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Abstrakt 

Arbetets art: C-uppsats i Lärarprogrammet 

Titel: Den goda och den ”onda” leken. 

Författare: Emelie Nilsson & Marlene Sandberg 

Handledare: Anniqa Lagergren & Jonas Hansson 

Examinator: Claes Ericsson & Marie-Helene Zimmerman 

 

Bakgrund: Utifrån tidigare forskning har vi kommit i kontakt med begreppet den goda leken vilket har 

lett till funderingar kring vad motsatsen till den är. 

 

Syfte: Arbetet belyser vad för sorts lekar som accepteras i olika förskolor och inte accepteras. Dessa 

lekar kategoriseras under rubrikerna den goda leken och den onda leken. Leken benämns ofta som fri 

lek i förskolan men hur fri är leken egentligen och vad anser pedagogerna vara god och ond lek? 

  

Metod: Vi har valt att arbeta med en kvalitativ forskning, de verktyg som vi använt oss av är 

observationer samt fyra intervjuer. 

 

Resultat: Normer och regler påverkar hur pedagogen ser på leken och hur leken kan klassas som god 

eller ond. 

 

 

Nyckelord: God lek, Ond lek, Fri lek, Förskolan, Pedagoger, Makt. 

 



 
 

Tack! 

 

Vi vill tacka alla som stöttat oss och hjälpt till att utforma vårt examensarbete, vill även ta tillfället i 

akt att tacka alla nära och kära som stöttat och peppat oss i skrivandet av examensarbetet. Stort tack 

till våra respondenteter som ställt upp med sin tid och expertis. Vi vill även tacka vår 

handledningsgrupp och handledare som stöttat oss och kommit med sina åsikter så att vårt arbete 

har kunnat bli bättre. 

 

Halmstad 2011 

Emelie Nilsson och Marlene Sandberg 

 

 

 

 

 



 
 

Innehåll 

1. Inledning ................................................................................................................................. 1 

1.2 Syfte ................................................................................................................................. 2 

1.3 Frågeställning ................................................................................................................... 2 

2. Begreppsförklaring ...................................................................................................................... 3 

3. Tidigare forskning ....................................................................................................................... 4 

3.1  Leken förr ............................................................................................................................ 4 

3.2 Leken idag ............................................................................................................................. 6 

3.3 Den goda leken ...................................................................................................................... 7 

3.4 Den lek som inte är önskvärd ................................................................................................. 8 

3.5 Makt .................................................................................................................................... 10 

3.6. Den osynliga styrningen och den dolda läroplanen.............................................................. 10 

4. Teoretisk utgångspunkt .............................................................................................................. 13 

4.1 Etik och moral ..................................................................................................................... 13 

4.2. Foucaults maktteori ............................................................................................................ 14 

5. Metod ....................................................................................................................................... 16 

5.1. Observationer ..................................................................................................................... 16 

5.2. Intervjuer ............................................................................................................................ 17 

5.3. Urval av respondenter ......................................................................................................... 18 

5.4. Analysmetod....................................................................................................................... 18 

5.5. Forskningsetiska övervägande ............................................................................................ 19 

5.6 Arbetsfördelning .................................................................................................................. 19 

6. Resultat och analys .................................................................................................................... 20 

7. Diskussion ................................................................................................................................ 27 

7.1 Förslag till vidare forskning ................................................................................................. 31 

8. Referenser ................................................................................................................................. 32 

Bilaga ........................................................................................................................................... 34 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

1. Inledning 
 
Redan under antiken när Platon och Aristoteles verkade, var det viktigt att leken inte bara skulle 

vara lustfylld, utan även ha ett syfte i form av något lärande och utvecklande för aktörerna. Sedan 

urminnes tider har det funnits ett lärande eller något högre uppnående med leken än bara syftet att 

den skulle roa. Det har även funnits någonting som ansetts vara en god lek samt en som inte varit 

god. På medeltiden ansågs böndernas lek vara för vild och livlig och uppnådde inte det syfte som 

adeln ansåg att en god lek skulle ha. Inte förrän i början av åttiotalet började man forska om lek, 

innan dess ansåg man att leken inte hade något större syfte om den endast var lustfylld utan några 

läroaspekter. Först för tjugo till tjugofem år sen har leken börjat tas mer på allvar av pedagoger och 

framförallt forskare. Lek började ses som ett fenomen och det började komma alltmer forskning 

kring leken på grund av att den nu ansågs som mer viktig och även som en nödvändighet (Haangard 

Rasmusen, 1998).  

 

Leken i förskolan brukar idag benämnas som den fria leken. Forskare som bland annat Tullgren 

(2004) och Söbstad (2007) ifrågasätter hur fri leken egentligen är, som begreppet antyder. Även 

Gannerud och Rönnerman (2007) ifrågasätter den fria leken och menar att den inte är så fri som den 

hade kunnat vara. Pedagogerna föredrar den ”goda leken” som ska vara utvecklande. Den leken ska 

leda till kreativitet och social kompetens och barnen ska interagera med varandra. I den goda leken 

ingår det inte att man integrerar med andra istället för att sitta för sig själv. Enligt Gannerud och 

Rönnerman (2007) är den goda leken en lek som håller igång barnen en längre stund och engagerar 

barnen till andra lekar. Den lek som inte anses vara bra för barnen är till exempel när barnet sitter 

själv och väver en längre stund eller leker för våldsamma, icke rumsrena lekar.  

 

En kategorisering kring leken har gjorts av bland annat av Tullgren (2004), hon skriver att det finns 

en god lek som är accepterad i förskolan detta i motsats till den icke goda leken som inte är 

accepterad. Vilken vi väljer att benämna som den onda leken. Den goda leken innefattar exempelvis 

att den ska vara lärande och ha teman som gör att barnen utvecklas till bättre samhällsmedborgare. 

Våldsamma och rörliga rollekar såsom att leka brandmän, poliser eller läkare kan anses goda, trots 

stökiga och högljudda inslag, detta för att dessa teman för med sig många viktiga lärdomar, såsom 

att bli en god och hjälpsam medborgare. Barnen ska även interagera med varandra, vilket betyder 

att dem ska öva sig i samspel med varandra. För att leken ska anses vara god bör leken vara 

sammanhängande och pågå under en längre period. För att den ska kunna göra det så menar Söbstad 

(2007) att leken bör vara en frivillig aktivitet. Att barnen själva kan välja vad de vill leka är en av 
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dem viktigaste faktorerna för att leken ska vara engagerande för barnen. 

 

Vår tanke är att om det finns någonting som benämns som god lek så måste där även finnas 

motsatsen till det, vi valde att kalla det den onda leken. Begreppet den onda leken är något som vi 

myntat, eftersom att vi anser att begreppet kan innefatta mycket mer än exempelvis, uttrycket den 

vilda leken som Hangard, Rasmusen (1998) presenterar. Detta associerar vi till endast vilda och 

stökiga lekar. Dessa lekar är något som vi kan associerar till den onda leken men den innehåller 

mycket mer än bara det. 

 

Den leken som inte anses god kan dock vara utvecklande och lärande för barnen. Den goda leken 

behöver heller inte alltid vara så god som den kan se ut ur pedagogernas synvinkel (Haangard 

Rasmusen, 1998). I den goda leken kan det finnas en makthierarki, då barn tilldelas dåliga och bra 

positioner i leken och barn kan uteslutas ofrivilligt. Även om leken ser ut att vara god eller icke god 

utifrån pedagogernas ögon, kan situationen för barnen vara helt tvärtom. En situation där ett barn 

exempelvis får vara med i en lek och tilldelas en roll kan ses som en god lek, däremot kan barnets 

roll ha mindre betydelse för leken och barnets deltagande blir inte heller så betydelsefullt som det 

kan se ut. Roller med låg status och låga maktpositioner brukar vara roller som träd eller hund 

(Johansson och Pramling Samuelsson, 2009). Maktfördelningen i leken kan i detta fall, göra att 

barnet inte känner sig särskilt delaktig eller inkluderade, eftersom barnet fått en passiv roll med låg 

status. 

1.2 Syfte 

 
Vi vill ta reda på vad som anses vara den goda respektive den onda leken. Vårt syfte med studien är 

att få en större förståelse kring vad som gör en lek ond eller god och hur det kan skilja sig emellan 

två olika verksamheter på fyra olika avdelningar. Vår undersökning kommer att leda till en 

utvärdering av vad som anses vara den goda och onda leken samt tydliggöra vad som utgör den 

goda och onda leken. 

1.3 Frågeställning 
 

Vad kännetecknar enligt våra respondenter den goda leken respektive den onda leken? 
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2. Begreppsförklaring  
 

I följande kapitel kommer vi att presentera hur tidigare forskning definierar begreppen god och icke 

god lek. Begreppet ”ond” lek har vi inte hittat i litteraturen utan det är god lek som benämns och lek 

som inte är önskvärd, den har benämnts som exempelvis ”den vilda leken” av Hangaard, Rasmusen, 

(1998). 

 

En kategorisering av leken har funnits sedan antiken och det beskrivs hur kategoriseringen 

egentligen alltid har funnits, begreppen har dock inte uppmärksammats förrän nu (Hangaard 

Rasmusen, 1998). Eftersom många författare använder begreppet den goda leken, associerar det till 

att det måste finnas en motsats. Hangaard Rasmusen, (1998) benämner den inte önskvärda leken 

som den vilda leken, men vi anser att den vilda leken är ett något för smalt uttryck för vad som kan 

klassificeras inom allt som inte anses önskvärt i förskolan. Vi anser att vi kan få in allt som inte 

anses som accepterad lek i förskolan i begreppet den onda leken. Vår tanke är att begreppet den 

vilda leken associerar till just kaosartade lekar medan begreppet den onda leken kan innefatta lek 

där barnen leker mycket för sig själv, lugnt och stilla eller där maktstrukturen i rollekarna är 

orättvist fördelade, dessa lekar kan också anses som icke goda trots att de inte är vilda, högljudda 

eller kaosartade. 

 

Vi kategoriserar in begreppen den vilda och dåliga leken under vårt uttryck den onda leken, 

eftersom dessa sorters lekar även kan klassas som onda. Begreppen får samma innebörd för oss och 

vi väljer att ha en benämning på de två sorterna av lekar som den onda leken.  

