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Sammanfattning

Många forskare har under årens lopp studerat leken och dess innehåll. Beroende på vilken

forskare man utgår ifrån så används begreppet lek olika och har också getts varierande

innehåll. Gemensamt för flera forskare är dock att leken är ett grundläggande behov för barn i

alla åldrar och att den har en central roll i förskolepedagogiken och utgör ett viktigt bidrag i

den nya skolan.

Barns lek och sociala samvaro är sammansatta företeelser och i denna studie har jag valt att

fokusera på hur jag som pedagog kan vara behjälplig med att utveckla sexåringens sociala

kompetens med hjälp av lek. Pedagogen ska vara närvarande som en ledsagare för berörda

barn, in i och ur leken men också finnas i bakgrunden som stöd.

Jag har valt att använda mig av metoder som intervju, observation och loggbok.

Barnen har bland annat observerats under fri lek och social samvaro där huvudsyftet har varit

att åskådliggöra hur barnets interaktion ter sig tillsammans med andra, hur leken tar form eller

brist på densamma. Att ställa sig frågan varför väljer eller kan en del barn inte leka har varit

aktuell men ett entydigt svar på denna fråga går inte att finna då det ofta är en komplex

situation som styrs av flera faktorer.

Den cykliska process som finns i aktionslärande har varit en väg att finna svar som gjort det

möjligt att hitta strategier för mig som pedagog att använda mig av för att bland annat lotsa

”leksvaga” barn in i gruppen.

Resultatet har också visat att det är viktigt hur jag som pedagog förmedlar lektid till barnen,

uppmuntrar, ger stöd, förslag på lekar samt att möta barnen i den verklighet de för tillfället

befinner sig i när de startar sitt första år i skolan och förskoleklassen.

Nyckelord: lek, samförstånd-ömsesidighet-turtagande, socialisering, pedagogens

                   roll, aktionslärande.
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                                    ”Kan du någon bra lek, frågade lilla My

                                      Nej, men jag har hört att det finns såna

                                      som leker.”              (Tove Jansson, 1969)

Inledning

Bakgrund

Jag har i mitt arbete som förskollärare under många år på deltidsförskola, heltidsförskola och

nu i skolan träffat på barn som inte signalerar lek utan av olika anledningar håller sig utanför

gruppen. Därför kändes det bra att få en chans nu att fördjupa mig i detta fenomen och det

kändes naturligt att välja detta ämne i min magisteruppsats.

Jag arbetar i en F-3 grupp där jag är kontaktlärare och ansvarig för F-klassen. Vi arbetar i

arbetslag och är två lärare, två fritidspedagoger och jag själv, som förskollärare. Detta är de

fem grundtjänsterna, men just nu är vi fler i arbetslaget då flera arbetar deltid. Jag har valt att

inte blanda in mitt arbetslag i aktionen, men däremot har jag intervjuat de tre förskollärare

som arbetar på min skola och funnit ut att mina funderingar stämmer bra överens med deras

tankar och erfarenheter om den med åren förändrade leken. Detta kommer att redovisas längre

fram i uppsatsen

Barnen börjar klockan 08.00 och slutar skoldagen klockan 13.15 därefter är det

fritidshemsvistelse för de barn som har plats där. Verksamheten är integrerad och sker i

samma lokaler. Den tid som jag har förskolegruppen då jag inte samarbetar med någon annan

grupp, disponerar jag fritt och det är under denna tid som jag har arbetat med aktionen.

Problemet är att jag alltid är ensam och det gör att det kan uppstå svårigheter som att till

exempel följa upp en händelse, då något barn kanske just då behöver hjälp eller på annat sätt

pockar på uppmärksamhet.

Många forskare har under årens lopp studerat leken och lekens innehåll då ofta utifrån olika

kategorier som ensamlek, bredvidlek, rollek, konstruktionslek, symbollek etc. Beroende på

vilken forskare man utgår ifrån så används begreppet lek olika och har också getts varierande

innehåll.
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Leken är ett grundläggande behov för barn i alla åldrar men olika beroende på i vilken fas

barnet befinner sig. Leken har en central roll i förskolepedagogiken och utgör ett viktigt

bidrag i den nya skolan och en ny syn på lärandet.

Förskolan har länge förmått uppskatta lekens betydelse och nu är det dags att släppa in leken

 i skolan. I läroplanen (Prop. 1997/98:94 s. 20) står ”leken ger eleverna möjlighet till att

utforska världen genom att de får använda fantasi och kreativitet” samt ”lek kan också ha en

funktion av inlärning i lekfulla former”. I (SOU 1994:45, s. 61) betonas lekens betydelse för

barns utveckling, ”En skola som har sin grund i insikten om lekens betydelse för barns

lärande”. I relation till detta blir frågor som vilken lek och hur leken ska komma in i

verksamheten betydelsefulla. På vilket sätt kan man ge utrymme för lek i skolan? Det så

kallade divergenta tänkandet ökar när barn själva får pröva sig fram till lösningar i lekens

form.

Från ( Socialstyrelsen 1995:2 sid. 17-18) sammanfattas fem punkter som ska vara vägledande

för pedagogens planering i såväl förskoleverksamhet som skolbarnsomsorg, en av punkterna

handlar om lek och sammanfattas som följer:

• Leken är av grundläggande betydelse för alla barn och utgör basen i barnomsorgens

verksamhet. Genom att leka bearbetar barn sina upplevelser samtidigt som de prövar

nya tankar och idéer. Leken hjälper barnen att förstå sin omvärld. Tanken, fantasin,

skaparkraften, språket och en mängd andra förmågor utvecklas också i leken. Barnen

övar också samarbete i leken. Genom en medveten planering får barnen i

barnomsorgen möjligheter att utveckla sin lek.

Michael Henniger (1991 i Pramling Samuelsson och Mauritzon, 1997) menar att lek är ett

viktigt inslag i läroplaner för barn i åldrarna runt skolstarten, speciellt med tanke på att många

barn i dagens samhälle lider av stress. Den typ av lek som Henniger pratar om kan betecknas

som skapande rollek. En lek som inbegriper att barn måste ta andras perspektiv, lösa problem

och utveckla sin sociala kompetens för att samspela med andra. Samverkan i rollek är en

viktig stimulans för att uppmuntra barns nyfikenhet.
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Tankar och funderingar som funnits under min yrkesverksamma tid handlar mycket om

lekens förändring, först med tanke på mig själv och vad och hur jag lekte som barn, senare

barnen i förskolan, mina egna barn och nu barnen i skolan.

Ett perspektiv som sträcker sig nästan över ett halvt sekel och med en stor förändring av

lekens utformning. Lek kan vara många olika saker, det är svårt att ge någon entydig

definition av lek och det är svårt att tydligt avgränsa lekaktiviteter från annan aktivitet. Ett

problem med ordet lek är emellertid att det ibland ges en något nedvärderande innebörd,

enligt min åsikt. Något som endast görs för nöjes skull och är oviktigt. Inom leken kan barnet

pröva och utveckla sig själv och sin förmåga på ett sådant sätt att det blir möjligt för barnet att

hantera och bearbeta verkligheten. Speciellt rolleken kan utgöra en social arena, mindre farlig

än den verkliga, där barnet får kraft och mod att sätta sig in i de processer som utgör vårt liv

och vårt samhälle. Så vill jag också påstå att förskolepedagogik tillhör den verksamhet som

tydligast har uppmärksammat lekens betydelse för barns utveckling och socialisation.

Utveckling av TV-spel, media och informationsteknik har bidragit till en förändrad lekmiljö

och många barn sitter idag stilla och får uteslutande visuella intryck. Å andra sidan har detta

medfört att barn leker och är figurer från dator- och TV-spelens värld istället för roller från

det verkliga livet. En förändring av arbetslivet och yrkesbenämningar kan också krångla till

det, alla vet hur man leker snickare, men hur leker man till exempel konsult eller

systemprogrammerare? Många barn har idag inte tid för spontan lek då eftermiddagar och

kvällar många gånger består av aktiviteter som olika sporter, dans, målning etc. aktiviteter

som någon annan har planerat och vilket kanske inte är barnets önskemål utan föräldrars

önskan om aktiva barn. Märkbart är också att rolleken har minskat, flera barn deltar sällan i

rollek utan väljer andra aktiviteter. Vad beror det på att vederbörande inte kan anta en roll,

vara någon annan? Rolleken som anses så viktig och som utvecklar barnet inom alla områden

därför att de fritt kan använda sig av sina erfarenheter och kunskaper. Samspelet i leken

utvecklar barnet både socialt och kognitivt. Dessutom fungerar den som en plats för

kommunikation. Rolleken är ofta fri från krav och prestation och förändras vartefter leken

fortgår. I de flesta barngrupper finns det barn som sällan leker. De är ofta de tysta åskådarna

som sällan tar initiativ, men det finns också motsatsen, de stökiga som kontinuerligt skapar

och deltar i konflikter utan att signalera lek. Det finns de som gärna leker men som blir

uteslutna och utestängda och de som föredrar ensamlek eftersom de inte klarar lekregler som

turtagande, samförstånd och ömsesidighet. Karin Engdahl (red.), Jane Brodin och Peg

Lindstrand (2005) skriver att man allt oftare kan  läsa i massmedia att dagens barn inte leker
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eller har svårt att leka och sysselsätta sig själva, att de ständigt behöver nya impulser och

aktiviteter. Stämmer det att barn i förskoleåldern inte leker längre?

Syfte

Huvudsyftet med magisteruppsatsen var att hjälpa och inspirera alla barn i min grupp till att

vilja delta i lek men framförallt de barn som på något sätt sällan deltar i leken.

Frågeställning:

Hur kan jag bidra till sexåringens sociala utveckling genom lek?

Teori

I teoridelen kommer jag att presentera relevanta teorier om lek och

aktionslärande/aktionsforskning

Teorier om lek

Lek är för mig den viktigaste aktivitet som ett barn kan sysselsätta sig med och jag anser att

leken utvecklar barnet på alla områden. Att kunna ge sig hän i leken, vara någon annan genom

att gå in i en roll och samspela med andra barn och att klara de tre lekreglerna, turtagande,

samspel och ömsesidighet. Det finns barn som är fantastiska på att leka, de har alla

egenskaper som behövs och de har också fantasi och förmåga till att inspirera andra barn till

lek. De kan leka samma lek i flera dagar och hela tiden händer det nya saker och leken

utvecklas kontinuerligt. De har också förmåga att anpassa sig efter vem eller vilka de leker

med. Sedan finns det de som bara förstör, som saboterar allt, som bara ska bestämma själva

och allt ska ske på deras villkor. De klarar inte lekreglerna och det blir ständiga konflikter.

Varför ökar antalet av dessa barn? Är det föräldrarna som ”sopar banan” så kallade

curlingföräldrar som förstör för dem? De har förmodligen aldrig mött något motstånd utan

alltid fått sin vilja fram. Eller är det att vi vuxna tycker att det är lugnare om barnen leker

stillasittande mer passiva lekar? Det kan också finnas andra orsaker till att barn väljer att inte

delta i lek.  Barn som är otrygga och osäkra har problem med att gå in i en roll, att vara någon

annan. Händelser i hemmet kan spegla barnets lekförmåga men leken kan också vara ett

redskap för ett barn som mår dåligt. Att barn ”leker av sig” har jag noterat flera exempel på
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genom åren det kan vara skilsmässa, en sjuk anhörig eller något annat traumatiskt som hänt i

barnets liv.

Vad är lek

Lek är spontan och frivillig

Birgitta Knutsdotter Olofsson skriver i sin bok (2002) sid.20 ”Lek beskrivs som frivillig,

spontan, ej målinriktad, oberoende av yttre belöning och skiljer sig däremot från arbete”. Den

är ett uttryck för barnets inre föreställningar, erfarenheter och minnen och skiljer sig därmed

från inlärning av nytt materiel. I leken handskas barn respektlöst och okonventionellt med

föremål och händelseförlopp.

