 
företeelse och hur den bör användas i förskoleverksamheten. Vi har även sett hur dessa diskurser 
används för att motivera hur barns lek bör regleras och vad som är tillåtet och inte. Dock gav 
pedagogerna i intervjuerna även uttryck för att det ofta är de rent praktiska förutsättningarna som gör 
att man känner sig nödgad att begränsa barnens lek på olika sätt, även om man helst inte skulle vilja.  

 
Våra lokaler tillåter inte att man springer och är väldigt högljudd inne, vi har metallväggar, 
vi har en bunkerförskola. Vår gamla förskola brann ner för några år sedan, så vi bor i 
metallbunkrar just nu numera. Så alldeles för högljudda lekar går bort, för det stör hela 
förskolan. Vi har småbarnsavdelningen där barn sover exempelvis, och det stör om de stora 
barnen leker för högljutt. /.../ Jag tycker att, alltså jag tycker att allting funkar så länge det 
finns närvarande pedagoger. Men i dagens skolsystem speciellt där vi har tjugo barn i en 
barngrupp och tre vuxna, det är ju en jättestor konflikt med intressen där. Jag vill ju att 
barnen ska kunna leka brottning och vara jättevilda men om en av mina kollegor är på rast, 
en sitter med en flicka som har speciella behov och jag ska ta hand om de andra nitton – då 
går det ju inte.  

 
Jag ska också förklara det att i det här huset så krävs det att man har ett visst 
förhållningssätt för att det är en öppen planlösning, det är stora arbetslag, och vi är 36 barn 
på båda sidor om dörren, alltså sammanlagt 72 barn på övre plan. Vilken gör att vi måste 
fördela på barnen så det inte blir för högljutt och stimmigt, vi pedagoger måste sprida ut oss 
på ett sätt så det funkar. Det gör ju att vi måste hålla ner ljudvolymen och tempot ibland. 
Det är extra viktigt här.   

 
Miljöns förutsättningar och tillgången på personal kan innebära att vissa lekar inte kan tillåtas, 
eftersom de under rådande förutsättningar inte skulle kunna leva upp till kraven på hänsyn och 
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säkerhet. Vi kan se det som att rådande diskurser i kombination med den fysiska miljön och andra 
förutsättningar avgör vad som är möjligt att göra och leka i förskolan.  

Barns intressen av TV-figurer, superhjältar och 
annan populärkultur 
 
När det gäller barns lek så frågade vi pedagogerna särskilt kring företeelser som superhjältar, 
våldsamma TV-program och andra former av populärkultur som barn kommer i kontakt med via 
media. Samtliga av de intervjuade pedagogerna uppgav att de ansåg att det var viktigt att ta del av 
barnens intressen och hålla sig uppdaterad eller ”ajour” om vad som var populärt i barngruppen i form 
av filmer, TV-program och så vidare. Motiveringen var att barns intressen ska tas vara i verksamheten.  

 
Jag sitter inte hemma och pluggar på vad de gör, utan jag tar fram iPaden och bara – berätta 
vad jag ska söka på så kollar vi vad det är för någonting, så får ni förklara medan vi tittar. 
Så man gör något pedagogiskt av det, eller försöker i alla fall. Så det är, alltså jag försöker, 
jag är väl den som är mest, och jag försöker att hålla mig någorlunda ajour med vad de 
leker.  

 
Det är ju barnen vi har här. Det är deras kunskaper och erfarenheter som vi ska på något sätt 
bygga vår verksamhet på. Vi måste ju liksom börja där barnen är.  

 
Ett par av de intervjuade pedagogerna angav även att de själva hade intressen av sådant som även 
intresserade barnen, till exempel Star Wars och My Little Pony, och att det kunde vara till nytta för 
dem i verksamheten.  

 
Jag är ju själv ett stort Star Wars-fan. Jag kan väldigt mycket om det. Det betyder också att 
jag uppmärksammar det när barnen pratar om det. Barn tycker det är något roligt att jag kan 
så mycket och då vill de väldigt gärna fråga mig mer. Det blir ju nästan som en löpeld.  