 

Den goda leken innebär bland annat att leken ska vara sammanhängande, lärande och barnen ska 

leka något som gör att de utvecklas till bättre samhällsmedborgare. Leken ska hålla på ett tag och 

engagera. Det sociala samspelet är viktigt i den goda leken, barnen ska interagera med varandra och 

öva sig att samspela med andra (Tullgren, 2004). 
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3. Tidigare forskning 
 

I detta kapitel presenterar vi vad forskningen säger om den fria leken och hur den kategoriserats 

som god eller inte önskvärd av olika forskare. Vi presenterar även hur människan har sedan antiken 

och fram till idag sett på leken och hur kategoriserande av den goda och den lek som inte är 

önskvärd genom tiderna. 

 

3.1  Leken förr  

 

Hangaard Rasmusen, (1998) syftar till att forskningen kring leken de senaste 20-25 åren har 

fokuserat på den goda leken och inte den icke goda leken som har kommit något i skymundan. 

Något som ansetts som en god aktivitet och icke god, har sedan urminnes tider alltid funnits på ett 

eller annat sätt. Leken har alltid kunnat kategoriseras eftersom att det alltid funnits människor som 

bestämt vilken betydelse den haft, samt vilken lek som varit accepterad och ansetts god, vilket har 

skiftat i olika tider (Hangaard Rasmusen, 1998).  

 

Leken har inte alltid ansetts vara utvecklande för barnen. Under antiken ansåg Platon och 

Aristoteles att leken inte var bra för barnen och att den inte bidrog till att barnen blev bra 

medborgare. Platon menade också att leken inte hade något givande syfte då den inte bidrog till 

utveckling eller någon ökad intelligens. Leken var inte till någon nytta enligt Aristoteles, därför 

uppmanade han till att man skulle lägga in någon form av kunskap i leken för att göra den 

meningsfull och på detta sätt skapa den goda leken (Hangaard, Rasmusen, 1998). 

 

På medeltiden såg man leken på ett annat sätt, då lekte barn och vuxna ofta liknande lekar, 

exempelvis rulla tunnband, gå på styltor eller spela kägelspel. Vanliga lekar var de som gick ut på 

att förlöjliga sin mottävlande och vinna över den personen. Adeln hade sina egna lekar, de föredrog 

lekar som hade ett militärt värde. Adeln ansåg även att de hade rätt att förbjuda böndernas 

turbulenta och dåliga lekar som för dem ansågs vara inte önskvärda lekar. Böndernas favoritlekar 

var exempelvis en slags fotboll, som liknar det vi idag kallar rugby, kägelspel och ibland använde 

dem även kyrkdörren till olika bollspel. Adeln försökte med lagar och förordningar förbjuda lekar 

genom att anklaga bönderna för att deras lekar störde kyrkans ordning. På medeltiden fanns det en 

kategorisering av den goda och den inte önskvärda leken. Adeln och präster ansåg att böndernas 

lekar var störande och att de borde förbjudas, medan de ansåg att deras egna lekar var bra och 

utvecklande för människan (Hangaard Rasmusen, 1998). 
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När industrisamhället tog form under 1600 – och 1700-talet förändrades även betydelsen av leken. 

Det var under denna tidsepok som den mänskliga arbetskraften blev viktig och allt annat 

underordnades arbetet. Kraven ökade på att människan skulle vara mer bildad och ha ett jobb, vilket 

resulterade i att lekarna skulle ha ett syfte och vara lärorika (Hangaard Rasmusen, 1998). 

 

Protestantismen som växte sig stark under 1600 – och 1700-talet gjorde att leken inte sågs som 

värdefull och nöje ansågs som någonting som det inte skulle läggas tid på. Det var arbetet som var 

det viktiga och ansågs vara människans kall, man skulle jobba för att hylla Gud och den värld han 

hade skapat. Under denna period ansågs den goda leken vara den leken som kunde utveckla 

människans förmåga att arbeta bättre. De protestantiska influenserna kan anses ha lagt grunden för 

hur man i de västerländska industrisamhällena såg på leken. Arbete ansågs vara det högst 

prioriterade medan leken var det lägst prioriterade och ansågs till största del endast vara något 

onödigt och ont, utan något syfte (Hangaard Rasmusen, 1998). Hangaard Rasmusen (1998) 

beskriver att man under denna tid såg leken som en fräck lillebror som inte kan jämföras med den 

mer betydelsefulla storebrodern – arbetet. Leken ansåg vara något som kunde kategoriseras som 

god och icke god lek. Den goda leken ansågs vara den som gjorde barn och ungdomar till mer 

sociala människor och bidrog till att, barn och ungdomar klarade sig bättre i skolan eller att leken 

var en behövd avkoppling från arbetet (Hangaard Rasmusen, 1998). 

 

Sociologer på 1960-talet studerade fritiden och vilka möjligheter den hade att inbjuda till lek, detta 

skedde i samband med ”fritidsideologins” framväxt. Leken ansågs vara ett sätt där barn och 

ungdomar kunde utveckla sina färdigheter och intressen till skillnad från arbete som var ett tvång. 

Lekens karakteristiska drag på 1960-talet var bland annat frihet, självbestämmande och 

självförverkligande. Fritidsideologin var inte den enda orsaken till lekens accepterande på 1960-

talet, det var även en förändrad syn på uppfostrans mål och medel. Pedagoger såg på leken med 

andra ögon och menade att barnen inte skulle undervisas eller uppfostras efter samma mall som 

tidigare, då det bara var de vuxna som hade rätt.  Under denna tid insåg de vuxna att det var lika 

viktigt att lyssna på barnen och utgå från deras syn på världen (Hangaard, Rasumsen, 1998). 

 

Den så kallade goda och den icke goda leken har funnits länge, som vi tagit upp så har det enda 

sedan antiken funnits ett visst motstånd till olika sorters lekar, då leken var tvungen att ha ett 

lärande för att bli accepterad och anses vara god. Det har alltså alltid funnits någon som anser sig 

veta hur barn bör leka för att leken ska anses som god eller ond och vad som måste finnas med i 

leken för att den ska vara utvecklande och bidra till att barnen utvecklas till bra medmänniskor 

(Hangaard Rasmusen, 1998). 
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3.2 Leken idag 

 

Idag anser de flesta barnforskare att leken har en utvecklande roll och forskningen pekar på att 

barnen genom leken kan utveckla sin; motorik, fantasi, kreativitet, intelligens, språk samt sociala 

kompetenser. Dessa är alla kriterier för hur en god lek kan vara (Hangaard Rasmusen, 1998). I 

följande kapitel beskriver vi hur leken ses och tolkas idag. 

 

Enligt Löfdahl (2004) är det i leken barnen lär utifrån sina egna erfarenheter i mötet med andra 

barn. Leken är ofta bilder av verkligheten. Johansson och Pramling Samuelsson (2009) menar att 

leken är en arena för barnen att agera och pröva sig fram utifrån verkligheten. Leken ger tillfälle för 

barnen att samspela och lära av varandra. Johansson, Pramling Samuelsson (2009) skriver att 

barnen genom leken, utvecklar sin kommunikativa förmåga i samspelet med andra barn, barnen lär 

av varandra och får lättare att sätta sig in i andras perspektiv och situationer. Leken är också ett 

tillfälle för barnen att hantera dilemman som kan uppstå, samt ett tillfälle till att lära sig sociala 

spelregler. 

 

Hangaard Rasmusen, (1998) syftar till att lek oftast inte är samma sak under hela dagen. På 

förmiddagarna är det i sin ordning att pedagogerna avbryter leken för att starta planerad verksamhet 

med barnen. Framåt eftermiddagen bedrivs inte organiserad verksamhet på samma sätt, då blir 

leken även friare och barnen får mer möjlighet att välja vad de vill göra. Hangaard Rasmusen, 

(1998) beskriver leken som ambivalent, han menar att en människa som är ambivalent inte går att få 

grepp om, den kan ändra skepnad mer eller mindre hela tiden, vilket han menar att leken också gör. 

Leken ändras hela tiden och Hangaard Rasmusen (1988) gör en liknelse mellan leken och ett 

gammalt hus, som i skymningen blir hemlighetsfullt och det kan pågå olika sorters lek i husets olika 

rum. I rummen finns det även olika regler och de reglerna förväntas barnen kunna. 

 

Lekens största kännetecken är att det är en frivillig aktivitet. Lusten att leka är det som gör att leken 

kommer igång och att barnen fortsätter leka. Det är inte en bra idé att tvinga barn att leka, barnet 

som ska leka måste vilja för att det ska bli roligt, spännande och intressant (Söbstad, 2007). Leken 

är en av många sätt att lära barn på ett inspirerande sätt, därför krävs det en hel del från pedagogen. 

Leken idag anses vara social, emotionell och kognitiv. När miljön främjar fantasin och kreativiteten 

leker barnen både mer och bättre (Söbstad, 2007). 
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3.3 Den goda leken 

 

Begreppet den goda leken använder bland annat Gannerud och Rönnerman (2007). Det författarna 

menar med begreppet den goda leken är bland annat att leken ska hålla barnen koncentrerade en 

längre stund, den ska vara stimulerande och kreativ för barnen. I den goda leken ska barnen 

interagera med varandra, lekarna ska kunna pågå en längre stund och gärna engagera barnen till 

fortsatt lek. Pedagogerna i Gannerud och Rönnermans (2007) forskning anser att den goda leken 

bland annat innebär att barnen ska öva sig i social kompetens där turtagning och respekt för andra 

individer och deras åsikter är viktiga inslag. Begreppet den goda leken innefattar även att lära sig att 

hantera dilemman och konflikter. Pedagogerna anser också att de själva bör vara delaktiga och 

inkluderade till viss del i leken för att den ska bli god, samt vara inspirationskällor för den goda 

leken. Ett uttryck som pedagogerna ofta använder för att skapa den goda leken är: ”att göda leken”, 

detta innebär att pedagogerna ska inspirera barnen, leda dem, agera med barnen i leken och vara 

respekterande och lyhörda för barnens lekar (Gannerud och Rönnermans, 2007). Pedagogerna som 

blir intervjuade i Johansson och Pramling Samuelssons (2009) forskning syftar till att det viktigaste 

i den goda leken är att barnen får lära sig att leka med andra barn och vara sociala. De menar vidare 

att barn genom den goda leken lär sig många kommunikativa färdigheter såsom att följa regler, 

förhandla och acceptera andras åsikter och handlingar. Pedagogerna ser sig själva som viktiga 

aktörer för att skapa förutsättningar för att dessa situationer ska uppstå. Genom att fungera som 

bollplank för barnen så kan leken och samspelet fungera bättre och pedagogerna kan också hjälpa 

barnen att driva leken vidare om det behövs. 