Det viktigaste tecknet på lek är dess ”som-om” karaktär. Lek är inte ”på riktigt” det är”på

låtsas”

Olika former av lek

Knutsdotter Olofsson (2002) skriver också att ”i leken bearbetar barn sina erfarenheter och

intryck från en svårtydd verklighet”.

Karakteristiskt för lek är att den oftast är spontan, lustfylld, frivillig och ej målinriktad.De

former av lek som man talar om är:

• Funktionslek, där en handling eller funktion upprepas för att barnet

     tycker om själva funktionen.

• Rollek, där barnet antar en viss roll i samspel med andra barn.

• Regellek, där regler är det centrala, även här, oftast i samspel med

           andra barn.

• Rörelselek, rörelsen är det viktiga.

• Konstruktionslek, till exempel bygger med klossar, pusslar eller ritar.
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               .

• Ensamlek och bredvidlek, förekommer mest i de lägre åldrarna

               men framförallt ensamlek är inte helt ovanligt. Det är oftast någon i

               varje barngrupp som väljer den formen av lek.

 Lek är lustfylld

Ole Fredrik Lillemyr, (2002) visar på karakteristiska drag i leken som att:

Lek är en aktivitet som främst barn sysslar med. Men visst existerar det även  vuxna som

leker men i grunden ser vi leken som något som hör barndomen till.

Det är roligt och lustfyllt att leka.

Det är i leken du kan se barn blomma upp och deras glädje att medverka i ett större

sammanhang. Glada skratt är ofta förekommande.

Att leka är något som ett barn själv bestämmer om det gör eller ej. Det är ytterst sällan något

barn bli tvingat till att leka och om så är fallet så avslutas den leken inom en kort stund.

Lek kännetecknas av fantasi

”För barn är lek ‘som om’, den befinner sig utanför den verkliga världen.” Det är lekens

främsta egenskap, låtsasvärlden där allt är möjligt och där allt kan hända. Där barnet fritt kan

använda sin fantasi och tänja gränser. Vygotsky (i Lillemyr, 2002) betonar att glädje och

regler är viktiga kännetecken hos leken, vid sidan av att barn i leken skapar en imaginär värld

(som om) och själv tar kontroll i leken.

Under själva leken skapas en viss ordning (till exempel ett system med regler). Barnen

bestämmer oftast i förväg eller under lekens gång vad som ska hända och kommer då överens

om de regler som ska gälla. Här kommer också turtagande in, att ibland bestämmer du och

ibland bestämmer jag.

Lek sker alltid här och nu, på en speciell plats vid en speciell tid.

Olika spänningsmoment ryms i leken. En självklar ingrediens då du i leken inte vet vad som

ska hända utan handlingen utvecklas vartefter leken fortgår, fantasin får fritt spelrum. Barnet

sliter sig lös från vanliga konventioner och träder in i en öppen och osäker värld.
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Lek som identitetsutveckling

”Lek är ett uttryck för en inre drift.” Enligt Erikson (i Lillemyr, 2002) är lek en hjälp i barnets

identitetsutveckling och stimulerar till att bemästra ångestframkallande konflikter. Leken blir

också ett hjälpmedel för barnet att genomleva de oundvikliga ”utvecklingskriserna” på ett

lyckat sätt, enligt Erikson.

I leken förbereder sig barnet för vuxenlivet. I många fall leker barn lekar som de är bekanta

med och som speglar deras vardag där då den vuxne är huvudpersonen. Vygotsky (i Lillemyr,

2002, sid. 148) understryker att barnet socialiserar sig självt genom att frivilligt anta en roll. I

leken är barnet i utvecklingens spets, vilket han preciserar på följande sätt: ”Så är leken i

utvecklingens spets, för genom leken börjar barnet att tillägna sig motivation,

färdigheter och attityder som är nödvändiga för socialt deltagande, något som kan uppnås fullt

ut genom assistans från jämnåriga och de som är äldre.”

Lek för att bemästra konflikter

Leken är ett dynamiskt möte mellan barnets inre (känslor och tankar) och den yttre

verkligheten. I leken skapas en fiktiv situation och i leken gestaltas handling. Barns lekar

uppstår ofta när barn håller på att lära sig eller försöker komma underfund med något eller när

det behöver befästa något de just lärt sig, menar Gunilla Lindqvist (1996). Hon skriver också

att enligt psykoanalysen är leken barnets viktigaste sätt att bearbeta omedvetna känslor av

underlägsenhet och rädsla inför hot som skrämmer. I leken kan barnet pröva möjligheterna-

både skräcken och triumfen över att besegra det onda. Den amerikanske psykologen Erik H

Erikson som är en av de viktigaste vidareutvecklarna av Freuds psykoanalytiska teori hävdar

att leken fyller en mycket viktig funktion i individens psykosociala utveckling. Hans

uppfattning om lek är därför grundad i hans personlighetsteori och han menar att ångest och

konflikter kan lösas upp genom lek.

Lek och kommunikation

Gunilla Lindqvist (2002) menar att leken är en gruppverksamhet där betoningen ligger på

kommunikation. Även när barnet leker ensam och tar en rollfigur, utvecklar barnet en dialog
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med den roll som vederbörande har skapat. Leken handlar om gestaltande verksamhet som

främjas av en grupp.

Låtsas leken är den mest avancerade och rika leken under förskoleåren. Den är lekarnas lek

framför andra. Låtsasleken har betydelse för utveckling av känsla, tanke, språk och

kommunikation samt social kompetens om detta skriver Birgitta Knutsdotter Olofsson (1991).

Jane Brodinoch Peg Lindstrand (2005) skriver att många forskare har under årens lopp

studerat leken och då ofta utifrån olika kategorier som ensamlek, bredvidlek, samarbetslek,

konstruktionslek, symbollek och regellek etc. när det gäller de yngsta barnen har ensamlek

och bredvid- eller parallellek setts som de första försöken till lek och så småningom övergått

till att inkludera eller låta sig inkluderas i andra barns lek. Kan man objektivt definiera vad

som ska anses som lek och vad som inte är lek genom att finna ett antal punkter eller

definitioner om vad lek är? Nej, knappast menar lekforskare som till exempel Birgitta

Knutsdotter Olofsson (2002). Så fort barn är stora nog att inse att lek inte är på riktigt kan de

avgöra om de leker eller inte.

Karin Engdahl (2005) menaratt leken är det utrymme där många olika funktioner utvecklas,

men om en del barn inte förmår eller ges möjligheten till att leka på ett konstruktivt sätt kan

man ställa frågan hur de ska utveckla de förmågor som vuxenvärlden så ivrigt eftersträvar och

efterfrågar.

Makrokosmisk lek

Erik H Erikson talar om det tredje stadiet i lekens utveckling, ”den tredje lekvärlden” är

makrokosmisk lek.  Detta stadium utmärks av att barnet börjar

dela lekens innehåll med andra, även med vuxna. Barnet uppskattar konsekvenserna av sina

handlingar allt mer, men det kan också i större utsträckning underordna sig regler och krav

från den sociala miljön. Erikson menar att lekerfarenheterna i det här stadiet har stort värde

för barnets identitetsutveckling. I olika former av rollek, där barnet kan prestera och pröva

olika roller, ser man tydliga exempel på makrokosmisk lek. Leken har därmed betydelse för

barnets utveckling av sociala relationer och förmåga till samspel.

Erikson beskriver tre stadier i barns lekutveckling varav ovannämnda är det tredje, de två

andra är autokosmisk lek- ständiga upprepningar av sinnesintryck, kinestetiska intryck och

liknande som har med barnets kropp att göra är vanliga i denna första lekvärld. Lek med den

egna kroppen är typisk. Lek med föremål har knappast något värde under detta stadiet, det är

lek med människor som är det grundläggande.
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Den andra lekvärden kallas för mikrokosmisk lek- barnets behov av lek med objekt kommer

i fokus. Barnet upplever att leksakerna har sina egna lagar och gränser och att de har bestämda

egenskaper. Barnet letar hela tiden efter

modeller för sin lek men leksakerna blir inte leksaker förrän de ingår i barnets lek.

Den fria leken

Samling, utevistelse, sysselsättning och fri lek är inslag som vi känner igen från

förskolepedagogiken och som praktiseras även idag. Det är oftast under den fria leken som

barnen har möjlighet att leka fritt på förskola eller skola. Begreppet den fria leken hör ihop

med den tyske pedagogen Friedrich Fröbel (1782-1852).

1840 öppnade han en så kallad lek och sysselsättningsanstalt som blev föregångare till

Sveriges barnträdgårdar och långt senare förskolor. I Fröbels pedagogik är lek en av

kärnpunkterna och det naturliga sättet för barn att utrycka sig. Leken är den mest rena och

andliga produkten i förskoleåldern där barnet utvecklas fysiskt, andligt och moraliskt. Den ger

dessutom glädje, frihet, tillfredställelse och fred med världen.

Barnets självständiga aktivitet i leken har sin självskrivna plats i förskolan och om inte barnet

hindras av den vuxne så blomstrar leken, skriver Brubacher (1947 i Lindqvist, 1996) i sin

tolkning av Fröbels teori. I Sverige var det i första hand systrarna Ellen och Maria Moberg

som spred Fröbelpedagogiken i det nystartade Fröbelseminariet i Norrköping.

Barn som inte leker

Birgitta Knutsdotter Olofsson (1991) skriver, för att överhuvudtaget kunna leka måste man

kunna förhålla sig till verkligheten på lekens plan det vill säga, förstå att allt inte är vad det

ser ut till att vara, förstå dubbelheten i tolkningsmöjligheterna. Man måste också förstå andras

leksignaler och själv kunna kommunicera lek till andra. Man måste också ha upplevt lekens

medvetande tillstånd och kunna försätta sig i det.

För att kunna ge sig in i lekens värld måste barnet klara de tre sociala lekreglerna

samförstånd, ömsesidighet och turtagande:
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• Samförstånd innebär att båda är införstådda med att de leker och

            vad de leker.

• Ömsesidighet innebär att båda är på jämställd nivå oberoende av

             ålder och styrka. Leken växer fram i gemensamt samspel.

• Turtagande betyder att ibland är det du, ibland är det jag som

              bestämmer eller tar initiativ. Leken får form av en dialog mellan

              två som för tillfället är jämbördiga.

I varje barngrupp finns troligtvis ett barn eller flera som inte lever upp till det lekande barnet.

Det finns de som använder leken som en arena för makt, kastar sig över saker eller lägger

beslag på den finaste leksaken skriver Marie-Louise Folkman och Eva Svedin (2003). Det

finns också de med bristande förmåga till lek med andra barn och de med dåliga

kamratrelationer.

Barn som inte är vana vid att lyssna på andras förslag eller att argumentera för sina egna

förslag.

Alla barn förstår inte leksignaler, till exempel barn som lever ut sin aggressivitet som inte

förstår att ”bråkleken” är bara på låtsas, dessa barn blir lätt impopulära och de har ofta dålig

impulskontroll. De håller på sin rätt, missförstår ofta skoj och tar det som hot eller attack.

Birgitta Knutsdotter Olofsson (1991) beskriver andra svårigheter som att barnet kan ha en

bristande förmåga att urskilja enheter och mönster. Världen är för komplicerad och rörig för

att de ska få grepp om den om inte någon vuxen hjälper till. Samlek blir då ett stort problem,

för hur ska man kunna förmedla till andra det man inte har förstått själv. Den som däremot har

ett fast grepp om verkligheten kan lätt leka i grupp. Sara Smilansky (1968 i Knutsdotter

Olofsson, 1991) fann att sociokulturellt missgynnade barn med pressade hemförhållanden inte

lekte låtsaslek alls eller endast antytt. Trots att de vistades i förskolan med tillgång till

leksaker och material kom ingen lek till stånd. De vuxna hade inte haft tid och ork att lära ut

rollteknik, hur man skissar en situation, hur man gör transformationer och substitutioner eller

hur man utnyttjar språket i leken. Smilansky menar att låtsaslek inte kan läras utan vuxens

hjälp.