 
Jag är ju My Little Pony-nörd så My Little Pony-tjejerna de kan ju prata med mig. /.../ 
Ninja Turtles – också himla kul, då har vi till och med gjort masker av Turtles som de har 
haft, av papper, som de har haft när de har lekt det, och kommit målade hemifrån och 
sådant där, med band och sådant.  

 
Två av pedagogerna menade också att inflytande från media är något som är svårt att motverka, och att 
det inte går att förbjuda sådant heller. Vi tolkar det som att detta kan antyda att det ändå är någonting 
man skulle vilja motverka om man kunde, i alla fall vissa aspekter av det. Medias inflytande på barns 
lek upplevs ändå som något som har problematiska aspekter och kan vara ett mindre önskvärt inslag i 
verksamheten, i alla fall om det tar över för mycket. Vi såg att pedagogerna gav uttryck för att de hade 
som strategi att försöka hitta ett sätt att få in barnens intressen i verksamheten genom lämpliga 
aktiviteter. 

 
Vi har ändå försökt att möta barnens intressen i förskolan och låta dem ha tillgång till det, 
men att vi väljer när och hur. Men OK, ni är intresserade av Star Wars, då går vi till 
biblioteket och lånar Star-Wars-böcker, och sedan så sätter vi oss ner och så kanske vi gör 
lerskulpturer av Rancor-monstret till exempel. Då får vi in Star Wars och deras fantasi och 
deras nyfikenhet kring det, fast vi har kontroll över det. 
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Här kan vi se att det anses som goda pedagogiska aktiviteter att exempelvis läsa böcker och göra 
figurer av lera. Man tar inspiration av barnens intressen och skapar pedagogiska aktiviteter utifrån 
dessa, aktiviteter som stämmer överens med förskolans pedagogiska mål. Att till exempel göra 
lerfigurer kan ses som en mer önskvärd aktivitet än att slåss med svärd. Det våldsamma innehållet i 
filmer och TV-program som barn intresserar sig för kan vara ett problem, men även de bilder av 
manligt och kvinnligt som kommer till uttryck i dessa. Att det upplevs som problematiskt att barn 
anammar sådana roller från media, roller som ofta är starkt könsstereotypa, var något som kom fram i 
våra intervjuer.  

 
Ibland känner vi att det kanske blir, ja framförallt väldigt könsstereotypt. Killarna ska leka 
med Spiderman och actionfigurer och tjejerna ska leka Frost-prinsessor. Lite så.  

 
Detta ses alltså som ett problem, och man har även strategier för att bemöta detta problem. Vi 
upplevde att pedagogerna gav uttryck för att de försökte luckra upp könsrollerna i dessa berättelser, 
och på något sätt omkoda olika figurer som Luke Skywalker och Spiderman.  

 
Vi har ju också valt att kalla oss experter på saker som vi inte har någon aning om, alltså 
som att Luke Skywalker var sjukt duktig på att baka bullar, väldigt enkelt sätt att få barnen 
att bara ”jaha”. Och är man uttalad Star Wars-expert så kan de inte säga emot en. 

 
Har ni sett de här nya färgläggningsbilderna med Spiderman och olika figurer i andra 
situationer än där man är stor och stark? Man tar hand om barn, man går och handlar... Det 
är lite normbrytande. Det är lite roligt faktiskt, vi har haft mycket samtal med barnen kring 
dem just. Man kanske inte alltid är stor och stark, ibland kanske man är ledsen eller man 
behöver gå på toaletten.  

 
Vi tolkar det som att pedagogerna uttrycker att de på olika sätt försöker ifrågasätta diskurser kring 
manligt och kvinnligt genom att försöka introducera nya perspektiv på dessa populärkulturella figurer. 
Det handlar om att göra nya tolkningar och förskjuta perspektiv. Vi kan kalla detta för en 
omkodningsdiskurs – att man agerar utifrån en föreställning om att man i förskolan bör arbeta med att 
försöka luckra upp traditionella könsroller och tänja på könsgränser i ett slags omförhandlande av 
innebörder.  