 

Gannerud och Rönnerman (2007) skriver även utifrån deras observationer och intervjuer att barnens 

möjligheter till olika slags lekar inspireras och påverkas av miljön barnen ges, där lekmaterial och 

inredningen sätter gränser eller ger möjligheter. I deras observationer ryckte pedagogerna in för att 

bland annat avstyra konflikter samt föreslå utveckling och fortsättning till leken vilket också 

påverkade lekens inriktning och styrning mot den goda leken. Johansson och Pramling Samuelsson 

(2009) skriver också om kontextens betydelse för lekens utformning, de framhåller att kontexten 

kan inspirera till viss lek och påverka vilken inriktning den tar. Eftersom leksaker och annat 

material i förskolan ofta består av saker som kan relateras till goda lekar såsom till exempel dockor, 

köksredskap och bilar så kan pedagogerna även påverka vilka lekar som kan inspirera barnen. 

 

Tullgren (2004) beskriver att matlekar är ett vanligt förekommande tema i den goda leken. Detta 

eftersom de flesta barnen har erfarenheter av matsituationer samt för att leken inte uppmuntrar till 

spring och ofta är stillsam. I en observation gjord av Tullgren (2004) beskrivs hur en pedagog styr 
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leken mot en matsituation och försöker skapa en mer realistisk situation genom att konstruera ett 

kök i en lek där barnet leker astronaut, vilket i denna episod inte är passande eftersom 

matsituationen och att konstruera ett kök inte har någonting med episoden och leken att göra. Vid 

ett annat tillfälle då barnen leker dinosaurier försöker pedagogerna även här styra leken mot en 

matsituation, vilket inte heller hör till varken leken eller sammanhanget. Sådana här lekar och andra 

lekar som anses vara ”nyttiga” för barnen, uppmuntras ofta. Det är dessutom lätt att bjuda in passiva 

barn i denna sorts lek eftersom att alla barn har erfarenheter av matsituationer. Familjelekar och 

omsorgslekar är ett vanligt tema som förekommer i kategorin den goda leken, dessa lekar ger ofta 

kunskap och träning kring hur man som människa i vårt samhälle ska bete sig i olika sammanhang. 

De speglar ofta hur verkligheten ser ut eller bör se ut, vilket också ger en bild och uppfattning kring 

hur man ska vara och förväntas att vara som en fungerande människa i dagens samhälle. 

Tullgren (2004) och Johansson och Pramling Samuelsson (2009) lyfter att pedagogerna utnyttjar 

leken som ett lärande många gånger. Observationer i de båda studierna visar att pedagogerna inför 

lärandet i form av matematik i leken med hjälp av att till exempel räkna pengar eller starta dialoger 

om antal av olika slag i leken, detta anses även som en god lek eftersom den är ”nyttig” och lärorik. 

 

Den goda leken innebär även att barnet ska vara aktivt menar Gannerud och Rönerman (2007) i 

likhet med Tullgren (2004). För att leken ska vara utvecklande och lärande måste barnet vara aktivt 

och engagerat i förskolan. Barnen har inte någon möjlighet att välja bort att vara aktiva och 

deltagande i någonting som anses meningsfullt för pedagogerna, utan det är någonting som barnet 

ska delta i och utnyttja (Tullgren, 2004).  

 

3.4 Den lek som inte är önskvärd 

 

I förskolan finns det lek som är önskvärd och lek som inte är önskvärd. Den lek som inte anses vara 

stimulerande, kreativ eller för våldsam för barnen är inte önskvärd i förskolan (Gannerud, 

Rönnerman, 2007). Ett misslyckande menade en pedagog i en intervju i Gannerud och Rönnerman 

(2007), var om barnen skulle sitta själva för mycket och till exempel väva eller rita, detta därför att 

pedagogen då ansåg sig inte ha inspirerat barnet tillräckligt för att vilja delta i andra lekar. 

Ensidighet i leken var någonting som pedagogerna i forskningen berättade att de arbetade emot. En 

annan situation ur en observation som författarna tagit upp var när barnen blev för högljudda i en 

leksituation inomhus, då bad pedagogerna barnen att gå ut och fortsätta leken. Leken accepterades 

till viss grad men den var för högljudd och accepterades inte till full grad, detta eftersom den inte 

höll sig inom de regler och ramar som satts av pedagogerna. Tullgren (2004) skriver att lekar som 
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pedagogerna anser som meningsfulla har större möjlighet att vara högljudda och ändå fortskrida, än 

lekar som är högljudda och olämpliga enligt pedagogerna. 

 

Lek är inte alltid vad det ser ut att vara, när man som pedagog står utanför och tittar på barnen som 

leker kan leken uppfattas som våldsam och rent av farlig. Barnen som deltar i leken är helt inne i sin 

lek och anser att de har roligt. Leken som barnen leker innehåller de andra kriterierna för att leken 

ska anses som ”god”, leken har hållit på en stund, de vill inte bli störda eller att leken ska ta slut. 

Leken anses dock som stökig och våldsam om man tittar på leken utifrån med pedagogens ögon. På 

grund av att leken anses vara våldsam blir den inte önskvärd (Hangaard Rasmusen, 1998).   

 

Hangaard Rasmusen,(1998) menar på att det finns olika gränser för vad pedagoger tillåter på olika 

förskolor. På en del förskolor är det mer accepterat att vara våldsam och springa, i jämförelse med 

andra förskolor som tillåter mindre av den högljudda och rörliga leken. Precis som på vissa ställen 

är det inte tillåtet att klättra högt i träd och på vissa sågas toppen på trädet av för att förhindra detta, 

medan barnen på andra förskolor får lov att klättra högt i träden. Hangaard Rasmusen, (1998) 

betonar att det är beroende på vad pedagogerna anser vara god eller icke god lek som påverkar vad 

som är tillåtet på förskolan. 

 

Graden av hur oönskad en lek är kan variera utifrån vilka faktorer som finns med i leken samt på av 

hur oönskad leken är utifrån vems ögon den bedöms av. Ett bra exempel som Tullgren (2004) 

skriver om är när barnen leker exempelvis brandman. Temat i leken klassas som god ur 

pedagogernas ögon i studien eftersom temat speglar verkligheten, barnen lär och får erfarenheter 

om den genom denna lek. Dock är leken rörlig och högljudd. I detta exempel tar det goda över det 

icke goda i leken och på detta vis blir leken accepterad trots att den egentligen inte är speciellt 

önskvärd. Lekar som detta exempel faller dock ofta, utanför ramen av vad som inte är en accepterad 

lek i förskolan. Om temat förändrats till ett icke önskvärt hade den högljudda och rörliga leken inte 

accepterats på samma sätt.  Ett omvänt fall där kriterier för den goda leken finns med: barnen är 

engagerade, aktiv, leken är pågående en längre tid håller, men där temat i leken inte är önskvärt eller 

accepterat på något vis av pedagogerna. I detta fall kan leken få stämpeln som en icke önskvärd lek 

trots en hel del goda kriterier som finns med. Graden av hur en mindre önskvärd lek är, bedöms 

utifrån pedagogens ögon och dennes värderingar kring vad som inte anses accepterat och vad som 

anses vara god lek (Hangaard Rasmusen, 1998). Faktorer som spelar roll i denna bedömning av 

leken är då de klassiska faktorerna kring vad som återspeglar en god eller inte god lek. 
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3.5 Makt 

 

I Johansson och Pramling Samuelssons (2009) studie beskrivs hur en pedagog startar upp en lek 

med barnen, i detta exempel visas maktpositionerna ganska tydligt, pedagogen har makten att styra 

leken och avfärda sådant som inte accepteras. Barnen blir då underordnade och emellanåt 

begränsade i sin lek eftersom att pedagogen dominerar och bestämmer vad som är accepterat. I en 

episod från en observation i Johansson och Pramling Samuelssons (2009) studie, påstår ett barn att 

djuret i barnens lek har dött, detta accepteras inte av pedagogen utan hon föreslår istället att djuret 

klarade sig trots allt, och undviker därför frågor om döden. Utifrån observationerna som ges lyfter 

författarna att barnen får ta initiativ, men endast om dessa är inom de ramar som pedagogen satt 

upp. Om leken tar ”fel vägar” styr pedagogen tillbaka leken på ”rätta vägar” som i exemplet ur 

observationen ovan. I andra observationer pekas det på att pedagogerna ger mer makt åt barnen och 

är med på barnens villkor. Pedagogerna servar och ”göder” leken med material samt har översikt 

över leken så att den inte tar fel form (Johansson och Pramling Samuelssons, 2009). 

 

I barnens lekar finns det oftast ett barn som bestämmer över leken vilket Hangaard Rasmusen, 

(1998) benämner med titlarna regissör (den som bestämmer över leken), inspicient (var och med 

vem man ska leka) och sufflör (bestämmer vad man ska säga). Det är oftast ett barn som innehar 

alla dessa titlar enligt Hangaard Rasmusen, (1998). Det betyder att ett dominerande antingen kan 

hämma eller utveckla leken, beroende på hur detta barn tar sig an uppgiften att vara den som har 

makten att påverka leken. 

 

3.6. Den osynliga styrningen och den dolda läroplanen 

 

En slags styrning från pedagoger finns i alla verksamheter men den behöver inte alltid synas, detta 

kan kallas den osynliga styrningen. Gannerud och Rönnerman (2007) framhåller att pedagogerna 

har ett förhållningssätt gentemot barnen där det finns ett bemötande av uppmuntran och beröm vid 

den goda leken och att där finns ett ”rätt sätt” samt en plikt att leka. Där döljer sig alltså normer och 

regler som inte är uttalade men medvetna av barn och personal, detta kan också kallas för den 

”dolda läroplanen”. Gannerud och Rönnerman (2007) skriver även om en ”osynlig styrning” som 

innebär att pedagogerna lyssnar och agerar med barnen på ett vis där det ser ut som om att barnen 

har maktövertaget. Pedagogerna lyssnar på barnen och följer upp deras förslag, är hjälpsamma och 

inte fördömande. 
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Tullgren (2004) menar i sin avhandling att där finns en tyst överenskommelse om vilka lekar som är 

acceptabla i förskolan och inte acceptabla. Hon lyfter att pedagogerna uppmuntrar barnen till 

”rumsrena” lekar. Tullgren (2004) betonar att den goda leken speglar hur moralen och etiken i vårt 

samhälle ser ut och det är i leken som barnen lär sig hur samhället fungerar och hur man som 

människa förväntas bete sig. Dessa budskap menar hon att pedagogerna ofta uppmuntrar till och 

styr lekarna mot. Vidare skriver Tullgren (2004) att pedagogerna normaliserar leken genom att förse 

barnen med material och leksaker som ger upphov och inspiration till god lek samt introducerar och 

styr lekarna mot det som anses vara gott, lärorikt och utmanade. 