Att behärska rollekandets konst är inte allom givet. Gemensamt för flera forskare är att de

anser att barn som är otrygga, hämmade, deprimerade, rädda, aggressiva etc. har svårigheter

med leken och blir därför inte eftertraktade som lekkamrater. Händelser, i till exempel
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familjen kan direkt avspegla sig i barnets lekglädje eller brist på densamma. Andra faktorer

kan vara brister i den sociala kompetensen; att kunna leka, kompromissa, leva sig in i rollen,

förstå de andras agerande är en förutsättning för att leken ska fungera, att kunna kommunicera

är också en viktig egenskap. Birgitta Knutsdotter Olofsson (1991) urskiljer tre kategorier av

social struktur; ledarna (de som bestämde), anhängarna (de som fick vara med) och outsiders

(de som inte fick vara med). I så gott som alla barngrupper figurerar dessa tre kategorier.

Miljön har också stor betydelse för hur lek utvecklas och Birgitta Knutsdotter Olofsson

(2002) anser att i en förskolemiljö, som stimulerar till en utvecklande lek och till

en alltmer utarbetad skapande verksamhet kommer barnen att leka alltmer komplicerade

lekar. I en miljö där material, rutiner och regler hindrar att lek och skapande utvecklas

kommer barnen att sysselsätta sig med kortvariga lekar eller till exempel bara gå omkring.

Hon menar att till stor del så bestämmer miljö, material och atmosfär hur många barn som

sällan leker.

Pedagogens roll

    ” Lekförmågan finns som en enorm möjlighet hos varje barn.

              Den vuxne kan bejaka den, stimulera den och tillåta den att

              utvecklas till välsignelse för barnets allsidiga utveckling.

              Leken kan också dö ut i brist på näring, på grund av brister i

              de grundläggande förutsättningarna.”

                                                 (Birgitta Knutsdotter Olofsson, 1991)

Barns förmåga att leka måste få viss stimulans från de vuxna för att utvecklas. Den första

leken sker redan på skötbordet när den vuxne pratar, sjunger etc. med barnet. Birgitta

 Knutsdotter Olofsson (1991) skriver att om den vuxne skapar en positiv och lekvänlig

atmosfär genom sitt förhållningssätt, visar de också respekt för leken. Respekt för leken

innebär att den vuxne inte utan vidare avbryter eller stör barns lek. Hon skriver också, att den

vuxne ska värna om leken och skydda den, hon ska också ge möjlighet för barnen att få lek i

lugn och ro samt låta barnen känna sig trygga i miljön.
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Den vuxne kan stimulera till låtsaslek genom att föreslå aktuella lekar, plocka fram material

samt vara behjälplig med att starta lek om så behövs. Det är också viktigt att barn får leka

ensamma när leken fungerar bra och ju äldre de är desto viktigare är det att de får leka utan

vuxeninblandning. Däremot skapas en trygg lekatmosfär när den vuxne finns i närheten för att

till exempel stoppa de barn som av någon anledning vill gå in och förstöra leken, ge förslag

och hjälp åt de barn som håglöst flyter runt eller ge råd och stöd angående rekvisita.

Flera forskare konstaterar att barnen idag sällan leker. Något som bidrog till att barnen inte

lekte var bristen på tid för lek och att barnens fria lek ofta blev avbruten. Därför är det en

viktig fråga hur förskolläraren förmedlar lektid till barnen. Om barnen får uppfattningen om

att lek bara är utfyllnad, lär de sig snart genomskåda detta förhållningssätt och tolkar det som

att leken i sig inte är värdefull. Många forskare betonar betydelsen av barns egna aktiviteter,

pedagogens delaktighet och tiden, det vill säga att leken kan sträcka sig över flera dagar. Om

pedagogen har en allt för styrande roll utvecklas lätt en känsla hos barnet av att det är bäst att

handla under pedagogens ledning Det framgår också att dagens barn tillbringar mer tid

inomhus och mindre tid utomhus. Framförallt flickor leker gärna inne.

Angående pedagogens roll så skriver Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) att pedagogen

förväntas hjälpa barn att utvecklas, i lek och lärande eller skapa förutsättningar för att

utveckling sker. Pedagogen deltar i en ständig ström av samspel med barnen och väljer

medvetet innehåll och metoder utifrån den aktuella barngruppen. Pedagogens roll handlar om

engagemang, att se, möta, stödja och utmana barnen.

Wood & Attfield (1996 i Lillemyr, 2002) menar att det kan vara nödvändigt att pedagogen

noga tänker igenom sin roll i förhållande till barns lek, till exempel hur leken kan ingå i en

växelverkan med andra processer i klassrummet. De understryker att det handlar om en balans

mellan struktur och flexibilitet

och menar att man bör organisera för en kombination mellan lyckat lärande och äkta lek.

 Teorier om aktionslärande och aktionsforskning

Aktionslärande är ett förhållandevis nytt begrepp. Det är hämtat från engelskans action

learning. Aktion betyder aktiv handling och det är en variant på Deweys ”learning by doing”.



13

Vi skyndar på lärandet genom att göra något med en situation, något som är annorlunda och

vi förändrar vissa sidor i en organisation eller situation. Aktionslärande kännetecknas av

kritiska undersökningar utförda av reflekterande praktiker som öppnar för insyn i sin praktik,

som praktiserar självvärdering och som tar ansvar för en deltagarstyrd problemlösning i en

kontinuerlig, professionell utveckling, skriver Thor Egerbladh och Tom Tiller (1998).

Aktionslärande är enligt Tom Tiller (1999), aktionsforskningens lillebror. Det har mycket

gemensamt med erfarenhetsbaserat lärande men kan beskrivas som en mer omedelbar och

direkt upplaga av att lära genom erfarenhet.

Aktionsforskning är en enhetlig forskningsplan av konstruktiv karaktär, där forskaren aktivt

deltar i ingrepp som förändrar de fält som studeras.

Christer Stensmo (2002) s.51 menar att aktionsforskning är den form av forskningsdesign en

praktisk verksam lärare kan använda sig av när hon vill förändra verksamheten i sitt eget

klassrum.

I utbildningsvetenskapliga sammanhang kan aktionsforskning innebära att lärare och forskare

i gemensamma projekt söker förändra/öka kvalitén hos:

• Undervisningsmetoder

• Lärstrategier

• Ledarskap och organisation i klassrummet

• Utvärderingsprocedurer

• Attityder och värderingar

• Lärares profession -och kompetensutveckling

• Lokala arbetsplaner

• Skolans organisation och lokal skolkultur

• Administration

Aktionsforskning är enligt Christer Stensmo (2002) en cyklisk process som genomgår fyra

distinkta faser, planering, aktion eller agerande, observation och reflektion.

Reflektion kan i sin tur resultera i en ny planeringsfas, följd av aktion, observation, reflektion

etc.

Cykeln kan beskrivas som en spiral, där man återkommer till olika faser men på ett kvalitativt

högre plan. Att genomföra aktionsforskning är ett utmärkt sätt för lärare att fortbilda sig själva

och fördjupa kunskapen om kompetensen i det egna arbetet.
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Aktionsforskning kan beskrivas som en ansats som tar utgångspunkt i praktiken, verkar för ett

samarbete mellan forskare och praktiker och verkar för en forskning som leder till förändring,

menar Karin Rönnerman (2004). Hon skriver vidare att det handlar om att utveckla och

förändra verksamheten men också om att skaffa sig kunskap om hur denna förändring går till

och vad som sker under arbetets gång, vilket då kan relatera till den vuxnes lärande. Viktiga

moment blir att som praktiker ställa frågor till praktiken, iscensätta en handling, följa

processen och reflektera över vad som sker. Det blir en relation mellan handlandet och

förståelsen vad som sker. Genom denna relation blir praktikern delaktig i vad som sker och

kan därmed åstadkomma en bättre grund att agera utifrån. Förloppet gör att aktionsforskning

kan ses ur ett ”bottom-up” perspektiv, vilket innebär att det är praktikern själv som ställer

frågorna och agerar för en förändring. Motsatsen blir då ”top- down” perspektiv, då någon

annan beslutar om vad som ska ske i verksamheten.

Aktioner

Enligt Christer Stensmo (2002) så beskrivs aktionsforskning som en cyklisk

process som genomgår fyra distinkta faser, planering, aktion eller agerande observation och

reflektion. Samma faser ingår i aktionslärande enligt Tom Tiller (1996). Det Stensmo kallar

aktionsforskning kallar Tiller aktionslärande.

Min aktion för att utveckla barns sociala utveckling genom lek, består av flera delar och

innefattar olika moment som att iscensätta olika slags rollek, under terminens gång hjälpa de

barn som inte deltar i lek, skaffa lämpligt material för de lekar som barnen visar intresse för

samt involvera föräldrar till berörda barn.

I inledningsfasen gjorde jag en planering för genomförande av fem aktioner

1. Inköp av nytt lekmaterial till dockvrån

2. Iscensättande lek i dockvrån för hela gruppen utan att fördela rollerna

3. Bygglek
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      4.   Föräldrasamverkan

      5.   Iscensättande av lek i dockvrån i två grupper och med hjälp för att fördela

      rollerna.

Jag planerade att tillsammans med varje aktion, observera och reflektera om aktionen bidrog

till att utveckla barns lek. För att få en uppfattning om vem /vilka barn som inte deltog i leken

startade jag med att observera dem under lek och sedan med att intervjua dem.

Metod

Intervju

Jag valde att använda mig av intervju, observation och loggbok. Intervjun är en av de främsta

datainsamlingsmetoderna enligt Christer Stensmo (2002).  Spontana samtal i miljön som är

integrerad i arbetet är att föredra framför intervjuer, menar Pål Repstad (1999) och jag

försökte använda mig av en blandning av intervju och samtal. Den kvalitativa intervjun ska

vara helhetsorienterad men samtidigt målinriktad och en bra intervju kräver en grundlig

planering av teman som ska beröras. Även i kvalitativa undersökningar är det av intresse att

kunna jämföra information som kommer från olika personer, menar Pål Repstad (1999). På så

sätt kan jag få fram vad barnen gärna leker hemma och i skolan. Jag fick också veta vad de

överhuvudtaget väljer att leka.

Observation

Observation är studier av människor i syfte att se vilka situationer de naturligt möts i och hur

de brukar uppföra sig i sådana situationer. Det värdefulla med observationer är att de ger

forskaren direkt tillträde till socialt samspel och sociala processer, menar Repstad (1999).

Stensmo (2002) s.116 skriver ”för att fånga en social verklighet inifrån måste forskaren delta i

verksamheten under en längre tid och dela aktörernas liv, samtidigt som denne måste söka
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behålla sitt utanförskap och sin överblick”. Jag observerade barnen under iscensatt lek och

under den fria leken, observerade också för att lotsa in de barn som av någon anledning

befann sig utanför gruppen.

Loggbok

Tom Tiller (1999) tar upp loggboken som en metod i aktionslärande och menar att ”i

loggboken skriver man i kortform ner det man gör, hur man är och vad

som sker”. Ett annat sätt är att skriva mer utvidgade loggböcker där vi med hjälp av nyckelord

skriver ner tankar. Loggboken kan liknas vid en dagbok.

Jag använde loggbok i syfte att skriva ner mina egna funderingar, vad som hände i gruppen

och mina tankar kring det. Att använda sig av tre metoder kallas triangulering och är en

validitetsbenämning i utbildningsvetenskapliga studier. Triangulering i

forskningssammanhang innebär att man jämför resultaten genom att använda olika datakällor.

De barn som jag har valt att fokusera på är två flickor och två pojkar som av olika anledningar

inte signalerade lek vid skolstarten. Alla barns namn är fingerade och jag har valt att kalla

dem Henrik, Victor, Nina och Anette. Jag har också fokuserat till viss del på hela barngruppen

för att få en helhet i sammanhanget.