Betydelsen av egna lekerfarenheter och den egna 
könsrollen  
 
Vi fann att det hos de intervjuade pedagogerna fanns en medvetenhet om att både kön och ålder 
påverkar ens förhållningssätt till olika typer av lekar på förskolan. Vi ser det som att kvinnor och män 
har olika erfarenheter av att i barndomen ha positionerat sig och blivit positionerade i enlighet med 
olika diskurser kring vad flickor respektive pojkar bör syssla med.  

 
Jag tror att killar, inte alla men många kanske tycker att killar ska få leka lite mer fritt och 
lite mera våldslekar, särskilt om man har gjort det själv när man var liten och tyckte det var 
roligt, medan kvinnor tycker att nej det där ser farligt ut och den där pinnen är för lång... 
Det tror jag. Men alla är ju olika.  
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Jag tror att kvinnor har ett annat synsätt. Eftersom det är kvinnor som jobbar här, och de 
flesta kvinnor som jobbar här har det här med pyssel och skapa och köket, ja men det är ju 
mycket så, den hemdiskursen som finns, att det är här i köket och man pysslar och det är 
det som är... De andra lekarna blir ju lite åsidosatta, det blir de.  

 
Vi ser att pedagogen ger uttryck för att kvinnor och män har växt upp med olika diskurser kring vad 
man bör leka och därmed fått olika erfarenheter av lek. Kvinnliga förskollärare har därför mer 
erfarenhet och kunskap när det gäller till exempel pyssel och hemlek, och eftersom kvinnor är så pass 
överrepresenterade inom förskolan så blir det sådana lekar som dominerar. Det kan vara så att man 
verkligen anser att sådan lek är lämpligast och att man är skeptisk till mer manligt kodade lekar, men 
det kan också handla om att man saknar kunskap om andra områden, och det blir då svårt att arbeta 
med dem i verksamheten.  

 
Många av oss kanske har en större koppling till könskodat kvinnliga lekar, speciellt när 
man har växt upp i ett könskodat samhälle. Ju äldre mina kollegor blir, ända upp i 60-
årsåldern, ju mer tydligt blir ju det. Då har man en större erfarenhet, ett större spektrum 
kanske inom pyssel, hemvråslek eller att sitta och piffa upp dockorna så att de blir fina 
håret och sådär, det är kanske något som man har större erfarenhet av och kan erbjuda 
barnen, nästa knep för att gå vidare med det här, än hur vi kan göra en otrolig konstruktion i 
lego. 

 
Pedagogen ger här uttryck för att även ålder spelar roll för vilka synsätt och erfarenheter man har. Det 
har funnits olika diskurser kring manligt och kvinnligt i olika tider, och att vara flicka på 50-talet 
skilde sig mycket från att vara flicka på 90-talet. Därmed har pedagoger i olika åldrar med sig olika 
synsätt och erfarenheter kring lek. Den äldsta pedagogen i vår studie berättade att man gärna tror att 
det man själv gjorde som barn är det rätta, och menade att barns lek har förändrats väldigt mycket 
genom åren. 

 
Det har vi också pratar väldigt mycket om... Ibland kan det vara svårt att hänga med, att det 
har förändrats så mycket som det har gjort. Man tänker att när vi var barn så gjorde vi si 
och så, och när vi var barn så var det kottar som gällde. Jo men lite så kan det bli ibland att 
man pratar. /.../  Men det är ju sådär att man går ju till sig själv, vad man gjorde, och så tror 
man att det är det rätta, hur man själv var som barn, men samhället förändras ju och man 
måste vara lite med på det tåget. 

 
En av pedagogerna gav uttryck för att det mest relevanta för hur man ser på barns lek är hur man är 
som person här och nu, snarare än vad man sysslade med som barn. Det viktiga är att man själv är 
lekfull och förstår och bejakar barnens lek.  

 
Om man är en lekvänlig vuxen som är lite barnslig som har kul, och inte är en kaffetant, om 
jag får använda ett sådant begrepp, då tror jag att det är lättare att ge sig in i leken, höja 
leken eller låta leken fortgå, än om man inte är en sån lekvänlig vuxen utan kanske mest 
tycker att det låter mycket, utan att man har en insikt i varför det låter mycket.  