 

Tullgren (2004) menar att den lek som inte är önskvärd avvisas och accepteras inte av pedagogerna 

i förskolan. Lekarna kan även redigeras av pedagogerna till en mer god lek och om där är barn som 

står utanför leken och inte deltar så speglar leken inte den goda lekens kvalifikationer. Barnet som 

står utanför leken anses då som passivt och att stå utanför leken anses inte meningsfullt. Tullgren 

(2004) betonar även att otäcka, olagliga, skrämmande och dramatiska lekar inte är accepterade inom 

förskolans ram, dessa lekar avstyrs, ignoreras eller korrigeras av pedagogerna och anses inte höra 

hemma i förskolans arena. Tullgren (2004) lyfter fram att pedagogerna generellt styr tre olika 

lekkategorier 

 

• Styrs mot den goda och utvecklande leken. 

• Styrs ifrån den högljudda och störande, den ”fridstörande” leken. 

• Styrs från det som anses otäckt och olagligt och som inte stämmer med hur en god  

                      samhällsmedborgare bör vara. 

 

Utifrån Tullgrens (2004) observationer visas det att pedagogerna ofta styr undan olämpliga 

agerande från barnen på ett ”osynligt”, diskret och vänligt sätt. Pedagogerna kan också ignorera och 

vända ryggen åt det som inte ”passar” inom ramarna som satts upp av pedagogerna. Att visa 

ogillande kring barnens agerande/lek sker även genom att pedagogerna säger till barnen i en arg ton 

om det är någonting som är väldigt olämpligt. Någonting som observerats av Tullgren (2004) är att 

högljudda och dramatiska lekar inte alltid behöver redigeras eller tonas ner av pedagogerna. Om de 

anses som meningsfulla, då är de acceptabla. Leken anses vara ett sätt för barn att bearbeta 

verkligheten, tankar och funderingar. Däremot motverkas lekar som inte passar inom normen i 

samhället och som barn inte bör lära sig, vilket kan göra att funderingar och frågor om till exempel 

döden, sjukdomar, våld och hot lätt försvinner eller undviks från situationer i förskolan (Tullgren, 

2004). 
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De flesta pedagogerna i Tullgrens avhandling (2004) tar en roll som en glädjefylld lekkamrat till 

barnen för att smidigt kunna påverka leken. Genom att pedagogerna ”ger” makten åt barnen i leken 

så kan den osynliga styrningen existera. Om pedagogerna är engagerande och glädjefullt inställda 

till barnen och deras lek får pedagogerna gärna delta för barnen, vilket ger pedagogerna en bra 

chans till att korrigera leken om den urartar eller innefattar olämpligt innehåll och agerande. 

 

Utifrån sin avhandling framhåller Tullgren (2004) att pedagogerna styr leken för att i det stora hela 

lära barnen vad som är rätt och fel och etik och moral. Alltså lärdomar som ska bidra till en 

utveckling som resulterar i att barnen blir goda, moraliska människor som vet vad som är rätt och 

fel. Barn som inte kan leka på ”rätt sätt” behöver alltså tränas i detta, det kan även ses som att 

barnen har leksvårigheter om barnet inte klarar av att leka ”rätt”. 
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4. Teoretisk utgångspunkt 

 

Under arbetets gång har våra teorier arbetats fram främst med utgångspunkt i vår empiri. Vi har 

dock inte använt oss av en diskursanalys som annars är en vanlig metod att använda sig av när det 

gäller de teorier vi valt. Begrepp från dessa teorier har däremot varit användbara och väsentliga för 

vår analys. Etik och moral är en övergripande faktor när det gäller gränsdragningen kring vad som 

anses vara ond eller god lek. Makt är även ett nyckelord när det gäller denna studie, vi har 

inspirerats av Foucaults maktteori för att förklara hur makten kan påverka lekens karaktär. Dessa 

teorier och begrepp kommer att hjälpa oss att analysera och förklara de situationer som observerats 

samt de intervjuer som vi genomfört. 

 

4.1 Etik och moral 

 

John Dewey står bakom begreppet ”learning by doing” som går ut på att man måste testa teorin i 

praktiken När det gället rollekar barn måste få prova olika roller i leken för att kunna utmana sig 

själv och få ta del av andra perspektiv än sitt eget. I rolleken utvecklar barnen även sig själv och 

stärker sitt självförtroende gradvis genom att bland annat utveckla sitt språk, kroppsspråk samt den 

sociala kompetensen (Trost och Levin, 2010). 

 

Människan föds inte social, utan det är något barn och vuxna successivt blir mer och mer, desto mer 

de socialiseras in i samhället. När barnen socialiseras in i samhället lär de sig även vilka normer och 

förväntningar som finns i olika kontexter (Trost och Levin, 2010).   

 

Barn har en så kallad signifikanta andra som barnet lär sig mycket av och som får stor betydelse för 

barnets uppbyggnad av sitt egna jag och självförtroende. Denna är inte bara viktig under 

uppväxtåren utan även en viktig del resten av barnets liv. Ett barns signifikanta andra kan vara 

barnets föräldrar, syskon eller en pedagog. Pedagogerna kan komma att få en viktig roll när det 

gäller barnets självförtroende, samt barnets utveckling till att bli en god medmänniska i samhället 

eftersom vissa barn tillbringar stora delar av dagen på förskolan (Trost och Levin, 2010). 

 

Social ordning är som en uppsättning reglerande normer, på samma sätt som trafikregler styr 

trafiken, styr de reglerande normerna hur människor agerar med varandra. Om vi inte följer 
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trafikreglerna uppstår det oordning i trafiken, på samma sätt om man inte följer interaktionsreglerna 

rubbas den sociala ordningen. De sociala reglerna bestämmer hur man ska interagera med varandra 

i olika sammanhang, kan man inte de sociala reglerna stör man den sociala ordningen (Trost och 

Levin, 2010). 

 

Med interaktion menar Trost och Levin (2010) att samhället består av människor som interagerar 

med varandra. Människan är en gruppvarelse men interaktionen handlar inte bara om att man ska 

interagera i grupp utan även hur man interagerar med sig själv i olika sociala sammanhang. 

   

4.2. Foucaults maktteori 

 
Det finns många teorier och utgångspunkter om makt, Tullgren (2004) presenterar Foucaults 

maktteori som en ganska unik teori som skiljer sig från andra, dock finns där ganska få studier av 

Foucault när det gäller förskolan. Väsentliga begrepp i teorin är: Subjekt, kunskap, styrning och 

sanningar, som vi även ser är nyckelord i en del av empirin som vi valt att använda oss av i vår 

analys- och diskussionsdel.  

 

Foucault omprövade ständigt sina teorier, hans arbete var ett ifrågasättande av hur samhället 

förklarades och såg ut, han menade genom att se saker och ting ur olika infallsvinklar kunde  han 

komma vidare i sitt tänkande. När det gäller Foucaults tankar om makt, menade han att makten 

endast fanns i relationer. Ur detta perspektiv tittade han därför på hur makten tog form i olika 

konstellationer och hur effekterna av den blev. I dessa relationer fokuserades det på hur kunskapen 

och makten påverkade subjekteten samt hur subjekten skapade sanningar, och hur samhällets 

påverkan producerade sanningar. Foucault menade att sanningar var beroende och kunde variera av 

vilken tid, epok och kultur de fanns och skapades och påverkan av vilka värden och normer som 

rådde just då i det samhället. Foucault bortsåg dock från vem som hade makten och hur den kunde 

förklaras, däremot var han intresserad av effekterna och konsekvenserna av maktrelationerna 

(Nilsson, Roddy, 2008).  

 

Foucault använde sällan ordet människor, istället valde han att kalla dessa för subjekt. När 

subjekten ingår i maktrelationer visar sig sanningar genom subjekten och den sociala värld som de 

lever i. Dessa sanningar skapas av hur exempelvis barn ”ska” vara och ”inte ska” vara genom de 

normer som råder i samhället. Detta i sig påverkar hur makten ser ut i olika situationer (Nilsson, 

Roddy, 2008). I en sammanfattning kring hur makten och styrningen kan tolkas i relation till 

pedagogers roll i detta perspektiv, är att pedagogen med tanke på barnets bästa ska styra, vägleda 
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och ge förutsättningar för barnets utveckling så att barnet kan känna sig självständigt och fritt. 

Denna styrning och makt har målet att tillslut ge barnet förutsättningar för att förstå vem den är och 

kunna styra sig själv och bli en god samhällsmedborgare (Tullgren, 2004). Kopplat till vår studie 

betyder detta att pedagogernas förhållningssätt, regler, normer och värden har betydelse för hur 

barnen (subjekten) formas. Hur makten har sett ut i praktiken visar sig genom subjektet och hur 

denna har formats av de yttre förutsättningar som skapats i detta fall av samhället, verksamheten 

och pedagogerna. Som Nilsson (2008) skriver så är subjektet en produkt av maktens påverkan. 

 

Foucault menar att det finns olika sätt för styrning, tillsammans kallar han dessa för 

governmentality som på svenska översätts till rationaliteter för styrning (Nilsson, Roddy, 2008). 

Tullgren (2004) menar att begreppet handlar om hur förhållningssättet gentemot människan är, samt 

hur människan ska styras. Det finns tre olika rationaliteter för styrning som Foucault kallar: ”Den 

disciplinära makten”, ”Den pastorala makten” samt ”Självtekniken”. Dessa tre metoder har olika 

fokus på hur makten tillämpas och påverkar subjektet. I strategin ”Den disciplinära makten” strävas 

det efter att följa rådande normer. Belöning och bestraffning är här väsentliga metoder för att nå 

strävansmålet. Genom denna metod menar Foucault att den styrande kan se avvikande beteenden 

och förändra dessa genom att antingen belöna eller bestraffa och på detta sätt skapa önskvärda 

bettende. ”Den pastorala makten” är en strategi där pedagogerna i detta fall, genom att vara 

närvarande i exempelvis barnens lek, kan få underlag och kunskap för vidare styrning. Omsorg är 

även en central del av denna strategi, då man i detta fall som pedagog, försöker skydda och hjälpa 

subjektet (barnet) mot olyckor och strävar mot inkludering (Ahlberg, 2009). Denna strategi kan vi 

bland annat se tillämpas i vår empiri då pedagogerna utnyttjar situationer i leken med utgångspunkt 

i kunskap om barnen, detta för att ta upp frågor exempelvis om vad som är rätt och fel och som 

leder till vidare utveckling för barnen. Den sista strategin som strävas mot är ”Självtekniken”, denna 

handlar om att subjektet ska kunna styra sig själv fritt. Detta kan subjektet dock först tillämpa efter 

att ha lärt sig vad som är rätt och fel och vilka normer som behöver följas. Lärdomar som dessa kan 

subjektet ha fått genom påverkan av antingen ”Den disciplinära makten” eller ”Den pastorala 

makten”. Självtekniken är det mål som ska försöka nås menar Foucault (Tullgren, 2004). 
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5. Metod 

 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ undersökning, detta för att genom intervjuer och 

observationer synliggöra hur den fria leken värderas av pedagoger och hur det speglar 

verksamheten (Nylén, 2005).  