Forskningsetiska frågor ställs på sin spets av flera skäl, ett är att det ofta är barn och

ungdomar det handlar om, skriver Christer Stensmo (2002). Det innebär att även föräldrar till

berörda måste informeras då barnen är under 16 år. Den utbildningsvetenskapliga forskningen

skall följa Vetenskapsrådets etiska kod. Denna kod specificerar bland annat fyra krav för att

en studie ska svara upp mot individskydd i forskningen: information, samtycke,

konfidentialitet och nyttjande. På höstens föräldramöte tog jag upp detta med berörda

föräldrar och fick klartecken.

Barns lek

Observation

Jag startade med att observera barnen under den fria leken för att se vilka barn som inte valde

att leka och hur gruppen samspelade nu i starten. Jag skrev i loggboken vad jag såg. Gruppen

består, som jag tidigare skrivit, av 14 barn varav sju kommer från samma förskola och
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resterande från annan förskola eller från dagbarnvårdare. Detta innebar att de sju som kom

från samma förskola kände sig trygga med varandra och startade lek med en gång. Leken

kändes dessvärre delvis utan struktur och var väldigt högljudd samt bestod mest av jagande

och skrik och både pojkar och flickor deltog.

De andra barnen valde konstruktionslek som i första hand att pussla och rita.

Jag kunde nu notera att även i denna barngrupp fanns de som inte signalerade lek, det var

framförallt två flickor och två pojkar, vilka jag valde att inrikta min aktion på. En av

flickorna, jag kallar henne Nina, satte sig ensam vid ett bord och började rita och hon talade

om redan från starten att hon inte tänkte leka med någon annan eftersom alla andra var

dumma. Nina och en av de andra flickorna kom från samma förskola men hade inte lekt

tillsammans där. Flicka nummer två, Anette kom ensam från dagbarnvårdare och kände inte

något av de andra barnen. Hon gick efter, eller satt bredvid mig hela tiden, hon var tyst och

väldig blyg.

 Redan på vårterminen när jag träffade barnen under inskolning lade jag märke till Victor som

inte sa ett ord till de andra barnen, till mig pratade han men höll sig hela tiden vid sin förälder.

När vi nu startade satte han sig på en stol och tittade bara rakt fram. Jag hade som tur var inte

några problem att få kontakt med honom, så med mig gick det bra att spela spel eller pussla

men det var så långt som han kunde tänka sig att vara aktiv. Victor kom också ensam från en

annan förskola och kände en av pojkarna i gruppen. Henrik följde efter mig hela tiden och

ignorerade de andra barnen trots att han var en av de sju som kom från samma förskola. Av

förskollärarna där hade jag fått veta att han hela tiden var i konflikt med de andra barnen. Nu

pratar han med mig hela tiden och är väldigt nyfiken på allt.

Efter några dagar hade pojkarna blandat sig och börjat leka tillsammans, framförallt

konstruktionslek med kapla pinnar och klossar. De tyckte dock att det fanns för lite

playmobil-”gubbar”att leka med, så det åtgärdades med inköp av fler ”gubbar”. Henrik, gick

mest runt, planlöst för sig själv eller så gick han efter mig och frågade om allt från ”vem var

det som ringde” till ”vad sa hon” och han ville absolut inte vara med och leka trots att han

blev tillfrågad flera gånger. Victor satt oftast på en stol bredvid de barn som lekte, och

studerade. Detta är absolut inte ovanligt, då flera barn gör så i början. Genom att studera och

iaktta får barnet en uppfattning om vad som gäller i leken, vilka regler som finns och på vilket

sätt de andra leker. När barnet i fråga sedan känner sig trygg med situationen kan han eller

hon vara med i själva leken.
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Intervju

Jag valde att intervjua alla barnen eftersom jag ville finna ut om mina tankar stämmer att barn

leker inte så mycket nu och att framförallt rolleken har försvunnit mer och mer. Det talas

också mycket om att i första hand pojkar tillbringar avsevärd tid framför dator- och TV-spel,

de rör sig allt mindre vilket resulterar i att barn idag blir feta. Är det så? Är det också så att

flickor inte leker med dockor längre, har den perioden redan passerat? Varför tycker en

sexåring att det är barnsligt att leka? Vem vill att barn ska bli små tonåringar alldeles för

tidigt? Är det alla marknadskrafter som styr eller föräldrar som ställer andra krav? Flera

gånger har det hänt att jag har träffat på barn som tycker att det är ”barnsligt” att leka trots att

de bara är sex år och barn.

 De tre frågor jag ställde var:

• Vad är det roligaste du vet att leka?

• Vad leker du hemma?

• Vad leker du i skolan?

På första frågan fick jag svar som att måla, göra pärlplattor, rita leka krig eller Starwars, spela

kula, leka med Barbie eller Bratzdockor, bygga och spela innebandy.

På fråga två, svar som leka med Playmogubbar och riddare, Barbie och Bratz-dockor, lego,

TV- och datorspel, gosedjur, mamma-pappa-barn, dinosaurier och titta på TV.

På frågan vad de lekte i skolan svarade flera att de ritar och målar, Playmogubbarna, bilar,

dinosaurier, spela spel, göra pärlplattor, leka mamma-pappa-barn i dockvrån, spela kula,

klättra på klätterställningen och bygga med kapla

Vad det gällde utelekar så var det inte så många barn som lekte ute, de flesta svarade att de

helst ville leka inne. Men om de lekte ute så lekte de krig, spelade fotboll, gungade, spelade

kula, kurragömma, cyklade etc. Det var pojkar som gärna lekte ute, de flesta flickor ville vara

inne. Jag frågade också om de hade många kamrater som de lekte med på fritiden men flera

svarade att de lekte med sitt yngre syskon eller med mamma, en flicka brukade leka med sin

katt. Det var ett fåtal som hade flera kamrater endast fyra stycken svarade att de hade många

kamrater. En flicka sa, att ”jag leker mycket själv, ibland med mamma” och en annan flicka
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svarade, ” på skolan vill jag endast rita och spela spel, det är det enda jag vill göra”. En pojke

svarade om leken hemma ” jag leker inte så mycket, jag går mest runt i huset för jag har inga

roliga leksaker. Jag är oftast ute med någon kompis och spelar fotboll”. På frågan om de hade

många kamrater så svarade Anette att hon lekte mest med sin katt och målade ibland, Nina sa

att hon lekte gärna med barbiedockor och gosedjur. Oftast lekte hon med sin lillebror, men

hon har även en kompis. Henrik sa att han lekte mest med dinosaurier och spindlar och att han

sprang runt köksbordet och skrämde sin mamma med dem och Victor sa att han leker mycket

ute i skogen, oftast krig men han brukar också spela fotboll. När han var inne spelade han TV-

spel eller lekte med sin bilbana, han hade flera kamrater att leka med.

Skillnaden på lekar i skolan och hemma var då framförallt att leka med gosedjur, vilket flera

gjorde hemma men inte i skolan. Några barn brukar ta med sig hemifrån och lekar då ibland

med dem. Nästa stora skillnad är TV- och datorspel, vilket vi inte tillhandahåller i skolan och

jag använder inte datorn över huvudtaget i mitt arbeta med barnen, inte för att jag är emot

teknik utan därför att jag anser att många barn tillbringar alldeles för mycket tid framför

datorn och TV: n hemma och det finns inte någon anledning att sitta vid datorn i skolan när de

bara är sex år.

Jag fick bekräftat mina tankar om att barn leker mer inne än ute men inte att pojkarna skulle

svara att de spelade TV- och dataspel i så liten omfattning. Rolleken verkar inte ha så stort

utrymme för flickorna och än mindre för pojkarna. Det var endast några flickor som lekte till

exempel mamma-pappa-barn. Men docklek är också en form av rollek och var mer frekvent

bland flickorna medan flera pojkar lekte med ”gubbar”. Några av barnen fick verkligen tänka

efter innan de kom på vad de tyckte om att leka. Nina lekte mycket hemma vad jag kunde

förstå av intervjun även Victor lekte mycket, mest utelekar men även inne. Henric och Anette

däremot, lekte sällan hemma också.

Under dessa intervjuer så förde jag också diskussioner med dem om det var något i till

exempel dockvrån som de tyckte fattades för att de skulle kunna leka det de ville. Jag fick då

förslag som låtsasmat, en dockvagn, en ny byrå till dockkläderna, tomma förpackningar till att

leka affär med och fler Playmobilgubbar och jag såg också vid observationerna att det

saknades diverse material.

Aktion 1
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Inköp av nytt material till dockvrån

Efter intervjuerna och observationer där jag till exempel såg att flera barn gick till spelhyllan

och tog material från olika spel för att använda som mat, de tog också kaplapinnar vilket

gjorde att de barn som byggde protesterade bestämde jag mig för att inhandla nytt material till

”dockvrån” en dockvagn (det var faktiskt Nina som föreslog det) en ny byrå, lite fler bestick

så att de kan vara många och ”låtsasmat” så att spelen får vara intakta. Hemifrån tog jag med

mig några kockmössor och tomma förpackningar, jag såg att de gärna lekte restaurang och

delvis affär. Jag flyttade också ut utklädningskläderna och ställde dem utanför dockvrån

eftersom jag hade uppmärksammat att några barn gärna klär ut sig men att de då stör de barn

som leker i dockvrån om de ska gå in och ut och byta kläder hela tiden.

Att jag flyttade ut utklädningskläderna var bra då bland annat Henrik har börjat klä ut sig.

Han leker inte med någon utan går omkring utklädd och pratar lite med mig eller något barn.

Jag frågade en dag ”vad leker du Henrik”? ”Jag leker inte något” sa han då. ”Men vem är du

då” undrade jag? ”Jag är Henrik, ser du väl,” sa han. Att han har startat lek genom att klä ut

sig är härligt men steget till att anta en roll har han inte tagit ännu. Det märks att Henric

känner sig mycket säkrare nu och vågar förhoppningsvis ta steget snart.

 Flickorna började leka direkt i dockvrån då jag presenterade de nya leksakerna. Anette

verkade väldigt intresserad och jag frågade henne om hon ville vara med och det ville hon.

Där gäller det också att uppmärksamma de lekstarka flickorna så att de inte tar över helt. En

av flickorna och Anette har börjat söka sig till varandra och när hon är med och leker så

fungerar det bättre för Anette, som fortfarande är väldigt blyg. Jag frågade också Nina om hon

ville vara med eftersom det nu fanns en ny dockvagn men det ville hon inte därför att hon inte

tyckte att Anette och den andra flickan skulle leka på grund av att hon ville leka själv med

Anette. Nina dominerar fortfarande mycket i leken och i och med att Anette

blir mer säker och börjar ta för sig lite, så fungerar inte deras lek lika bra. Anette lekar mer

jämbördigt med den andra flickan och de har ett helt annat samspel.

Observation, händelser och reflektion av lek i dockvrån

I kommande avsnitt sker aktion, observation och reflektion fortlöpande.



21

Nu är vi framme vid den 12 oktober och tre av flickorna leker gärna i dockvrån. De har lite

svårt för att släppa in de andra tre flickorna och leken sker mycket på deras villkor. En av dem

är den som dominerar mycket men hon är samtidigt ett mycket lekbegåvat barn med många

idéer och mycket fantasi. Ibland kan det vara bra att ett barn för leken framåt så det är inte

alltid av ondo att ett barn styr, så länge hon också bemästrar de tre lekreglerna samförstånd,

turtagande och ömsesidighet och att det inte går ut över de andra barnen på ett negativt sätt.