 
En annan pedagog gav uttryck för att de egna erfarenheterna från barndomen hade kommit att prägla 
hennes syn på lek som vuxen. Även om kön och ålder spelar roll så har varje människa sina unika 
erfarenheter av lek som hon bär med sig till vuxenlivet.  
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Ute på vårt lantställe på vår tomt, alla barn kom dit för där fick man leka. Jag tycker att det 
är viktigt med lek, och att det inte ska vara för... Det får ju absolut inte vara kaos, utan att... 
Det är så många barn på förskolan så man måste dela upp barn och sådär. För jag vet att jag 
hade lite svårt med det där i början... Det går inte att ha det för fritt heller för det funkar 
inte. Men ändå, för jag gillar inte när det är för mycket regler, och avbrott hela tiden... Jag 
tror att min barndom har påverkat mig så.  

 
Denna vilja att inte reglera barns lek för hårt var ett tema som återkom hos alla de intervjuade 
pedagogerna. Att man måste reglera leken i förskolan framstod som en självklarhet, men det fanns 
även en uttalad vilja att inte reglera och begränsa barns lek mer än man ansåg vara nödvändigt. En av 
pedagogerna uttryckte att barns behov av frihet på följande sätt: 

 
Men sen så har vi också sett att barn har något slags behov av att få skapa sig en egen värld 
som är utanför vår, där vi inte riktigt får plats. Då blir det som att de leker de här lekarna 
som är förbjudna av vuxna, för att skapa sig en egen värld. Och vi tror att det finns en 
anledning till att de vill göra det, så då låter vi dem göra det. Så länge ingen blir skadad och 
ingen blir kränkt så får barnen leka de lekarna.  

 
Vi tolkar det som att pedagogen ser att barnen har ett behov av att skapa något eget, utanför 
pedagogernas kontroll. Att leka sådant som förskolepersonalen är skeptisk till eller rent av ogillar, 
sådant som är tabu och utmanar gränser, kan ses som ett sätt att göra motstånd och hävda sin 
individualitet. Vi ser att pedagogen här ser att barn behöver få vara självständiga och även är villig att 
låta dem ha sin egen värld, så länge deras lekar lever upp till minimikraven om vad som är acceptabelt 
– det vill säga att säkerhet och hänsyn råder.  

Diskussion  
 
Våra resultat kan tolkas stå i motsats till Tullgren (2004, s. 85-87) som har studerat hur förskollärare 
reglerar den så kallade fria leken genom att delta i den och styra bort den från lekteman som ses som 
icke önskvärda. Vår studie bygger till skillnad från Tullgrens på intervjuer, varför vi inte kan säga 
något om hur förskollärare verkligen agerar i förhållande till barns lek. Den samlade bilden vi har fått 
är dock att de flesta av pedagogerna säger sig vilja styra barns lek så lite som möjligt, att man vill vara 
tillåtande och att inga typer av lekteman är förbjudna. Dock kan vi i likhet med Tullgren (2004, s. 67) 
konstatera att barn får leka fritt så länge leken håller sig inom ramarna för vad som kan anses vara god 
lek – dock tolkade vi vårt resultat som att dessa ramar är långt ifrån så snäva som Tullgren fann i sin 
studie, och att kriterierna för den goda leken främst handlar om säkerhet och hänsyn.  

Till skillnad från Holland (2003, s. 2-10) och Logue och Harvey (2009, s. 43) så fann vi inte att 
nolltolerans mot till exempel vapen var ett vanligt förhållningssätt hos pedagoger i förskolan. Endast 
en av våra respondenter vittnade om en policy om nolltolerans – att det bland annat var förbjudet att 
bygga pistoler av lego. Vi fann inte heller, till skillnad från Holland (2003, s. 2-10) att pedagogernas 
ställningstaganden var oreflekterade och hade svag teoretisk förankring. Vi fann att 
intervjupersonernas ställningstaganden och förhållningssätt till stor del var väl genomtänkta och även 
motiverades utifrån teoretiska perspektiv. Kanske är det så att högre utbildning möjliggör inte bara ny 
kunskap utan även en större förmåga att reflektera över sin praktik. Vilka teoretiska perspektiv man 
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kommer i kontakt med under sin utbildning är naturligtvis av stor vikt för vilket synsätt man utvecklar 
på barns lek.  