 

Innan observationerna och intervjuerna genomfördes studerade vi tidigare forskning inom ämnet för 

att kunna dra paralleller om den goda och inte önskvärda leken i både observationer och intervjuer. 

För att få en tydligare bild av pedagogernas agerande kring den fria leken valde vi att göra 

observationer ute i två verksamheter, detta för att få en tydligare grund att bygga våra intervjuer på 

som vi senare genomförde med pedagogerna. Eftersom vi var intresserade av vad pedagogerna hade 

för värderingar kring leken valdes fyra pedagoger från två olika förskolor för djupare intervjuer. 

 

5.1. Observationer 

 

Vi har observerat barns fria lek i olika förskolemiljöer för att se hur de olika kontexterna påverkar 

barnens lek, samt hur barn och pedagoger följt och tolkat de rådande normer och värderingarna i de 

olika verksamheterna (Nylén, 2005). 

 

Observationerna tog plats vid fyra tillfällen, två gånger per förskola. Vi valde att observera den fria 

leken en gång på förmiddagen och en gång på eftermiddagen på varje förskola. Tidpunkterna för 

våra observationer var någonting vi hade i tanken när vi bestämde hur vi skulle observera, detta 

eftersom vi genom våra erfarenheter har sett att leken kan se olika ut på förmiddagen och 

eftermiddagen i förskolan. Under dessa tillfällen observerade vi cirka en timme varje gång. Att 

observera är ett intensivt arbete, Bjørndal (2007) skriver att genom våra sinnen kan en människa ta 

emot 11 miljoner bits (minsta mätbara enhet för att en signal ska registreras). När någon medvetet 

observerar kan en person endast uppfatta 40 av 11 miljoner bits. Om detta stämmer så är det inte så 

svårt att förstå varför olika människor kan uppfatta samma situation på så många olika sätt.  

 

Vi använde oss av penna och papper under våra observationer. De leksituationer som vi såg under 

observationerna har vi valt att använda som underlag för våra intervjuer. 

 

 Det var en fördel att vara två stycken eftersom att vi ibland observerade samma sak. Vi jämförde 
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våra observationer, på detta sätt fick vi två extra ögon på den episod som vi observerat. Vi ser dock 

en nackdel med att observera med endast papper och penna eftersom att man som observatör lätt 

missar en hel del i de episoder man observerar. Vid analys av empiri kan man inte heller gå tillbaka 

till tillfället igen för att försäkra sig eller förstärka det som man tycker sig ha sett, till skillnad från 

om man använt sig av till exempel videokamera. Det positiva med att observera med endast papper 

och penna var bland annat att vi som observatörer på ett naturligt sätt kunde fånga oväntade 

situationer som plötsligt kunde dyka upp. Barnen och pedagogerna uppmärksammade inte heller att 

vi observerade vilket hade varit mer tydligt om vi till exempel använt oss av en videokamera som 

även Patel och Davidsson (2003) menar. 

 

5.2. Intervjuer 

Vi klargjorde för våra respondenter att det inte var ett förhör med rätt eller fel svar, utan vi ville åt 

deras historia och genom detta blir de deras ”sanningar” som vi lyssnar på.  

 

Vi anser att intervju som metod i vårt arbete var relevant och användbart. Intervjun var där vi fick 

det mesta av den information vi sökte svar på i vår forskning. Att spela in intervjuerna var en bra 

metod eftersom när vi transkriberade dem kunde gå tillbaka och lyssna. Bjørndal (2007) skriver 

även att denna metod kan vara till hjälp vid senare bearbetning av empiri. Vi anser också att vi på 

detta vis kunde få en noggrann och korrekt tolkning av våra respondenters uttalande. 

 

När det gäller informationen till pedagogerna använde vi oss av, vad Nylén (2005), betecknar som 

tratteknik och som ibland används vid intervjuer. Man väljer då att förklara en del av ens syfte och 

frågeställning men delar inte med sig av det specifika syftet. Detta för att inte styra pedagogerna 

mot ett svar, utan att de får resonera kring ämnet utifrån sina tankar och idéer. 

 

Intervjufrågorna byggdes främst på vår frågeställning. Därefter byggde vi upp frågor dels utefter det 

vi var nyfikna på och dels den tidigare forskning som vi tagit del av, detta för att även ifrågasätta 

den. Vi utgick också ifrån det vi tyckte oss se i våra observationer. Vi skapade tio stycken 

grundfrågor och lade sedan till frågor utifrån det vi sett ur våra observationer på de specifika 

förskolorna. Våra intervjuer tog mellan 15-25 minuter med varje respondent som vi valde att 

intervjua enskilt. Pedagogerna intervjuades var för sig. Vi delade även upp intervjuerna mellan oss 

så att det blev mer av en dialog än en intervju. För att vi skulle kunna analysera och få en klar bild 

över vad som sagts spelade vi in samtalen och avlyssnade dem sedan tillsammans. 
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5.3. Urval av respondenter 

 
Vi valde fyra pedagoger på två förskolor. Alla våra respondenter är förskolelärare och har fått 

fiktiva namn. Från förskola 1 valde vi att intervjua Lisa som arbetat i 6 år och Marianne som arbetat 

i 30 år. Från förskola 2 valde vi att intervjua Sara som arbetat inom förskoleverksamheten i 10 år 

samt Alma som arbetat i 30 år. Vi valde dessa respondenter på grund av att vi ansåg oss ha en bra 

kontakt med dem och vi har intervjuat några av dem vid tidigare tillfälle, vilket vi ansåg 

underlättade intervjuerna. De respondenterna som vi inte intervjuat tidigare valdes eftersom dessa 

pedagoger visade intresse, vilket även gjorde oss inspirerade att ha med dem i vår intervju. 

Förskolorna valdes på grund av att vi haft kontakt med de båda verksamheterna tidigare och bland 

annat gjort delar av vår verksamhetsförlagda utbildning på dessa.  

 

5.4. Analysmetod 

För att analysera vårt material har vi utgått från Foucaults maktteorier och från etiken och den 

rådande normen som finns i samhället och som överförs i förskolan. Med hjälp av dessa teorier har 

vi försökt att förklara hur leken kan bli påverkad av olika faktorer och bli kategoriserad av 

pedagogerna och samhället. Vi har försökt få syn på hur olika pedagoger värderar, uppmuntrar eller 

avfärdar olika sorters lek.  

 

När det gäller både observationerna och intervjuerna plockade vi ut delar ur dem efter att vi hade 

fått en bild över hela vår insamlade empiri. Vi såg samband mellan observationerna och intervjuerna 

och plockade ut det som flätade ihop pedagogernas ord med den bild vi fått av deras verksamhet. 

Att använda oss av både observation och intervju var förvirrande i början eftersom empirin var stor, 

men efter att ha sållat bort en del blev där ett mönster och ett samband mellan de båda metoderna. 

Vi valde att ta med det som pedagogerna var överens om, men även det som skilde de olika 

pedagogerna åt. I observationerna och intervjuerna har vi plockat ut skillnader och likheter i hur 

olika pedagoger värderar olika leksituationer. Vi utgick ifrån det som var relevant utifrån syftet och 

frågeställningen. Fördelen med att använda sig av dessa metoder var att vi kunde styrka validiteten 

med pedagogernas ord och våra erfarenheter av deras verksamheter. 
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5.5. Forskningsetiska övervägande 

 

För att inte avslöja identitet eller platser, har vi använt oss av fingerade namn eller benämnt 

berörande på andra sätt på grund av etiska skäl (Denscombe, 2004).  

 

Under våra intervjuer bad vi om tillåtelse för att spela in intervjuerna med bandspelare och såg till 

så att respondenterna samtyckte, detta för att bemöta respondenterna på ett etiskt och moraliskt vis 

när det gäller frihet, valmöjlighet och rättigheter att välja (Denscome, 2004). Vi valde att spela in 

intervjuerna eftersom vi ansåg att det förenklade för oss själva samt på grund av etiska skäl då vi 

med mindre sannolikhet skulle misstolka respondenternas uttalande. Som även Bjørndal (2003) 

skriver så kunde vi med hjälp av denna metod gå tillbaka till intervjun om vi skulle behöva, för att 

återge citat så ordagrant som möjligt. Det var viktigt för oss att det fanns en ömsesidig förståelse 

kring hur materialet skulle användas. Vi informerade därför respondenterna om användningen av 

materialet samt försäkrade oss om att respondenterna inte hade invändningar kring detta (Kvale, 

2010). De inspelade intervjuerna förklarade vi bara skulle avlyssnas av oss två, hanteras på ett 

konfidentiellt sätt och inte ”läcka ut” ut till andra icke involverade i studien. Vi berättade även att 

intervjuerna endast var till för forskningssyftet och kommer raderas när vårt arbete är inlämnat och 

godkänt (Denscombe, 2004). 

5.6 Arbetsfördelning 
 

Intervjuerna delade vi upp, för att det skulle bli lättare att föra ett samtal om lek och att det inte 

skulle kännas som ett förhör av den som blev intervjuad. Vi lyssnade på alla intervjuerna 

tillsammans för att gemensamt kunna plocka ut guldkornen från intervjuerna. Observationerna 

gjorde vi tillsammans för att kunna diskutera dem i efterhand och för att fyra ögon uppfattar mer 

saker än vad två ögon gör. Samlandet av litteratur och skrivandet har vi till största del tillsammans 

för att arbetet skulle bli sammanhängande. 
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6. Resultat och analys 

 

I detta kapitel presenterar vi det resultat vi har fått fram genom våra observationer och intervjuer. Vi 

har behandlat empirin och eftertänksamt plockat ut relevanta delar för att få en helhetsbild av vår 

insamlade data. Vi presenterar observationerna och intervjuerna tillsammans och kopplar ihop våra 

olika delar av empirin för att få en helhet och en klar bild kring de teman vi anser vara relevanta och 

representativa för vårt resultat. Vi har delat upp vår analys i sex tema: Den fria leken – det viktigaste 

barnen har, Den sociala och utvecklande leken, Spring inte inomhus, Krig och våldsamma lekar, en 

sorts bearbetning, Leken – ett etiskt dilemma, Pedagogens påverkan och osynliga styrning av 

gruppdynamiken. 