Nina sitter fortfarande mest för sig själv och ritar teckningar till mig men vid ett par tillfällen

har jag försökt hjälpta henne att komma in i leken. En dag sa hon till mig, ”Gerd, jag har

aldrig lekt i dockvrån”. Nej, det har du inte, svarade jag men vill du göra det nu? Ja, det vill

jag, sa Nina. Då går vi och knackar på och säger att du är deras kusin, att du kommer för att

bo hos dem och du vill gärna dricka lite kaffe nu, säger jag.” Vi knackar på dörren och jag

säger det vi hade kommit överens om och de andra flickorna säger att hon gärna får komma

in. Leken fortskrider en stund men sedan ser jag att Nina och Anette är kvar i dockvrån medan

de andra tre flickorna har gått ut därifrån. Jag frågar de tre vad som hände och varför de inte

fortsatte att leka men de säger bara att de inte ville leka där mer. Jag upplever att Nina har

svårt med samspel, turtagande och ömsesidighet och det gör att den lek hon är involverad i

ofta avstannar på grund av dessa orsaker och att hon själv säger att hon måste få bestämma

annars vill hon inte vara med. Men att Nina bad mig om hjälp känns bra och jag kan notera

att hon blir mer och mer nyfiken på vad de andra barnen leker. Detta var första gången hon

bad om hjälp men förhoppningsvis inte den sista. Anette och hon fungerar oftast bra

tillsammans men det är då Nina som styr leken och Anette tycks acceptera det och protesterar

inte. Jag frågade också Nina och Anette varför de tre andra flickorna gick ut från dockvrån

men de svarar att ”de ville inte leka längre”. Egentligen hade jag velat diskutera med de tre

flickorna direkt men strax efter själva händelsen skulle vi ha ett pass tillsammans med årskurs

ett och de var på väg in till oss. Jag försökte igen efter rasten med de sa att ”vi ville inte leka

där längre” och mina försök att få ett svar varför, var resultatlösa.

Aktion 2

Iscensatt lek för hela gruppen i dockvrån utan hjälp med att fördela rollerna
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Att jag valde dockvrån är därför att det oftast är där som själva rolleken startar, barnen

bestämmer sig för vad de ska leka och sedan vartefter leken fortgår så förflyttar de sig även

utanför dockvrån beroende på vilken roll de har och vad de leker för lek. Till exempel något

barn som är pappa och går till arbetet, de handlar, går ut med dockorna etc. Det förekommer

naturligtvis även rollek utanför dockvrån men jag upplever att det oftast är där som den

startar. I dockvrån finns också lekmaterial som inbjuder till olika slags rollek.

Den 19 oktober berättade jag för barnen att idag skulle alla barnen leka tillsammans i

dockvrån under en begränsad tid och jag skulle under tiden observera vad och hur de lekte.

Tolv barn var närvarande den dagen och jag antog redan på förhand hur leken skulle gestalta

sig, nämligen kaos. Men jag ville se vem eller vilka som tog kommandot, vem som ignorerade

leken och gjorde sitt, vem som kanske försökte skapa lite ordning samt hur de fyra barnen

som jag valt att fokusera på fungerade i en leksituation.

Aktionen startar med att alla barnen rusar till dockvrån och skriker i munnen på varandra.

Inne i dockvrån fortsätter skrikandet. En av flickorna, Linda tar nu kommandot och säger att

”alla som vill vara storebröder räcker upp handen”. De som är kvar inne i dockvrån försöker

nu att få lite struktur på leken men det fungerar inte så bra eftersom det inte finns någon

dialog eller något samspel mellan barnen. Victor och Peter är inte med i leken utan jagar

varandra runt i rummet och två flickor leker med varandra utanför gruppen, de går och sätter

sig i soffan.  Några pojkar ”slår” varandra med grytor i dockvrån och Linda säger till de två i

soffan att, ”ni är ju inte med”. Till Victor och den andra pojken säger hon att de ska sluta

springa runt. Själv går hon till skåpet och hämtar korgarna med leksaksmat. Linda försöker

verkligen att få till någon slags lek och säger till de barn som rör sig utanför dockvrån att ”ni

är ju inte med, ni leker bara själva eller springer omkring”.

”Jag är en tjuv”, skriker Erik! ”Jag får ont i huvudet”, säger Gustav till mig och jag tycker det

är dags att bryta.

Under leksituationen gick Henrik ut från dockvrån direkt och satte sig på en stol och tittade på

de andra, Anette satt i dockvrån med en docka i famnen men sa inte något under leken och

Nina var sjuk den dagen.

Nu går vi och sätter oss och pratar om vad som hände, säger jag.

”Tyckte ni att leken fungerade bra”, frågar jag barnen? Ja, svarar flera stycken. ”Vad var det

som fungerade bra,” undrade jag? ”Ingenting blev bra”, säger
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Linda. Vi fortsatte sedan diskussionen och framförallt Linda kom med flera goda argument

till varför det inte hade fungerat. Hon tyckte att alla bara skrek och att flera stycken brydde sig

inte ens om att vara med utan började leka själva utanför dockvrån. En pojke tyckte inte att

det var roligt att behöva leka i dockvrån eftersom det inte fanns några roliga saker där. David

tyckte att det var för många barn där samtidigt och att det var orsaken till att det blev så

skrikigt. Det hade han naturligtvis rätt i, det var för många barn där samtidigt. Gustav tyckte

det samma och föreslog att vi skulle göra om det en annan dag men inte vara så många då.

Henric, Viktor och Anette sa inte något under samtalet. Det var förvånansvärt att några barn

tyckte att det fungerade bra då det var fullständig kaos och inte någon konstruktiv lek över

huvud taget.

Jag frågade om de tyckte att det fanns något av barnen som bestämde för mycket, men det

tyckte ingen utan alla hade fått vara med och bestämma enligt dem. Så var inte riktigt fallet

eftersom det var några barn som försökte bestämma men då för att styra upp leken medan

några inte sa någonting. Den sociala strukturen visar sig genom ledarna, anhängarna och

outsider, Birgitta Knutsdotter Olofsson (1991). En av pojkarna som valde att inte vara med

säger att han fick inte vara med om någonting därför att ”alla hoppade på mig så jag hann inte

leka”.

Vi avslutade med att ge förslag till lekar som barnen kunde leka i dockvrån och de förslag

som kom upp var, teater, affär, restaurang, Mc Donald`s, mamma-pappa-barn och skola. Från

en pojke kom också förslag om att leka krig och en annan pojke föreslog bygglek istället för

att vara i dockvrån.

Förutom krig, så förekommer flera av de föreslagna lekarna i dockvrån redan, både

restaurang, Mc. Donald`s, skola och mamma-pappa-barn har barnen lekt flera gånger.

Dessutom har de även startar upp en affär med de tomma förpackningarna som jag tog med.

Dockvrån frekventeras i första hand av flickor med det finns även en del pojkar som gärna

deltar, framförallt i restaurangleken. Kanske beror det på alla populära TV-kockar som oftast

är män. Henric föreslog att vi skulle leka sjukhus och jag påminde mig själv om att leta upp

våra ”doktorsleksaker”.

Aktion 3
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Observation, händelser och reflektion av bygglek

Pojkarna bygger nu allt mer avancerade byggnationer med framförallt kapla men de använder

sig av allt byggmaterial som finns.

De två pojkarna Victor och Henrik, har nu börjat närma sig. De frågar om de får vara med

eller sätter sig bredvid och börjar bygga. Detta har jag också pratat med föregående pojke, om

då det dessförinnan har hänt att han har sagt ”du får inte vara med” eller ”du får inte sitta där”

till dem.

Det finns en liten differens och det är att majoriteten av de pojkar som bygger också leker

med ”gubbar” och går då in i en annan roll. Victor och Henrik däremot bygger och leker med

bilar istället, men kan ändå vara med i den gemensamma leken, men på så sätt behöver de inte

anta en roll.

Henrik känns allt tryggare nu och jag noterar att han gärna vill bygga och då gärna

tillsammans med den pojke som är relativt dominant, men som sagt en positiv inspiratör och

”lekare”. En av fritidspedagogerna köpte in nya bilar och Henrik som tycker om ”raggarbilar”

enligt honom själv, blev också inspirerad av att leka med de nya bilarna. Vid intervjuerna

upptäckte jag att Victor leker mycket hemma både själv och med kamrater, så genom att låta

dem få fri lek ofta försökte jag varje gång fråga Victor om han inte ville vara med och bygga

till exempel med bilbanan något som han brukade leka med hemma. Att bara springa omkring

och sabotera var inte tillåtet, då kanske det var roligare att leka. Problemet här har visat sig

vara framförallt två andra pojkar som försöker locka med Victor, men nu har en av dem varit

sjuk några dagar och den andra pojken har börjat spela spel med en tredje pojke, så då började

Victor att bygga och sedan har han fortsatt med det. Att de ska få spara sina byggnationer

(trots städning) har jag propsat på, då kan leken fortgå i flera dagar och fler barn väljer att

vara med.

Aktion 4

Samarbete med föräldrarna
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Mina utvecklingssamtal är nu slutförda och under dessa samtal har jag fått veta mycket om de

barn i min grupp som sällan leker. Vi har fört en bra dialog om hur vi, jag och föräldrarna ska

kunna hjälpa dem, både här i skolan och hemma.

Har ett barn svårt med att få kamrater kan man tänka sig att bjuda hem något annat barn i

gruppen för att leka. I en del av fallen finns det bakomliggande faktorer som gör att jag förstår

varför just det barnet inte fungerar så bra i leken. Men jag kan som vuxen alltid se till att

barnen känner sig trygg i skolan och finna vägar att slussa dem in i gemenskapen. Det känns

som att jag är på rätt väg då både Anette, Victor och till viss del Henrik har börjat leka. Kvar

är fortfarande Nina som har ett häftigt humör och lätt blir arg om det inte blir som hon vill.

Detta resulterar i att de andra flickorna drar sig undan. Men nu ska Anette följa med henne

hem efter skolan imorgon, det var något som föräldrarna och jag kom överens om, så det ska

bli spännande och se om detta fungerar.

Anettes mamma berättade också att Anette inte lekte hemma utan följde bara efter henne hela

tiden. Mamman kände sig maktlös och hade inte funnit några strategier för att kunna hjälpa

Anette Jag föreslog att eftersom Anette hela tiden vistades i, till exempel köket om mamma

var där, så skulle hon kunna ta ut lite leksaker i köket, så Anette kunde leka bredvid. Ett annat

förslag var att ge Anette två alternativ till lek som hon kunde leka på sitt rum och sedan låta

henne välja ett alternativ, på så sätt känner sig barnet delaktig i beslutsprocessen.

Dagen efter kom hennes mamma och tackade för förslagen, Anette hade fått välja mellan två

aktiviteter som hon kunde leka, hon hade valt docklek och sedan hade hon lekt i en och en

halv timme på sitt rum, vilket aldrig har hänt tidigare, enligt mamman.

Aktion 5

Iscensatt rollek i dockvrån i delade grupper med hjälp att fördela rollerna

Nästa aktion sker den 16 november och då ska barnen även denna gång leka i dockvrån men

jag kommer att dela upp dem i två grupper och även hjälpa dem att dela upp rollerna. Jag

delar dem därför att de var för många förra aktionen och dockvrån är inte stor, men också

därför att jag blandar leksvaga och lekstarka barn i båda grupperna. Jag hjälper dem att

fördela rollerna annars är det risk för att de starka barnen tar de populära rollerna som till

exempel mamma och pappa. Precis som förra gången väljer jag dockvrån därför att det är där

som rolleken oftast startar.
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I grupp ett ingår Linda, Per, Martin, Marie, David, Nina och Victor och vi fördelar rollerna

tillsammans så att de ska känna sig bekväma (i den mån det går) i sin roll.

Linda blir mamma, Per- pappa, Martin, Victor och David vill vara storebror, lillebror samt

mellanbror. Marie vill vara barn och Nina insisterar på att vara farmor för hon vill inte vara ett

barn, det är pinsamt. ”Jag tycker inte om när någon skrattar åt mig när jag är barn”, säger hon.

Annars hade jag en tanke om att kanske få henne att vilja vara mamma, men det var inte en

roll som attraherade henne.

Leken startar lugnt och alla går in och sätter sig i dockvrån medan Linda hämtar korgarna

med låtsasmat. Alla sätter sig runt bordet och låtsas äta förutom Nina som gömmer sig bakom

dörren. ”Kan inte jag få vara kusin istället, säger hon.  Jo, det går bra för de andra som

fortsätter låtsasäta medan hon fortfarande står bredvid och tittar på. Alla barnen pratar med

varandra men inte med lekröster utan med sin vanliga röst. Plötsligt börjar Nina att ”servera

pannkakor” från en låtsasstekpanna. Efter en stund börjar Martin att leka med maten, flera

följer efter och alla skrattar. Marie tar en dock- potta och säger ”jag vill äta rumpa”.