Ett tema vi såg i vår studie var att förskollärarens uppdrag kan sägas vara av dubbel karaktär, då man i 
verksamheten ska balansera både läroplanens krav på innehåll och barnens egna intressen. Läroplanen 
för förskolan understryker lekens betydelse för barns utveckling och lärande, och i förskolans 
verksamhet ska leken användas för att främja barnens utveckling och lärande. Det framhålls att lek 
stimulerar bland annat kommunikation och samarbete och ger möjlighet till bearbetning av känslor 
och erfarenheter. Verksamheten ska ge utrymme för barnens egen fantasi och kreativitet i lek och 
andra aktiviteter (Skolverket 2010, s. 6-7). Leken som företeelse ses alltså som något nyttigt i och med 
att den främjar barns utveckling. Pedagoger i förskolan ska även på ett medvetet sätt använda leken 
som ett medel för att för att främja barnens utveckling och lärande. Utifrån ett sådant synsätt följer att 
vissa typer av lekar kommer att ses som goda och nyttiga då de anses främja barns lärande och 
utveckling i enlighet med läroplanens mål, medan andra typer av lekar kommer att ses som mindre 
nyttiga och mindre önskvärda. Samtidigt ska förskolans verksamhet utgå från barnens egna intressen. 
Här ser vi att det kan finns en inbyggd konflikt. De pedagoger vi har intervjuat berättade om hur de på 
olika sätt kombinerat de olika kraven och använt barnens intressen för att erbjuda olika pedagogiska 
aktiviteter. De har uppgivit att de använder sig av barnens intressen av olika lekar på ett pedagogiskt 
sätt, samtidigt som de introducerar olika företeelser i barnens lek i pedagogiskt syfte. Vi ser att det 
bygger på att kompromissa barnens intresse med de pedagogiska kraven. Barnens intresse av Star 
Wars kan leda till att man bygger monster av lera och ett intresse för att slåss kan leda till så kallad 
ninjaträning, där fokus ligger på motorisk utveckling.  

Öksnes (2011, s. 80) menar att det i dagens pedagogiska klimat blir viktigt att knyta leken till 
utvecklandet av kognitiva processer för att alls kunna rättfärdiga lekens plats i läroplaner. Hon menar 
att den frihet som barn har haft att leka, att skapa egna rum och välja sina symboler utan att vuxna 
sneglar på lärande och vad som är rätt och fel, håller på att förvittra. Hon ser att barn socialiseras in i 
institutionens bindande system där leken underställs planerad tid. Leken har alltmer organiserats och 
använts som pedagogiskt verktyg (Öksnes 2011, s. 101-102). I vår studie har vi visserligen funnit att 
det finns starka diskurser kring lek som lärande och utveckling, och att leken kan användas som 
pedagogiskt verktyg. Dock fann vi även att våra intervjupersoner gav uttryck för en mycket stark 
övertygelse om att barnen ska få utöva så stor frihet som möjligt inom ramen för förskolans 
verksamhet. Även om de verkade bära på en övertygelse om lekens viktiga roll för utveckling och 
lärande och dess roll i det pedagogiska arbetet (som även påbjuds av förskolans läroplan) så fanns det 
även en stark övertygelse om att leken även måste få vara barnens egen, och att det viktigaste för dem 
är att ha roligt. Vi kan formulera det som så att pedagogerna framhåller barnens behov av och rätt till 
fri lek och egna rum.  