 

Den fria leken – det viktigaste barn har 

Alla pedagoger i vår intervju har en gemensam uppfattning om att den fria leken är någonting där 

barnen själva väljer vad de vill leka. Två av våra respondenter berättar att de anser att fri lek även 

innebär att pedagogerna kan starta upp en lek eller påverka den på olika sätt, däribland att tillföra 

material och ”göda” leken. Alla pedagoger anser att den fria leken är väldigt viktig och två av 

pedagogerna berättar att det tar emot att behöva bryta den fria leken när barnen är engagerade i den. 

De lyfter att leken är otroligt viktig men att barnen även behöver få ta del av planerade inslag som 

är gjorda av pedagogerna. Lisa berättar om hur hon ser på den fria leken och vilken betydelse hon 

anser att den har: 

 

Citat 1: 

”Allting kommer ur den. Det är ju så barn är barn på något vis och det måste de få vara så 

länge de kan vara det. Det är det hela essentiella i barndomen är leken. Att man leker allt man 

upplever, allt man behöver bearbeta, all sorg all glädje alla intryck man får bearbetas i leken 

det är det viktigaste barnen har.” 

 

Analys: Den fria leken ger barnen chans att socialiseras in i samhället, det är i denna till stor del 

som barnen lär sig hur regler ska följas och hur de förväntas att bete sig. Enligt pedagogerna är den 

fria leken någonting barnen själva får bestämma över till stor del, samt att den då ger barnen chans 

till att utvecklas självständigt. Vi ser en strävan mot en självstyrande strategi. Att interagera med 

andra är en nödvändighet för att barnen ska utvecklas socialt, pedagogerna menar dock att det inte 

bara kan vara fri lek som råder i verksamheten. Vi anser oss kunna koppla inslag av den pastorala 

makten till detta arbetsätt, genom planerad verksamhet samt stöd i leken kan pedagogerna vara 
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barnens signifikanta andra då de bland annat göder leken och påverkar barnen på andra sätt genom 

den planerade verksamheten. Ett etiskt dilemma uppstår dock hos pedagogerna då de berättar att det 

tar emot att bryta den fria leken. Däremot innebär ofta den planerade verksamheten teman som 

innehåller lärande om moral och etik, ofta sker detta indirekt. Detta för att stärka barnens självbild 

och uppfattning av världen. Pedagogerna påpekar att barnen behöver en signifikant andre och 

genom planerad verksamhet kan pedagogerna ge barnen verktyg till utveckling som de sedan kan 

bearbeta och använda sig av i den fria leken. 

 

Den sociala och utvecklande leken 

Pedagogerna beskriver den goda leken som en social, engagerande och lärande lek. Två av 

pedagogerna anser även att bråk och konflikter i leken kan vara av det goda slaget eftersom barnen 

då lär sig att hantera konflikter och socialt samspel. Den goda leken menar en pedagog även bidrar 

till att barnen lär sig att samarbeta, hur man är en god vän samt bidrar till utveckling av 

koncentrationsförmågan. Två av pedagogerna i vår intervju berättar hur de ser på det goda som kan 

uppstå i leken: 

 

Citat 2: 

”Man ska tänka på varandra, att man inte ska vara taskig mot varandra ju. Väldigt mycket 

tycker jag att man försöker att de ska lösa sina konflikter själva och då gäller ju det i leken 

också att man ska försöka lösa det, att inte vi går in och, om det är någon som kommer och 

säger någonting, att inte vi går och säger att så ska du inte göra, utan att man reder upp det iså 

fall och gör det tillsammans om de inte klarar det själva.” 

 

Citat 3: 

”Där kommer alltid på någon nivå, om det är ur vetenskaplig lärdom eller om det är ur till 

exempel rollspelsdynamiken/gruppdynamiken, men där kommer alltid goda saker ur det barnen 

gör.”  

 

Analys: Den goda lekens egenskaper kan ofta kopplas till att den innehåller de sanningar som 

samhället skapat, alltså de rådande normerna. Där barnen lär sig vad som är rätt och fel genom 

samhällets rådande etik och moral. Pedagogerna ser det som att konflikthantering även kan vara en 

god lek eftersom att barnen här får tillfälle att utmana sig själva och sina kamrater kring vilka 

normer och etiska regler som ska råda och följas. Den goda leken uppstår alltså när de sociala 

reglerna följs. 
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Spring inte inomhus 

Att springa inomhus anses inte vara en accepterad lek av samtliga pedagoger i vår studie. Sara på 

förskola 2 berättar i intervjun att pedagogerna vill ha lugnare lekar inne och påpekar att springa, det 

får man göra utomhus. I vår observation på förskola 1 såg vi situationer där barnen sprang inomhus 

och hur pedagogerna i denna verksamhet hanterade detta.  

 

Observation 1: 

Barnen springer inomhus, pedagogen säger till barnen att de snart ska gå ut och att de får 

springa då. Istället erbjuder pedagogen att läsa för barnen, detta går barnen med på och de går 

och sätter sig i soffan och läser. 

 

Analys: Vi tolkar springandet som en kategori i den onda leken. Att springa inomhus är en explicit 

norm i förskolan. Detta är tydliggjort av samtliga pedagoger samt en oskriven regel som barnen är 

medvetna om. Just att springa och vara högljudd inomhus är någonting som inte accepteras och 

något som pedagogerna tar avstånd ifrån, de uppmuntrar istället barnen till annan lek, det vill säga 

till en godare lek. Precis som det finns trafikregler för att skapa ordning, så finns reglerna i 

förskolan för att skapa ordning. Följs inte reglerna så skapas oordning, dessa regler förväntar sig 

pedagogerna att barnen ska följa när det kommer till att upprätthålla en viss ordning i förskolan. 

  

Krig och våldsamma lekar, en sorts bearbetning 

Krigslekar och våldslekar är i hög grad accepterade på förskolan, dock finns där villkor för hur 

våldsamma lekarna tillåts att bli ur ren skaderisk. Marianne berättar även att leksaker i form av 

pistoler, vapen som inspirerar till krigslekar och våldsamma lekar är någonting som hon inte vill 

tillföra barnen. Hon berättade vidare att denna sortens lek är accepterad men vill barnen ha vapen 

till leken så ska barnen själva få tillverka dem. På detta sätt så får barnen använda sin kreativitet och 

ett lärande av den goda formen kommer på detta vis in i leken. 

 

Marianne påpekar att krigslekar kan klassas som en dålig lek, detta om barnen inte är mogna ”för en 

viss sorts action”, det kan då lätt gå överstyr. Vidare berättar pedagogen att ur barnens perspektiv 

anses leken kanske inte som dålig. Ur pedagogens perspektiv å andra sidan kan leken lättare ses 

som en dålig lek, då pedagogerna kan uppfatta att leken blir en farorisk, vilket kanske inte barnen 

själva upplever. Även Lisa berättar om sina åsikter kring krigslekar: 

 

Citat 4: 

”För mig är inte krig någon dålig lek, det är ju en bearbetning på något sätt om det är något 

man hört/sett/hemskt nog kanske självupplevt. För mig är det att bearbeta saker. Jag lekte själv 
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också krig när jag var liten, man sköt varandra i huvudet och trillade ner och dog. Jag upplever 

inte att man tar skada av det, nej, det skulle jag inte se som en hemsk lek. Definitivt inte.” 

 

Marianne berättar att brottning mellan de äldre killarna förekommer en del i förskolan, ur ren 

farorisk kan detta utvecklas till en dålig lek eftersom att den kan gå över styr. Hon menar vidare att 

dessa lekar inte behöver förhindras utan kan bli en god lek med pedagogens närvaro och styrande av 

leken, där den dåliga leken kan bli god genom att tillföra regler i leken. Marianne berättar: 

 

         Citat 5: 

”… Men deras lek, de flesta leker inte dåliga lekar, de leker sin verklighet och det som de 

inspireras av.  Sen kan det vara en dålig lek för oss.” 

 

Analys: Våldsamma lekar är något av ett dilemma för pedagogerna. Den tillåts i viss grad men den 

är också en lek som observeras av pedagogerna för att inte gå över styr. Genom att pedagogerna är 

närvarande i leken kan de ta makten över hur leken utvecklas och styra den åt rätt håll om det 

behövs. Ett dilemma är att det även är en fråga om säkerhetsrisken och hur väl barnen känner till de 

oskrivna reglerna. I en generell tolkning kan våldslekar och krigslekar både kategoriseras som goda 

och onda. Dessa lekar bidrar till bearbetning av barnens erfarenheter, vilket är nödvändigt för 

barnen och gör därmed leken god. Om leken däremot går överstyr och barnen inte följer reglerna så 

finns det en risk att barnen skadar sig, då blir leken ond. Krigslekar och våldslekar har även regler 

för hur de får lov att gå till, därför är dessa lekar accepterade. Hur reglerna i leken följs av barnen 

avgör helt enkelt om leken klassas som ond eller god i pedagogernas ögon. 

 

Den utforskande leken – ett etiskt dilemma 

Marianne berättar att hon anser att det är en svår gränsdragning var den goda leken blir till en dålig 

lek i den meningen att barnen kan skada sig genom leken. Hon menar vidare att man ibland behöver 

stoppa barnen när man som pedagog ser att leken kan gå över styr fast att leken fungerar jättebra i 

andra sammanhang, däribland att den engagerar barnen. Respondenten berättar att när man som 

pedagog har hand om andras barn så är toleransnivån lägre kring vad som är accepterat, eftersom 

vissa föräldrar inte har samma åsikter kring vad som är okej för barnen att göra som pedagogen har. 