David som i början av leken tagit på sig utklädningskläder för sin roll säger att Marie är löjlig

och går ut och tar av sig kläderna. Sedan går han och sätter sig i soffan. Inne i dockvrån blir

det bara mer och mer ”trams” förutom Nina som försöker servera mat. Victor sitter och tittar

ut genom fönstret och ser ut som om han ville vara någon annanstans. Han bryr sig inte om

vad de andra gör.

Martin och Nina ska börja diska, David som kommit in igen låtsas att han pratar i telefon.

Linda och Marie äter en låtsasglass och då säger Linda ”nej, nu ska barnen duscha”, därefter

tar hon tag i Victor som sliter sig lös och säger, ”nej jag vill inte” med sin vanliga röst. Han

går ut från dockvrån och jag säger att vi avbryter där.

Åter dags för en reflektion om hur leken fungerade. Alla tyckte att det fungerade mycket

bättre den här gången. När jag frågade om de lekte med lekröst, så tyckte alla att de gjorde

det. ”Det var tråkigt”, säger David. Du lekte inte så mycket Victor, sa jag. Men det tyckte han

att han gjorde. Jag frågade om de trodde att det skulle ha fungerat bättre om jag var med i

leken. NEJ, ropar alla utom David som säger att ”du vet ju mer”. Alla var däremot överens

om att det var bra att jag var med och hjälpte till i början på leken med att fördela rollerna.

Linda säger att ”vuxna ska inte vara med och leka det blir bara löjligt då”. Men att vuxna

gärna fick komma och ”handla i affären” eller ”äta på restaurangen”var alla barnen överens

om.
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Det var fantastiskt att se Nina när hon helt plötsligt började ”servera pannkakor” och därefter

så var hon i princip den enda som lekte och fullföljde sin roll genom att prata med lekröst,

hon frågade hela tiden om de ville ha mer pannkakor och började därefter ”diska” tillsammans

med en av pojkarna. Victor och jag hade delade meningar om att han var med i leken eller

inte. Det jag såg var att han satt och tittade ut genom fönstret hela tiden, men vad han själv

upplevde vet inte jag. Kanske han tyckte att han var med när han satt vid bordet,

men när Linda tog tag i honom och sa att barnen skulle duscha blev han riktigt arg och sa ”jag

vill inte”.

Nu var det tid för grupp två som består av Hanna som blir mamma, Henrik - pappa, Anette

–storasyster, Erik- storebror, Peter – lillebror, Gustav- storebror

samt Elina som ville vara lillasyster.

Alla går lugnt till dockvrån och fram till bordet. ”Jag ska laga pannkakor”, säger Hanna. Alla

går in för sin roll förutom Peter som sitter på en stol och tittar på de andra. Leken börjar ta

form och det händer saker och barnen för en dialog mer eller mindre med lekröst. Flera har nu

hämtat utklädningskläder och klätt sig det som passar för respektive roll. Leken fortgår och

pappa går till jobbet och barnen till skolan. ”Ska du inte gå till skolan”, säger Gustav till Peter

som mumlar något som jag inte hör. Peter går ut och sätter sig i soffan. De andra börjar

komma tillbaka ”hem” och det sker hela tiden en dialog mellan barnen.. Elina och Hanna som

har varit ”hemma” pratar också med varandra, med lekröst medan de diskar och stryker. Efter

en stund avbryter jag då det känns som att några pojkar inte tycker det är så roligt längre. Men

hittills har det varit rollek så gott som hela tiden.

Att Henrik ville vara pappa var ett stort steg och det var inte någon som protesterade, vilket

inte är helt ovanligt. Nu behövde han inte göra så mycket i sin roll mer än att klä ut sig och

säga ”jag går jobbet” men det är ändå ett stort steg för honom och en utveckling i positiv

riktning.

Anette pysslade först om två dockor som hon bytte kläder på och la i sängen och åt sedan vid

bordet med de andra. När barnen skulle gå till skolan gick hon tillsammans med de andra och

de satte sig framme vid whiteboarden där de tog varsin bok som de börjar ”läsa” i.

Därefter gick de tillbaka ”hem” och Anette pratade med Elina som är lillasyster, vad de säger

hör jag inte för just då kommer en kollega in och frågar om något och vi avbryter där.
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Jag såg att Anette fungerade bra i denna grupp där hon kunde komma mer till sin rätt och hela

gruppens lek fungerade, vilket säkert inspirerade henne och hon kände sig trygg i sin roll som

inte krävde för mycket av henne.

Birgitta Knutsdotter Olofsson framhåller ofta i sina böcker att den vuxne ska delta i leken

vilket jag är något tveksam till då det oftast känns som att leken avstannar om jag som vuxen

går in i den. Naturligtvis kan jag gå in i leken om det finns ett behov av att ge ett barn stöd

eller hjälp i själva leksituationen eller för att hjälpa till att starta lek, men att vara med och

leka känns inte riktigt naturligt för mig. Nu skriver Knutsdotter Olofsson oftast om detta i

samband med yngre barn och då kan det vara befogat för att hjälpa dem att få hjälp med att

starta lek och absolut för små barn som behöver den vuxne för att ”lära” sig leka.

Vi sätter oss för att reflektera och alla säger att de tyckte och att det var roligt och att de var

nöjda med den roll som de hade. Jag frågade även i denna grupp om de trodde att det hade

blivit bättre om jag var med och då svarar Henrik att ”då hade det blivit tokigt”. ”Varför tror

du det”, säger jag. ”Jo, för att du är ju stor”, säger Hanna. Inte heller i denna grupp tyckte man

att vuxna skulle leka, bara komma och handla osv. Elina däremot sa att hon brukar leka med

sin mamma så hon tyckte inte det var konstigt att vuxna leker Alla var överens om att det gick

bra att leka med dem som man annars inte brukade leka med, förutom Henrik som inte tyckte

det men hur det kom sig ville han inte säga.

I denna grupp fungerade leken bättre och kanske var det så för att jag medvetet inte hade

placerat några av de mer dominanta barnen i denna grupp.

Efteråt kom jag på att jag kanske skulle ha delat dem i en grupp med lekstarka/dominanta

barn och en grupp med leksvaga/icke dominanta. Bara för att se om de icke dominanta tog för

sig mer i leken och hur leken hade utkristalliserad sig, då det bara var leksvaga barn i den

gruppen.

Observation av hur leken har utvecklats hos de fyra barnen

Julen närmar sig och av erfarenhet vet jag att barngruppen ofta blir väldigt orolig ju närmare

den kommer. Så även i denna barngrupp, samtidigt som leken utvecklas hela tiden. Det känns

härligt att se både Nina och Anette som nu kommit in i gemenskapen med de andra flickorna

och även funnit varandra.
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Elina, också en av de flickor som var lite utanför har blivit mycket populär som lekkamrat och

har börjat leka med flera av de andra barnen, framförallt med Nina och Linda. Hanna och

Marie söker sig fortfarande mycket till varandra men Hanna har börjat leka med de andra

flickorna medan Marie inte gärna tar kontakt med någon annan. Linda som varit mycket

populär har nu fått stå tillbaka eftersom de andra flickorna har upptäckt det som jag länge har

sett och försökt påpeka för henne på ett fint sätt, nämligen att Linda ofta fuskar i spel och

lekar samt har börjat bestämma över de andra alldeles för mycket. Kan det vara så att hon

känner sig hotad av konkurrensen som hon tycker har uppstått när flera flickor inte väljer

henne i första hand.

Det kändes gott när Anette en dag gick fram till Elina, Hanna och Nina och frågade om hon

fick vara med dem och leka. Det fick hon gärna. Anette och

Nina har lekt mycket hemma hos varandra nu men framförallt Anette har börjat leka med de

andra flickorna. Hennes mamma har också berättat om att hon leker mycket mer hemma nu

vilket hon inte alls gjorde i början. Jag ser att hon är mycket gladare nu och själv startar lek

ibland. Jag frågade vem hon helst vill leka med och då sa hon att hon gärna lekte med alla

flickorna. Med Nina har jag dagliga små diskussioner om händelser som gör att hon blir arg

och vi försöker diskutera oss fram till ett bra förhållningssätt gentemot de andra barnen. Men

de incidenterna blir färre och färre. Att turtagande och samspel är utgångspunkten för bra

relationer är något som hon alltmer tar till sig och förstår.

Detta märks tydligt i sista noteringen i loggboken då jag sitter och studerar barnen under fria

leken. Anette och Nina leker med Barbiedockor. Nina styr leken mycket, men det fungerar bra

och Anette accepterar detta. Anette behöver också få ledning i leken och Nina har mycket

fantasi, dessutom har Nina tränat mycket på turtagande och jag kan se att hon verkligen

försöker. Ninas mamma och jag har också diskuterat och reflekterat över dotterns humör och

hur vi ska gå tillväga för att göra allt till det bästa både i skolan och hemma. I skolan, att

diskutera med henne vid händelser som gör att hon blir arg. Ibland fungerar inte det, till

exempel en rast då Nina går omkring själv och jag frågar om hon inte vill leka med de andra

flickorna som leker tillsammans. ”Nej, jag vill inte leka det de leker (de leker affär i

skogskanten). ”Vad vill du leka då”, undrar jag? ”Jag vill leka att vi gungar”, svara Nina då.

Några av de äldre flickorna gungar så jag föreslår henne att gå dit och gunga med dem och det

gör hon. För att hjälpa henne hemma ska hon få ta med sig kamrater från skolan för att leka i

första hand, då hennes umgänge mest består av vuxna eller lillebror. Däremot är Nina inte så
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positiv till att själv följa med något barn hem. När det någon gång har blivit aktuellt så har

hon ångrat sig och sedan inte följt med.

Vad det gäller pojkarna så har Henrik, en av de två pojkar som planlöst cirklade omkring eller

följde efter mig, börjat leka konstruktionslekar med David och det fungerar väldigt

tillfredställande. Som jag tidigare har noterat så är David en dominant och styrande pojke men

också en mycket snäll kamrat och duktig ”lekare”. Inte någon av dem tycker om att leka när

det är för många inblandade, har jag noterat. David går alltid ifrån om det blir för många i

leken och Henrik känner sig trygg när färre barn är involverade. Detta är nog orsaken till att

Henrik gärna leker med honom. Dessutom har han fantasi och är som jag skrev tidigare en

duktig ”lekare” vilket säkert inspirerar Henrik. ”Jag vill bara leka med David”, säger Henrik

när jag frågar honom om vem han helst vill leka med.

Då frågar jag varför han bara vill leka med David och då säger han ”därför att David är snäll

och leker roliga lekar”. Får du också vara med och bestämma, undrar jag och det tycker han

absolut. Någon vecka senare har Henric utvidgat  kamratkretsen och leker med fler barn då

Linda, David, Henrik och Gustav leker mamma-pappa-barn i dockvrån och rollfördelningen

är intressant då Henrik är pappa, Linda mamma, Gustav hund och David bebis. De har klätt ut

sig och pratar med lekröster och det fungerar bra.

Victor däremot leker inte så ofta, han alternerar mellan att vara med fyra pojkar i gruppen och

varje gång han är med någon av dem så springer de bara omkring och irriterar de andra på ett

eller annat sätt. Tre av dem leker bra med ”rätt” kamrat men den fjärde pojken som heter

Peter är inte någon kontinuerlig lekare, ibland bygger han med kapla eller leker med bilbanan,

men ofta blir det att han är med Victor och då är det sällan lek. Peter känns också som att han

måste ha en tuff attityd och att han tycker det är barnsligt att leka.