Öksnes (2011, s. 133) menar att det finns en spänning mellan vuxnas organiserade och 
institutionaliserade och barns önskan att göra saker på sitt eget sätt, och att barn gör motstånd på olika 
sätt mot de vuxnas ordning. I vår studie fann vi uttryck för en medvetenhet om denna spänning mellan 
vuxnas organiserande och barns egen vilja, och även vittnesmål om att barn i stor utsträckning gjorde 
motstånd mot de vuxnas ordning. Tullgren (2004, s. 87-88) ser att barn skapar så kallade frirum och 
drar sig undan för att kunna leka sådant som de vet inte uppskattas av pedagogerna. Flertalet av de 
intervjuade pedagogerna i denna studie vittnade om att barn medvetet bryter mot regler och har 
strategier för att komma undan med sådant de inte får. Detta verkade dock snarast ses som ett 
sundhetstecken av de intervjuade pedagogerna. Förskolans ordning måste upprätthållas – men det är 
ändå en självklarhet att barnen bryter mot ordningen. Vi såg att pedagogerna gav uttryck för att det är 
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nödvändigt för barnen att göra motstånd, utveckla en egen vilja och skapa sina egna sammanhang för 
att kunna vara egna individer.  

Då det gäller reglering av barns lek så fann vi att detta med hur barns lek bör övervakas och regleras 
ofta ställs i relation till barnens sociala kompetens och lekförmåga. En stark lekare är ett barn som kan 
ge tydliga leksignaler och även uppfatta andras leksignaler, samt ta hänsyn till de andra barnen i leken, 
samt till de regler som finns på förskolan. Barn ges mer frihet i leken i takt med att de lär sig detta. 
Pedagogerna behöver reglera dem allt mindre i takt med att de lär sig att reglera sig själva. Tullgren 
(2004, s. 36) menar att det slutgiltiga målet med styrning av barn är att barnet ska kunna reglera sig 
självt. De rådande diskurserna om det kompetenta och aktiva barnet kan ses som ett uttryck för ett 
tänkande som strävar efter att skapa den fria och självstyrande människan. Människor formas och 
vägleds enligt rådande diskurser, men idealet är att människor ska kunna styra och reglera det egna 
jaget i enlighet med diskurser om den fria och ansvarstagande människan. På så sätt kan friheten ses 
som förpliktande. Utsagorna i våra intervjuer om hur barn ska mogna till att kunna reglera sig själva 
kan då ses som att makten mer och mer går från att vara något som utövas över barnen av pedagogerna 
till något som de utövar över sig själva, i enlighet med rådande diskurser om hänsyn och ansvar – 
naturligtvis något som anses vara för deras eget bästa.  

Nordin-Hultman (2004, s. 41) menar att diskurser om barn och lärande materialiseras i de pedagogiska 
miljöerna på olika sätt, och att miljöerna på så sätt bär upp föreställningar om barn. Dock är det ju 
sällan så att förskolor byggs och inreds helt och hållet enligt idéer om den ideala förskolan, utan den 
givna miljön erbjuder vissa ramar utifrån vilka man kan agera. Vi kan då se det som att diskurser 
skapas i relation till miljöns möjlighetsvillkor. I våra intervjuer fann vi att i vissa fall handlar regler 
kring lek helt enkelt om att anpassa sig till vad som är möjligt att göra i den givna miljön på förskolan 
– om man ska kunna leva upp till vissa krav på säkerhet och hänsyn. Antalet barn i barngruppen och 
antalet pedagoger i kombination med den fysiska miljön skapar vissa förutsättningar, och det är till 
stor del dessa förutsättningar man försöker hantera med hjälp av olika regler kring vad man får och 
inte får göra, samt att man ibland inte tillåter vissa lekar då det finns ont om pedagoger på avdelningen 
och ingen har möjlighet att hålla uppsyn över leken. Pedagogerna är inte emot dessa lekar, men finner 
sig nödgade att reglera dem i enlighet med de ramar som verksamheten erbjuder – helt enkelt för att 
verksamheten ska kunna fungera. Pedagogerna bär på diskurser enligt vilka de skulle vilja handla, men 
det är inte alltid den fysiska miljön, lärartätheten och organiseringen av tiden ger dem möjlighet att 
göra det om de samtidigt måste agera i enlighet med diskurser om säkerhet och hänsyn.  