Marianne berättar vidare att det många gånger tar emot att stoppa barnens lek fast att den engagerar 

barnen väldigt mycket men att den kan innebära en liten farorisk. Marianne menar att privat med 

sina egna barn, finns en helt annan acceptans nivå eftersom att hon själv har ansvaret då. 
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Citat 6: 

”… Och ibland, alltså det är en så svår gränsdragning där att ta död på glöden ur farosynpunkt 

eller ta död på glöden ute, klättra inte så högt, men sen å andra sidan, ja, det är jättesvårt. Och 

det är mycket svårare när det är andras barn än sina egna. För då är det liksom, för jag har ju 

ansvar för dem också här men det är ju mina egna barn och jag vet, okej, de får göra det.  Och 

jag kan vara mer tillåtande med mina egna barn, jag vet att om de ramlar och slår sig så gör de 

det, men det är svårare att försvara sig mot en förälder att då kan det ju bli brist i tillsynen. Och 

det vill man ju inte. 

… Ja man kan ju det men sen gäller det också att vara tydlig inför föräldrarna och försöka få 

dem att förstå att det är frihet under ansvar, man kan inte leva i sin skyddade lilla värld här. ”   

 

Analys: Förskolan ska vara en trygg plats och pedagogerna har ansvaret för barnen, vilket gör att 

pedagogerna då måste ta hänsyn till föräldrarnas värderingar samt de rådande normer och 

värderingar som är förskolans riktlinjer när det gäller barnens trygghet. Dilemmat är att förskolan 

ska få vara en utforskande plats för barnen men samtidigt ska föräldrarna känna att barnen är 

trygga. På grund av etiska skäl ur ett perspektiv av den pastorala makten kan den utforskande leken 

begränsas för barnen. Detta visar sig då gränsdragningen mellan god och ond lek blir ett dilemma. 

Hur mycket pedagogerna väljer att skydda barnen blir avgörande för hur mycket barnen tillåts att 

styra leken, då den onda leken kan leda till att barnen skadar sig själv eller andra barn. 

 

Pedagogens påverkan och osynliga styrning av gruppdynamiken 

Pedagogerna jobbar olika kring hur de väljer att arbeta med att styra den onda rolleken till den goda 

rolleken. Tre av pedagogerna deltar inte så ofta i leken medan en av pedagogerna är väldigt aktiv i 

barnens lek och anser att hennes roll i den kan bidra till lekens utformning och kunskap till barnen. 

De pedagoger som inte deltar så ofta i leken berättar att man som pedagog många gånger kan störa 

leken, istället väljer dessa pedagoger att påverka maktförhållandena i rolleken på andra sätt. 

 

På förskola 2 berättar en av pedagogerna att hon observerar barnens roller i leken, om ett barn får 

samma roll med låg status många gånger så pratar hon med barnet om det och frågar om barnet vill 

ha den rollen. Sara berättar vidare att ha en låg status i rolleken kan vara ett bättre alternativ än att 

uteslutas helt ur leken. Alma berättar att hon försöker sitta lite vid sidan om där barnen leker för att 

kunna vara tillhands om barnen tycker sig behöva henne, om barnen då kommer fram till henne så 

kan hon styra leken om barnen eller hon tycker att det behövs. 

 

Lisa berättar att hon och hennes kollegor observerar vilka roller barnen får i rollekarna, om där är 

ett barn som ofta är i underläge så försöker de arbeta med att stärka barnet på olika vis i vardagen. 
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Marianne berättar att hon försöker ändra gruppdynamiken om det behövs, genom att gå in i leken 

och förändra rollerna. Om ett barn får en roll som hund hela tiden så kan hon gå in i leken och vara 

hundens skötare och på detta viset göra hundrollen mer intressant och speciell. Pedagogen påpekar 

även att hon kan gå in och ge förslag på att barnen kan ändra rollerna om det ofta är så att barnen tar 

samma roller och det blir ett mönster som skapar stora maktskillnader i barngruppen.  

I en av våra observationer kan vi se maktskillnaderna och hur barnen agerar kring detta i leken. 

 

Observation 2: 

Tre av killarna börjar leka en rollek, i form av mamma, pappa och barn. De börjar aldrig leka 

utan de går igenom reglerna hur de ska leka och vad som ska hända. På förskolan finns en bil i 

trä som killarna sätter sig i och bjuder in ännu en kille som får agera bebis. Två av killarna vill 

vara/ är storebror. Martin som är/vill vara storebror sitter fram i bilen, han tittar på Daniel som 

också är/vill vara storebror, men sitter i baksätet, då säger Martin; ”-bebisar sitter där bak, min 

storasyster brukar få sitta fram för hon är stor och jag är liten, därför sitter bäbisarna där bak.” 

Det går inte den andra Daniel med på. Då sätter sig Martin som förr satt fram i bilen, i 

fönsterkarmen och säger till pojken som kör bilen: ”Visst är detta också bilen.”. Daniel 

instämmer, det är det såklart, det är släpet. På det sättet kan båda vara storebröder. Det är även 

viktigt att man spänner fast sig när man åker bil menar pojkarna. Den tredje pojken kör bara 

bilen utan att lägga sig i samtalet. 

 

Analys: Foucault menar; genom att ha kunskap om barnet eller den som ska styras så blir styrningen 

mest effektiv och användbar, då kan exempelvis pedagogen genom en dold styrning vägleda barnet 

till bästa möjliga och önskvärda utveckling. Genom en dold styrning kan barnet känna att den är 

självständig, fri och självstyrande. Alla pedagoger som vi intervjuat är ense om att det är viktigt att 

stödja barnen i deras lek samt hjälpa dem på olika vis med att hantera makthierarkin i barngruppen. 

Pedagogerna använder sig av olika strategier för att ge barnen bästa möjliga förutsättningar för att 

till slut kunna uppnå ”självtekniken”, ur Foucaults teori om rationaliteter för styrning. John Dewey 

har myntat begreppet ”Learning by doing”, det kan liknas vid när barnen i förskolan får en roll i 

leken som de lär sig att bemästra exempelvis om ett barn ofta får vara hund när de leker, då lär sig 

det barnet att ha den sortens roll. När samma barn sedan får en roll med bättre status är det inte 

säkert att den vet vad som förväntas göra eller hur mycket makt den förväntas ha i leken. Att få 

olika roller i leken är en viktig utveckling för barnet, att få olika roller sätter också barnet i olika 

situationer och ger därmed barnet fler perspektiv att se världen ur. Detta främjar barnet förståelse 

för andra människor och utveckling av empati och en bredare moraluppfattning. Ur detta synsätt 

kan vi kategorisera rolleken som en god lek eftersom den är utvecklande och även innehåller andra 

kriterier som kan klassas som god lek. Det finns dock en baksida med rolleken eftersom att alla barn 
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inte deltar på samma villkor. Den kan vara mindre utvecklande för vissa barn som inte blir 

utmanande på grund av att de får samma roll hela tiden och då begränsas. Därför behövs 

pedagogernas uppmuntran och stöd på olika sätt för att utmana de barnen som annars inte får 

chansen. Rolleken kan alltså ta skepnad av både en god lek och en ond lek.  
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7. Diskussion 

 

I denna del knyter vi an analysen till litteraturgenomgången samt empirin och ger våra egna 

reflektioner och tankar kring det vi och tidigare forskning kommit fram till. Utifrån vårt resultat har 

vi valt att dela upp diskussionen i fem teman som speglar det vi anser haft stor påverkan i vårt 

arbete. Dessa teman är: ”Toleransnivån gör skillnad”, där vi diskuterar gränsdragningen kring vad 

som är tillåtet och inte tillåtet i förskolan, hur leken kan kategoriseras samt hur detta påverkar 

barnens lek. I det andra temat ”Onda och goda krigslekar” ifrågasätter vi och diskuterar om 

krigslekarna är onda eller goda. I vårt tredje tema ”Ensam är inte alltid stark” synliggör vi 

ensamleken. I temat ”Rollekar som spelar roll” diskuterar vi hur maktpositionerna kan ha betydelse 

för barnen. I det sista temat ”Normativiteten skapar den goda och den onda leken” presenterar vi det 

mest väsentliga för hur leken bemöts och tolkas och hur detta skapar den goda och onda leken. Vi 

presenterar här vad som ligger till grund för hur en lek kan tolkas som god eller ond, vilket för 

pedagoger kan vara bra att ha i åtanke i sitt förhållningssätt och bemötande av leken i förskolan. 

  

Toleransnivån gör skillnad 

Utifrån vår analys av ämnet är gränsdragningen mellan god och ond lek inte så strikt som bland 

annat Tullgren (2004) redovisar i sin avhandling. Utifrån våra respondenter accepteras den onda 

leken mer än Tullgrens respondenter i hennes avhandling. En del av de onda lekar som Tullgrens 

respondenter beskriver anser heller inte våra respondenter klassas som ond lek, utan våra 

respondenter beskriver många av de onda lekar även som utvecklande och något som behöver 

bearbetas och levas ut i leken av barnen. Vi har utifrån vår empiri upptäck att den onda leken utifrån 

de verksamheter vi besökt accepteras i högre grad än det redovisats i tidigare forskning. Vi har 

funnit likheter och skillnader i de verksamheter som vi observerat, dock så är gränsdragningen kring 

vad som anses som god och ond lek ganska liknande. Hangaard (1998), påpekar att det finns olika 

gränsdragningar för vad som anses vara en vild lek. Detta ser vi även utifrån våra observationer, 

vissa gånger är skillnaden minimal men den finns. Toleransnivån när det gäller exempelvis 

ljudnivån skiljer sig åt från förskolorna vi besökte. På det ena stället är det mer tillåtet att leken är 

lite mer högljudd, medan på det andra stället föredras eller krävs det att leken inomhus ska vara 

lugn. Det som också skiljer verksamheterna åt är att de uttalade normer och regler som ska följas av 

barnen är tydligare i den ena verksamheten och toleransnivån är lägre kring vad som tillåts.  Det går 

inte helt att särskilja den goda och onda leken, ingenting är svart och vitt. Det kan finnas inslag av 

både den goda och onda leken och mellan dessa kategoriseringar finns en gråskala i olika nyanser 

av den onda och goda leken.  
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Hangaard, Rasmusen (1998) beskriver att olika pedagoger tillåter olika saker på olika 

förskolor, det är även så att det som är tillåtet på en förskola är förbjudet på en annan förskola. 

Det är pedagogerna som bestämmer vad som blir ”god eller ond” lek. På de förskolorna som vi 

observerade, upplevde vi att det fanns en högre toleransnivå på den ena förskolan. Vad som 

anses vara god eller ond lek är till stor del beroende på vem det är som observerar och 

”bedömer” leken. Vissa gånger kanske det kan vara lärorikt att låta leken pågå en liten stund 

längre än vad man som pedagog anser kännas bekvämt för att se hur barnen löser 

   situationen. Vi menar inte att barnen ska få lov att skada sig själva eller sina kamrater men att man 

som pedagog visar för barnen att det är de som äger leken och att de får välja vilken vändning den 

ska ta.  