Viktor behöver stärka sitt självförtroende och inte vara så lättpåverkad. Detta gör att han följer

med på allt som är ”dumt” och försöker vara tuff och ibland också något av en ”clown” inför

de andra, allt för att få uppmärksamhet. Egentligen skulle han säkert vilja leka vilket han har

gjort en tid, men han vill också umgås med de lite ”tuffare” pojkarna och det gör att han inte

vågar vara sig själv. Viktor behöver också inspireras till lek vilket är en uppgift för mig. På

intervjun sa han att han gärna lekte med sin bilbana hemma, så det gäller att få honom

intresserad av det här också och han lekte mycket riktigt en del tidigare men har nu återgått

till andra aktiviteter som till exempel springa omkring, spela spel eller vara ute.
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Martin Erik, Peter, Per och Victor är ute och leker men nu kommer Peter in och säger att han

vill göra på sin pärlplatta. Strax därefter kommer Per och Victor in, det är en konstellation

som inte fungerar så bra. Victor har flera gånger frågat de andra pojkarna om han får vara

med och bygga eller leka med järnvägen men ibland då fått nekande svar säkert på grund av

att han så många gånger tidigare har förstört för de andra. Men jag har gått in och hjälpt

honom och det har fungerat utan konflikter när han är inne i leken.

Mer och mer leker han, men det finns ett problem och det är Per som då försöker locka

honom ifrån leken genom att säga ”du skulle ju vara med mig” eller ”vi bestämde att vi skulle

spela”. Då blir Victor osäker och går ifrån leken och säger ”okej då”, men det märks att han

vill vara kvar men att han gör detta för att tillfredställa Per som gärna styr över de andra. Då

har jag också gått in och sagt att nu leker Victor med järnvägen och det ser ut som han vill

fortsätta med det. Jag brukar då få ett tacksamt ögonkast från Victor som tyvärr inte själv

riktigt klarar av att säga ifrån och stå på sig för det som han vill göra.

Allt är lugnt och både ljudnivån och leken i de olika konstellationerna fungerar bra om man

betänker att allt sker i ett enda rum.

Diskussion

Den cykliska processen har varit viktig för resultatet

Om jag ser till frågan som jag ställde inledningsvis  Hur kan jag bidra till sexåringens

sociala utveckling genom lek?

Har jag då fått svar på min fråga och är aktionslärande och aktionsforskning en möjlig väg för

att finna ut ett svar? Vilka resultat fick jag av mina aktioner och ledde det till en förändring i

min barngrupp, kunde jag hjälpa och inspirera de barn som av någon anledning inte valde att

leka?

Jag är benägen att svara ja på föregående frågor, aktionslärande och aktionsforskning känns

definitivt som en möjlig väg för mig att använda mig av. Jag anser att resultatet av mina

aktioner har bidragit till en positiv utveckling av leken i min barngrupp och det kändes

absolut som att jag kunde inspirera och hjälpa de barn som av någon anledning befann sig

utanför gruppen med hjälp av min roll som aktionsforskare.
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 Nu är det inte så att jag har negligerat de ”leksvaga” barnen i alla år som jag har arbetat,

naturligtvis inte. Det vore att nonchalera mitt uppdrag som lärare men jag har nu på ett mer

medvetet sätt observerat, agerat och reflekterat, den cykliska process som Christer Stensmo

 (2002) beskriver. Sällan tar jag mig tid att skriva ned det jag ser för att senare kunna

reflektera över händelsen. Det har visserligen varit problematiskt nu också eftersom jag alltid

är ensam med barngruppen, men nu gällde det att prioritera.

Urval av leksvaga barn

De fyra barn som jag valde att fokusera på stämde bra med de tankar som jag hade i

inledningen, nämligen att de tillhörde kategorin som inte lekte. Två av dem gick mest planlöst

runt eller följde efter mig, en flicka lekte visserligen, men bara för sig själv och hon ville inte

leka med de andra. Gunilla Lindqvist (2002) skrev att leken är en gruppverksamhet där

betoningen ligger på kommunikation. Men även när barnet leker ensam och tar en rollfigur,

utvecklar barnet en dialog med den roll som vederbörande har skapat. Leken handlar om

gestaltande verksamhet som främjas av en grupp. Det går alltså bra att leka ensam men ska

leken utvecklas är det nog nödvändigt att barnet ingår i en grupp. Det fjärde barnet satt på en

stol i början och studerade de andra barnen när de lekte. För barn som är osäkra, känns det

oftast tryggt att studera först, då de får en uppfattning om vad som gäller i leken.

Är det så att de här fyra barnen inte klarar de tre lekregler som finns (enligt Birgitta

Knutsdotter Olofsson) nämligen samförstånd, ömsesidighet och turtagande eller beror det på

andra orsaker som otrygghet, osäkerhet eller dåliga kamratrelationer som Marie-Louise

Folkman och Eva Svedin (2003) menar på, inte klarar kamratkontakter. Bristande förmåga att

urskilja enheter och mönster kan enligt Birgitta Knutsdotter Olofsson (1991) vara ett problem

för hur ska man kunna förmedla till andra det som man inte har förstått själv. Barn med

pressade hemförhållanden kan även de ha problem med låtsaslek, enligt Sara Smilansky

(1968). Trots att de vistas på förskolor med tillgång till leksaker och material kommer inte

någon lek till stånd.

Planläggning

I inledningsfasen fanns en planering för genomförande vilken jag följde men inte riktigt i den

ordning som jag skrev tidigare. Jag lyckades genomföra övervägande delen av det jag hade

planerat förutom bygglek med hela gruppen, vilket jag flyttade fram flera gånger av olika
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anledningar och till slut inte hann med. Det blev istället bygglek med fokus på Henric. Jag har

också haft problem med att sitta och skriva i lugn och ro i loggboken, då jag som jag nämnt

tidigare alltid är ensam med barngruppen. Av olika anledningar har jag ibland inte kunnat

följa upp händelser omgående, vilket oftast är en förutsättning vid diskussioner med yngre

barn.

Observationer

Vid observationerna visade det sig omgående vilka barn som inte deltog i lek och genom att

observera under höstterminen kunde jag följa de barn och deras utveckling. Jag kunde också

se vilka barn de sökte sig till och därmed hjälpa och stötta dem i deras försök att vara med i

leken vilket bland annat Birgitta Knutsdotter Olofsson (1991), Pramling Samuelsson &

Sheridan (1999) samt Wood & Attfield (1996) beskriver vikten av den vuxnes närvaro.

Vad valde de att leka med och vid vilka tillfällen ville de leka, allt det gick att läsa ut genom

observation och därför visar sig denna metod som allt igenom användbar. Vid mina aktioner

av iscensatt lek kunde jag också följa barnen genom observation, deltog de i leken eller var de

passiva?

Intervjuer med barnen

Vid intervjuerna fick jag veta i stora drag vad de lekte hemma och vad de valde att leka i

skolan samt vilken lek som de tyckte var allra roligast. Ett fåtal pojkar svarade att TV - och

datorspel var den sysselsättning som de i första hand valde vilket var överraskande och en

pojke berättade att han bara fick spela på söndagar.  Flera av flickorna lekta gärna med Barbie

– eller Bratzdockor, den sistnämnda är en Barbieliknande docka som har extremt stort huvud

och extremt stora fötter. På skolan har vi några Barbiedockor men inte den andra varianten,

flera av flickorna leker ibland med dem. Vid intervjun berättade Nina att hon gärna lekte med

Barbiedockor och hon fick lov att ta med sig några hemifrån eftersom hon tyckte att hennes

var finare, om hon delade med sig till de andra flickorna samt att det fanns så många dockor

som det fanns flickor i gruppen.

Det utmynnade i att hon och Anette men även två av de andra flickorna lekte med dem i flera

dagar.
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Vid intervjun framkom också att pojkarna gärna såg att vi införskaffade lite fler

Playmobilgubbar så att fler kunde leka tillsammans. Jag fick också veta av Victor att han lekte

med sin bilbana eller järnväg hemma, vilket resulterade i att jag senare kunde slussa in honom

i lek med bilbanan eller järnvägen även på skolan. Vad det gällde Anette och Henrik fick jag

inte ut så mycket av intervjuerna men Henrik sa att han lekte med dinosaurier hemma, vilket

finns även på skolan men han ville inte leka med dem när det kom på tal.

Det visade sig också att många barn idag leker i första hand inne, men att pojkarna är de som

oftare leker ute. Sannolikt beror detta på att pojkar spelar fotboll, innebandy och även andra

sporter vilket ett fåtal flickor sysselsätter sig med.Jane Brodin och Peg Lindstrand (2005)

menar att ”tidigare lekte barn oftare utomhus än idag och de hade tillgång till en stimulerande

utemiljö”. De flesta barnfamiljer bodde relativt trångt och barnen hade därför inte möjlighet

att ta hem lekkamrater och leka inomhus. Idag bor barnfamiljer i större bostäder och det

innebär att innelek får större utrymme än utelek. Dagens forskning har också visat att barn till

exempel inte använder de lekredskap som finns på intilliggande lekplatser utan många

lekplatser står tomma hela dagarna.

Vid intervjuerna fick jag också veta om det fanns material som barnen saknade för att kunna

leka någon speciell lek och min första aktion var att införskaffa detta lekmaterial.

Iscensättning av lek i dockvrån

Iscensättning av lek i dockvrån utmynnade första gången i kaos och mitt antagande att det

skulle bli så stämde, naturligtvis därför att de var för många och dockvrån är ett litet utrymme

som är avgränsat med skärmar. Det är också svårt att leka på ”kommando” och med de barn

som man kanske inte brukar leka med. Men resultatet blev att de barn som jag hade tänkt mig

skulle försöka strukturera upp leken också gjorde det samt att de barn som jag studerat i första

hand inte var med i leken alls. Anette gick visserligen in i dockvrån och tog en docka i

famnen och det är inte helt otänkbart att hon gav sig själv en roll och lekte i det tysta. Jag

skulle naturligtvis ha frågat henne efter leken vem hon låtsades vara men det föll bort i det

allmänna kaoset. Gunilla Linqvist (2002) menar att även när barnet leker ensam och tar en

rollfigur, utvecklar barnet en dialog med den roll som vederbörande har skapat.

Andra gången delade jag barnen i två grupper och då fungerade leken bättre, framförallt i

grupp nummer två. Folkman och Svedin (2003) menar att som pedagog kan du låta barnen
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vara i en mindre grupp, välja ut några barn som barnet i fråga tycker om och passar ihop med.

Sätta igång leken och sedan se till att den fortsätter och att det aktuella barnet är kvar i leken.

Jag försökte få de ”leksvaga” barnen inspirerade av leken genom att placera dem med barn

som de fungerar bra tillsammans med för övrigt. I första gruppen fungerade detta för Nina

som först gömde sig bakom dörren och sedan när de andra hade börjat leka hämtar en

”stekplåt” och börjar servera ”pannkakor”. Därefter är det i princip bara hon som leker rollek

I grupp två fick Henrik rollen som ”pappa” och att han accepterade var ett stort steg, Anette

fungerade också bra och var med i leken även om hon inte sa så mycket, även detta är positivt

och stärker henne i den fortsatta utvecklingen.

Tanken med den iscensatta rolleken var att de ”leksvaga” barnen fick träna sig att leka och

anta en roll, med varierande resultat. Ole Fredrik Lillemyr (2002) menar att sexåringen är inne

i en kraftig utvecklingsperiod och deras lek utvecklas mycket och utmärks av avancerade

former av rollek. Förmågan att ta kontakt och samarbeta med andra utvecklas mycket och

genom att ta andra roller når sexåringen längre i utvecklingen av sin egen identitet. Barn

tillägnar sig också social kompetens genom leksituationer. Vygotsky menar att barnet

socialiserar sig självt genom att frivilligt anta en roll och tillägnar sig olika egenskaper som är

nödvändigt för socialt deltagande. Låtsasleken är enligt Birgitta Knutsdotter Olofsson (1991)

”lekarnas lek”

Vad har då Anette, Nina, Henric och Victor lärt sig av aktionen? Jag skulle vilja påstå att alla

fyra har lärt sig de tre lekreglerna, turtagande, ömsesidighet och samspel, men med olika

perspektiv och förhållningssätt. Större självkänsla och självförtroende för tre av dem och lite

mindre av det för Nina, som hade de egenskaperna dessförinnan. De har säkert också kommit

underfund med att det är roligt att leka och att det är roligt att ha kamrater som vill leka med

dem.