Betydelse för praktiken och professionen 
 
Som förskollärare är det viktigt att kunna reflektera över sin egen praktik och kunna ompröva den vid 
behov. En studie som denna ger en möjlighet att ta del av andra förskollärares perspektiv på lek och 
hur den bör regleras, och vad som är tillåtet och inte. Detta är viktiga frågor att diskutera som 
förskollärare, och det kan vara till hjälp att ta del av andra perspektiv för att kunna reflektera över den 
egna praktiken. Vi tror att denna studie kan komma att bidra till reflektion och diskussion kring hur 
man ser på barns lek och hur den används i verksamheten. Vi tror även att denna studie kan komma att 
bidra till reflektion kring vilka regler man bör ha kring lek och hur man kan tänka kring lekar som kan 
upplevas som problematiska. Det finns inga rätta svar, men vi hoppas att vår studie kan bidra till en 
större medvetenhet om hur man motiverar de regler man sätter upp för barnen i förskoleverksamheten, 
samt en vilja att utmana sådana föreställningar som tycks självklara.  
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Slutsatser 
 
En av slutsatserna vi kan dra av vår studie är att det inom svensk förskoleverksamhet både existerar 
förhållningssätt där det ingår så kallad nolltolerans mot vapenlek, till exempel att bygga vapen eller 
låtsas att man skjuter på varandra, men även förhållningssätt som tolererar och även ser något 
värdefullt i sådan lek. Vi kan dock inte dra några slutsatser om hur vanligt det är med olika former av 
nolltolerans i svensk förskola, då vi endast har intervjuat ett fåtal förskollärare i vår studie.  

En annan slutsats vi kan dra av vår studie är att pedagoger i förskolan kan uppleva att den pedagogiska 
miljön kan begränsa vad man anser sig ha möjlighet att göra i verksamheten om man ska kunna 
upprätthålla någon form av ordning. Detta gör att man inte alltid anser sig kunna låta barnen leka på 
vissa sätt, även om man skulle vilja. En annan rimlig slutsats av denna studie är att det hos 
förskollärare finns starka diskurser om lekens positiva betydelse för lärande, utveckling och social 
kompetens hos barn.  

Vidare forskning 
 
I denna studie har vi främst inriktat oss på förskollärares tankar om reglering av lek och vilka 
diskurser som ligger bakom deras synsätt. Vi har till viss del berört olika faktorer som kan påverka en 
förskollärares synsätt, såsom utbildning, erfarenhet, ålder, kön och personliga erfarenheter. Dessa 
faktorer skulle kunna bli föremål för vidare forskning för att finna större mönster, något som vi inte 
har kunnat göra eftersom vi endast har intervjuat ett fåtal personer. En sådan här studie skulle med 
fördel kunna genomföras i större skala, men ändå i kvalitativ form. De pedagoger som deltog i vår 
studie uttryckte till övervägande del en mycket tillåtande attityd gentemot barns lek och förespråkade 
inte några förbud mot till exempel vapenlek. Vi vet dock att det finns många pedagoger som tänker 
annorlunda. En större studie med större tidsram skulle kunna få med även sådana personer. Inom 
förskollärarkåren finns vitt skilda åsikter om dessa frågor, och en större studie skulle kunna försöka 
kartlägga vilka faktorer som ligger bakom dessa ställningstaganden – vilka föreställningar om lek, 
barn och pedagogik som ligger bakom dessa ställningstaganden, samt hur de motiveras utifrån tankar 
om yrkesrollen och styrdokument för förskolan. Är manliga pedagoger mer tillåtande gentemot vildare 
lekar? Är nyutbildade förskollärare mer toleranta mot barns lek? Sådana frågor skulle kunna utforskas 
i en större studie som ger möjlighet att urskilja större mönster. 
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Bilagor 

Bilaga 1: E-mail angående deltagande i studie  
 

Hej! 

Vi är två studenter på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för 
förskollärarutbildning och förskoleforskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för vår sista och 
avslutande kurs på förskollärarutbildningen ska vi skriva ett examensarbete. Vår studie kommer att 
handla om förskollärares syn på olika typer av lek, med betoning på sådana lekar som kan uppfattas 
som våldsamma eller problematiska på annat sätt. Vi vill därför intervjua ett antal förskollärare till vår 
studie. 

 

Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) samt 
Vetenskapsrådets skrift om god forskningssed. Detta innebär exempelvis att personalens och 
förskolans identitet inte får avslöjas och att fullständig konfidentialitet gäller. Allt insamlat material 
kommer därmed att avidentifieras och inga listor eller register över personuppgifter kommer att 
upprättas. Det dokumenterade materialet får endast användas för vår egen bearbetning och analys samt 
sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är godkänd. Uppsatsen 
kommer att publiceras digitalt. 

 

Vi hoppas att någon pedagog från er förskola vill vara med i vår studie! 

 

Vänliga hälsningar, 

Matilda och Mikko 
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Bilaga 2: Brev angående samtycke 
 

Hej! 

Vi är två studenter på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för 
förskollärarutbildning och förskoleforskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för vår sista och 
avslutande kurs på förskollärarutbildningen ska vi skriva ett examensarbete. Vår studie kommer att 
handla om förskollärares syn på olika typer av lek, med betoning på sådana lekar som kan uppfattas 
som våldsamma eller problematiska på annat sätt. Vi vill därför intervjua ett antal förskollärare till vår 
studie. 

 

Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) samt 
Vetenskapsrådets skrift om god forskningssed. Detta innebär exempelvis att personalens och 
förskolans identitet inte får avslöjas och att fullständig konfidentialitet gäller. Allt insamlat material 
kommer därmed att avidentifieras och inga listor eller register över personuppgifter kommer att 
upprättas. Det dokumenterade materialet får endast användas för vår egen bearbetning och analys samt 
sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är godkänd. Uppsatsen 
kommer att publiceras digitalt. 

 

Med detta brev vill vi be om ert medgivande för ert barns medverkande i studien. All medverkan är 
frivillig och kan när som helst avbrytas. Samtycker ni till studien så skriver ni under bifogad blankett.  
 
Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare vid 
Stockholms universitet. 
 
Vänliga hälsningar, Matilda och Mikko 

 
Matilda Carlsson och Mikko Engström Liedes 
Telefonnummer : XXXX 
Mailadresser : XXXX 
 
 
XXXX (handledare) 
Stockholms Universitet 
Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen 
106 91 Stockholm 
Telefon: XXXX 
Mailadress: XXXX 

 
 
Jag ger mitt samtycke till att delta i studien. 
 
Namnunderskrift: 
 
….................................................................. 
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Bilaga 3: Intervjuguide  
 

Vad tänker du på när jag säger lek? Vad betyder leken för dig? 
 
 
Synen på lek 
 
Vilken roll har leken i verksamheten?  
 
Vad tror du att lek har för betydelse för barnen? Vad fyller den för funktion? 
 
Vad betyder fri lek för dig? 
 
 
Regler för lek 
 
Vilka regler finns det gällande lek? Vad är det man inte får göra i leken? 
 
Finns det vissa sorters lekar som är uttalat förbjudna? 
 
Hur tänker ni kring dessa regler? Hur motiverar ni dem? 
 
Hur förhåller sig barnen till reglerna? Bryter de mot dem? Hur? 
 
Finns det medvetna strategier hos barnen för att komma undan med sådant som inte är tillåtet? 
 
 
Leken i verksamheten  
 
På vilka sätt har du sett att barnen leker med varandra i den så kallade fria leken? Vilka olika lekteman 
är populära bland barnen? 
 
Hur känner du inför lekar med våldsamma inslag? Att barnen gör pistoler och skjuter? Lekar som har 
med döden att göra? 
 
Är det här någonting det finns ett intresse av i barngruppen? Hur yttrar det sig?  
 
Kan du berätta om egna erfarenheter av lekar som väckt obehag hos dig eller fått dig att ingripa? 
 
Hur inspireras barnen av media? Leker de figurer från TV-serier och så vidare? Superhjältar? 
 
Har du själv kunskaper och intresse för populärkulturella företeelser som barnen intresserar sig för? 
Tror du att sådan kunskap kan vara till nytta i ditt arbete? 
 
Tror du att egna erfarenheter av lek i barndomen spelar roll för hur man ser på barnens lek i 
verksamheten? 
 
Tror du att det kan finnas skillnader i hur manliga och kvinnliga pedagoger ser på barns lek, och hur 
man upplever mer kontroversiella lekteman? 
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