Pedagogens roll

I loggboken har jag fört fortlöpande anteckningar som jag sedan har gått tillbaka till och

reflekterat över bland annat, min roll som pedagog och aktionsforskare och på vilket sätt jag

bäst ska kunna stötta och hjälpa dem in i leken. Jag har gett mycket tid för fri lek och därmed

förmedlat lektid till barnen, vilket är värdefullt enligt flera forskare och gör att barnen får en

uppfattning om att lek inte bara är utfyllnad. Jag har också försökt att inte avbryta leken utan
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de har fått ”spara” och fortsätta och jag har inte varit så noga med att de ska städa förutom när

skoldagen är slut och de ska gå hem eller vara på fritidshemmet.

Lillemyr (2002) använder sig av en arbetsmodell för att använda lek som metod. Modellen

bygger på förutsättningen att pedagogen medvetet använder leken som redskap och innebär

att pedagogen (om det behövs) går in i lekprocessen aktivt tillsammans med barnen samt

arbetar på flera nivåer där de underliggande nivåerna bildar underlag för de överliggande. Den

understa kommer först och är:

• Kunskapsnivån, där pedagogen genom sin praktik och med hjälp av teori tillägnar sig

kunskaper om barn och lek.

• Diskussionsnivån, denna nivå innebär att pedagogen i en första fas behöver kontakt

Och samarbete med andra pedagoger för att diskutera

      olika aspekter på barns lek. Dessutom är samarbetet med föräldrarna viktigt.

• Kontaktnivån, pedagogen ska etablera kontakt med barns lek. Först och främst krävs

att pedagogen känner barngruppen väl och kan bli accepterad av barnen som leker, så

att hon eller han får närvara och eventuellt också komma in i leken.

• Åtgärdsnivån, först när pedagogen har gedigna kunskaper om barns lek är det lägligt

att sätta igång bestämda pedagogiska åtgärder.

Pramling, Samuelsson & Sheridan (1999) skriver att pedagogen förväntas hjälpa barn att

utvecklas i lek eller skapa förutsättningar för att utveckling sker. Pedagogen väljer medvetet

innehåll och metoder utifrån den aktuella barngruppen.

Miljön

En stimulerande miljö har stor betydelse för hur lek utvecklas och Knutsdotter Olofsson

(2002) anser att i en förskolemiljö som stimulerar till utvecklande lek kommer barnen att leka

allt mer komplicerade lekar. Därför har jag inhandlat material men också försökt att skapa en

trevlig miljö framförallt i dockvrån där leken oftast startar. Lokalerna är för små för den

verksamhet som vi bedriver och fler rum hade varit mer än önskvärt då barn gärna vill stänga
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dörren om sig. Att leken avtar på skolan är inget som är förvånansvärt då lokalerna hos oss

inte direkt inbjuder till lek, men tar vi upp det med rektorn så får vi till svar att ”ni har de

lokaler ni har och det är upp till er vad ni gör”.

Pramling Samuelsson och Mauritzon (1997)  betonar att om man vill införa en ny pedagogik

för sexåringarna i skolan borde man också göra något radikalt med lokalerna.

Jag har istället försökt att skapa fler mindre utrymmen i det enda rummet, där barnen kan leka

i mindre grupper, om de så önskar. Jag försöker därigenom skapa en positiv och stimulerande

lekmiljö.

Samarbete med föräldrarna

Resultaten vid utvecklingssamtalen blev att det framkom ett dilemma som är inte helt

ovanligt, att barnet har två familjer och nya syskon som tillkommit. Det kan kännas otryggt

för barnet och lekförmågan kan begränsas eftersom händelser i familjen direkt kan avspegla

sig i barnets lekglädje eller brist på den samma. Om detta skriver bland annat Birgitta

Knutsdotter Olofsson (1991), Sara Smilansky (1968) och Marie-Louise Folkman/Eva

 Svedin (2003) där alla är överens om att otrygga, rädda, spända, sorgsna och deprimerade

barn har svårt för att leka. Erikson (1940 i Knutsdotter Olofsson, 2002) menar att barn med

emotionella problem blir bäst hjälpta om de får ”leka ut”, lek är läkande. Men om leken

tangerar själva kärnan i problemet väcks starka känslor och leken avbryts.

Hetherington, Cox och Cox (1979 i Knutsdotter Olofsson, 2002) fann i en studie att sorg och

nedstämdhet kan vara ett år eller mer och att detta visade sig i barnets lek och sociala

interaktion, speciellt då skilsmässan var aktuell.

En fråga ställer sig härvidlag som aktuell, då tre av de barn som jag har studerat i aktionen har

skilda föräldrar och nya familjekonstellationer. Kan detta då vara en bidragande orsak till att

tre av dem hade svårt för att leka och då framförallt rollek? (Jag skriver ”hade” eftersom alla

fyra numera deltar i lek.) Absolut så har det varit en bidragande orsak för alla tre skulle jag

vilja påstå.

Kollegornas tankar
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På skolan är vi fyra förskollärare som arbetar i F-3 och för att få ett visst mått av trovärdighet

i min uppsats och en uppfattning om de upplever lekens förändring så som jag, hade jag tre

frågeställningar för dem att besvara.

Jag skrev att ”min erfarenhet är att rolleken får allt mindre utrymme i barns liv och att antalet

barn som har svårt för att leka, ökar hela tiden”

• Vad är din uppfattning om ovanstående och har du någon åsikt om vad detta beror

på?

• Vilken form av lek förekommer mest i din barngrupp?

• Vad gör du som pedagog för att utveckla och uppmuntra leken?

Alla tre var eniga om att barn i dag har mindre tid för spontan lek då de ofta har en uppbokad

fritid med diverse aktiviteter. Många föräldrar är idag så rädda att barnen ska missa något, de

ska gärna aktiveras hela tiden. Detta gör att barn ofta ”serveras” och behöver inte tänka eller

fantisera själva. Teknikens framfart var också något som berördes då användandet av dator

och TV-spel ökar även bland de yngre barnen. En av förskollärarna svarade att ”rolleken har

förändrats, vi kanske inte känner igen den eftersom den inte alltid liknar den typ av rollek som

man (vi) lekte förr. Dagens barn iklär sig roller från dator-och TV-spelens värld och leker det

som de upplever där”.

I alla grupperna förekom det rollek men även olika typer av konstruktionslek där man även

kan gå in i en roll, till exempel att vara en ”gubbe”. Det fanns lek som att göra kojor, leka

ridskola, restaurang, hotell och leka katt. Många valde att rita och måla. En förskollärare

skrev att ” i min barngrupp finns det ett stort behov av att leka rollek, det ser jag tydligt. Det

är alltid samma barn som vill leka i dockvrån, när de väl ha startat, kommer det oftast fler.

Problemet är då att de inte får plats eftersom dockvrån är för liten. Ljudnivån blir också

väldigt hög eftersom allt ska ske i samma rum”.

Att lokalerna är för små för den verksamhet som vi bedriver var så gott som alla överens om.

Birgitta Knutsdotter Olofsson (2002) menar att miljö, material och atmosfär har stor betydelse

för hur många barn som sällan leker samt att material, rutiner och regler kan hindra att leken

utvecklas. I vår verksamhet är det främst utformning av lokaler som är begränsande, för övrigt

försöker jag stimulera lek med material och atmosfär och kan ibland själv tycka att skolans

rutiner många gånger stör leken.
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Alla var överens om att pedagogen ska uppmuntra och ge tid för lek. Som lärare ska man vara

lyhörd och flexibel så att man kan tänka om, är barnen inne i en rolig lek så ska de få

utrymme att fortsätta med den. Man ska också kunna gå in och ur leken vid behov samt vara

uppmärksam på att alla har någon att leka med. Att bistå med material och se till att det finns

tid för sammanhängande lek. Alla tre var också eniga om att vi får förhålla oss till att vi är i

skolans miljö och därför (tyvärr) är delvis styrda av klockan, raster, samarbete med andra

grupper, måltider, idrott etc. Helt ensam om mina funderingar och iakttagelser är jag inte då

flera svar här stämmer överens med mina egna tankar.

Vilka lärdomar har jag erhållit

Kompetenta barn behöver kompetenta pedagoger och vuxna som finns i och möter barn i

deras olika verkligheter och där är det viktigt att komma ihåg att barn lever i olika

verkligheter. Min uppgift som pedagog måste vara att möta barnet i den verklighet som det

för tillfället befinner sig i, vad det gäller lek, socialt samspel etc.

Övervägande delen av aktionen lyckades jag genomföra och det har ibland varit stessigt men

också mycket stimulerande. Intressant att fokusera på en barngrupp och framförallt på de fyra

barnen på ett så ”djupt” sätt. Min egen roll har inte varit så framträdande, jag har istället

försökt att vägleda barnen i rätt riktning, att placera dem med någon som de tycker om, slussa

in dem i lek med kamrater som de fungerar bra tillsammans med, stimulera till lek genom nytt

material och att också ge förslag på lekar. Jag har inte heller propsat på att de ska leka om de

inte ha velat, utan de har fått sitta och rita, bygga eller något annat. Däremot har jag inte

accepterat att de bara planlöst cirklat runt, men vill någon sitta i soffan och bara ”slappa” eller

läsa en bok eller liknande så har det varit i sin ordning.

De tre metoderna, observation, intervju och loggbok har alla tre fungerat som bra metoder för

insamling av data. Att använda sig av tre metoder kallas triangulering i utbildnings-

vetenskapliga studier och innebär att man jämför resultaten genom att använda olika

datakällor. Detta är också en validitetsbenämning i utbildningsvetenskapliga sammanhang.

Observationerna var inte enkla då jag skrev allt som hände samt dialogen mellan barnen,

samtidigt. Kanske hade det varit att föredra videoinspelning, men av erfarenhet vet jag att

barnen inte alltid uppför sig naturligt när de ser kameran. Men att observera var mycket

informativt och allt igenom användbart. En bra metod som jag skulle välja igen då helheten

framträder klart och du ser exakt vad som händer, här och nu.
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Loggboken var ovärderlig för att gå tillbaka och reflektera och för att planera för nästa steg

samt för att följa utvecklingen av aktionerna.

Vid intervjuerna fick jag information som jag kunde använda mig av vid aktionerna, nämligen

lekar som de tyckte om, kamrater som de ville vara med, vad de lekte hemma eller bristen på

densamma. Kunde jag föra över något hemifrån till skolan eller tvärtom?

Hur kan jag gå vidare

Till hösten kommer en ny grupp sexåringar (vissa är bara fem år) som ska börja skolan, där

jag redan nu vet om ett speciellt barn som inte gärna deltar i lek med andra barn. Självklart

kommer jag att kunna använda mig av aktionslärande igen som ett verktyg för den nya

barngruppen. Men då jag nu har erfarenheten och kunskapen, kan jag förhoppningsvis

utveckla och kanske förändra aktionerna och se till så att de blir återkommande i min

verksamhet som den cykliska process som flera forskare beskriver.

Att genomföra en aktion och använda mig av aktionslärande för att utveckla ett arbetssätt som

innefattar lek även för årskurs ett är ett annat framtidsprojekt som finns i tankarna. Steget från

förskoleklass, med mycket lek till årskurs ett, där leken är i princip obefintlig, är för stort.

Flera barn är fortfarande bara sex år och har ett stort behov av rörelse och lek, även under

skoltid. Givetvis leker de på rasterna, men de blir oerhört trötta fram på eftermiddagen av att

sitta stilla i den omfattning som de gör.

Att initiera någon form av aktionslärande för hela skolan känns avlägset då det alltid är

problematiskt när man som jag är ensam om kunskapen, visserligen går den att förmedla, men

det måste finnas ett intresse också från dem som då ska delta.
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