 

Onda och goda krigslekar 

I den insamlade empirin upptäcker vi att krigslekar/våldsamma lekar kan tillhöra kategorin goda 

lekar för att i krigslekar bearbetar barnen sina egna erfarenheter och tankar. Denna typ av lek kan 

även vara sammanhängande vilket också faller inom ramen för vad som anses vara en god lek. 

Däremot kan även krigslekar kategoriseras som onda om det finns tendenser att barnen far illa på 

grund av leken. Löfdahl (2004) påpekar att barn leker utifrån sina egna erfarenheter, det är inte helt 

omöjligt att några av barnen har upplevt våld på ett eller annat sätt exempelvis genom våld i 

hemmet eller krig i deras hemländer. Att leka våldslekar kan helt enkelt vara ett sätt att bearbeta 

redan upplevda situationer. Att barn leker utifrån sina egna erfarenheter är något som våra 

respondenter tog fasta på, de ansåg inte att krigslekar bara vara onda lekar utan att de fick leka den 

sortens lek, så länge leken fortfarande fungerade, det vill säga att barnen inte skadade varandra. 

Barn får redan se mycket våld genom både tv- spel, filmer och tv:n. Leken får pågå under barnens 

ansvar och pedagogens övervakning. Den onda leken klassas ofta som en lek utan syfte, detta beror 

också på pedagogens inställning till vad som är en givande och utvecklande aktivitet för barnen. 

Exempelvis att vissa pedagoger kan se ett syfte med krigslekar medan andra pedagoger anser att det 

är en vild lek som inte passar sig på förskolan och finner ingen mening med den.  

 

Vidare är vår tanke att vi anser att leken inte borde styras bort om den som våra respondenter också 

beskriver inte utgör en fara för barnen. Med tanke på att forskning inom pedagogik hela tiden 

utvecklas så har de flesta pedagoger idag en stor förståelse och professionalitet där de ser att barnen 

även behöver bearbeta ämnen som kan anses förbjudna, såsom krig som annars skulle kunna 

kategoriseras som den onda leken. Med denna nya erfarenhet och efter denna studie skulle vi hellre 

vilja placera krigslekarna i kategorin den goda leken (Med förbehåll att leken inte utgör faror för 
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barnen) samt omplacerat flera olika situationer som vi tidigare benämnt som inte önskvärda lekar 

eller beteenden.  

 

Ensam är inte alltid stark 

Ensamleken accepteras till en viss grad av pedagogerna vi intervjuade, det beror helt enkelt på hur 

ofta ett barn sitter för sig själv och leker. På den ena förskolan försöker man förklara ensamleken 

som ett språkligt problem. Pramling Samuelsson (2009) forskning pekar på att det viktigaste i den 

goda leken är att barnen får vara med andra barnen och vara sociala. Författaren menar även att i 

den goda leken lär sig barnen många kommunikativa färdigheter som exempelvis följa regler och 

förhandla och acceptera andras åsikter och handlingar. När ett barn väljer att leka själv gång på 

gång, går det barnet miste om alla de sociala reglerna. Respondenternas svar på frågan om vad 

barnen lär sig i leken, är att man kan få in alla inlärningsmoment i leken, i den så kallade 

ensamleken får man dock inte in det sociala samspelet. Respondenterna menade även att det beror 

på varför barnet leker själv och om det är självvalt eller inte. Vi anser att det finns en skillnad om 

barnet lägger pussel för sig själv bland kompisar som leker med något annat, eller om barnet vid 

varje leksituation sitter för sig själv på grund av att barnet inte blir inbjuden till lek. Om barn som 

har problem med det svensktalande språket, ställs utanför leken får barnet inte heller möjlighet att 

öva på sin språkfärdighet och kan inte lära sig språket. Barn som inte får vara med i leken lär sig 

inte heller de sociala reglerna som finns i leken. I dessa situationer behöver vi som pedagoger vara 

både ett språkligt och ett socialt stöd för barnet. 

 

Rollekar som spelar roll 

Rollekarna har ofta en karaktär av att vara en god lek enligt pedagoger och Tullgren (2004), men vi 

och respondenterna är väldigt medvetna om rollekar som kan kategoriseras under den onda leken. 

Detta exempelvis när maktpositioner i leken är orättvist fördelad, vilket då kan få den goda rolleken 

att bli ond. Det kan även vara så att vissa barn utesluts för att barnet inte behärskar de sociala 

spelreglerna, utåt sett kan det se ut som barnet deltar men barnet deltar endast genom att stå nära 

leken. Barnet får alltså inte vara med aktivt i leken utan blir en åskådare till leken. Exempelvis att 

samma barn om och om igen får vara en roll som en hund eller ett träd, vilket är roller som anses ha 

en dålig status i leken. Alma uttryckte att hon hade extra koll på vilka roller barnen får och när 

samma barn får vara hund många gånger, då brukar hon gå in i leken och fråga om barnet vill vara 

hund. Marianne sa att hon brukade gå in i leken och ta rollen som hund eller hundägare och på detta 

sätt ge barnet som brukar vara hund en bättre roll i leken. 
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Gannerud och Rönnermann (2007) menar att man ofta kan se den osynliga styrningen i rollekarna 

då pedagoger deltar, pedagogerna kan då korrigera leken eller ändra maktstrukturen. Pedagogerna i 

vår intervju är i stort sett inte aktivt deltagande i barnens lek, de bryter in om leken behöver 

korrigeras, om leksakerna håller på att gå sönder eller om det ser ut som barnen ska skadas sig om 

leken får fortsätta. Det är en av våra respondenter som deltar aktivt i rollekarna, hon berättar att hon 

på det sättet kan styra leken om det behövs, genom att ändra maktpositionerna i leken. Detta gör 

hon genom att till exempel ta den dåliga rollen så att barnet som brukar få den rollen får en annan 

roll som är bättre. Både Tullgren (2004) och Pramling Samuelsson (2009) påpekar att pedagogen 

har ett bra tillfälle att utnyttja leken som ett kul sätt att göra leken till en lärande situation. Söbstad 

(2007) betonar att miljön främjar fantasin och kreativiteten och att man som pedagog kan bidra till 

att leken även kan vara ett lustfyllt lärande, men det kräver att pedagogen är aktivt deltagande i 

leken och är med och stöttar leken. De pedagoger som vi intervjuat menar att det ibland inte passar 

att man som pedagog går in i leken utan man tar en mer passiv roll och att man då låter barnen 

komma till en och få feedback på deras lek om det behövs. Pedagogerna menar att på detta viset 

utvecklas barnen mer. Vår åsikt när det gäller att delta eller inte delta i leken är att vi ser många 

fördelar med att som pedagog delta i barnens lek, däremot anser vi inte att pedagogen ska delta 

varje gång eller vara påträngande och för styrande i barnens lek. Om man som pedagog använder 

eller inspireras av den pastorala makten så är kunskap om subjektet viktigt för hur situationer 

skapas och tar form. Genom att pedagogen är något av en passiv deltagare och följer barnens 

initiativ kan det skapas en större förståelse och kunskap kring barnen, för att sedan på bästa möjliga 

sätt förse barnen med det som behövs (Nilsson, 2008). Styrning bort från den onda leken har vi 

upplevt men dock inte i den grad som Tullgren (2004) beskriver i sin avhandling. Vi har också 

förståelse med att vår forskning inte är så fördjupad och bred som Tullgrens (2004). 

 

En osynlig styrning kan vara ett bra sätt att ge barnen förslag och verktyg till utveckling av leken 

om det behövs, däremot är vår tanke att barnen bör ha makten över sin lek eftersom att den är 

självvald och temat av leken har på något vis uppkommit i barnets värld, detta bör då barnet få 

tillåtas bearbeta och styra över själv. 

 

Normerna skapar den goda och onda leken 

Något som vi ser utifrån våra observationer och intervjuer är att det finns en dold läroplan som följs 

av pedagoger och barn, främst i syftet att skapa en trivsam miljö. Hangaard, Rasmusen (1998) 

beskriver leken och den dolda läroplanen som vid ett hus i skymning där det kan pågå olika sorters 

lekar i de olika rummen och barnen förväntas veta vilka olika regler det finns i rummen. Detta kan 

liknas vid den dolda läroplanen som bland annat Gannerud och Rönnermann (2007) skriver om i sin 
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forskning. Den dolda läroplanen finns i alla verksamheter, alla pedagoger kanske inte är medvetna 

om den, men oskrivna regler vid sidan om läroplanen finns i varje verksamhet. Dessa regler 

påverkar självfallet hur verksamheten tar form och kan se olika ut från förskola till förskola. Den 

dolda läroplanen skapas av pedagogernas värderingar och synsätt på vad verksamheten har för 

ambition och förhållningssätt gentemot allt som hör förskolan till. Genom våra observationer har vi 

fått syn på olika förhållningsätt gentemot vad för lekar som är tillåtna, uppmuntrande och tvärtom, 

de som är otillåtna och förkastade, vilket vi sett en del skillnader på i de olika verksamheterna i de 

lekar som blivit förkastade och som inte ansetts ha någon funktion. Vi ser i vår empiri att 

pedagogernas förhållningssätt och de oskrivna regler de tillämpar påverkar vilken grad av den så 

kallade onda leken som får lov att ta form och som barnen tillåts att skapa. Vårt resultat har visat på 

att det inte är många lekar som klassas som onda, utan att pedagogerna tycker sig se något bra i de 

flesta lekar. Det som förkastades mest och sågs som en viktig regel var att barnen inte fick lov att 

springa inomhus, samt att pedagogerna försökte förhindra lekar som kunde vara skadliga för 

barnen, detta för att behålla en lugn, trygg och trivsam miljö. 

 

En annan påverkande faktor är den ”sanning” som i detta fall vi pedagoger har med oss av vår tid, 

vår sanning om vår barnsyn är att vi har lärt oss att se barnet som kompetent, aktivt och en 

medskapande. Dessa sanningar menar Foucault påverkar de situationer som maktstyrningen sker i, 

situationerna i sig påverkar då också maktstyrningen. Om den sanning som påverkar styrningen inte 

stämmer överens med de normer som råder och det som anses rätt och fel kan dock styrningen och 

makten ha en negativ effekt, i detta fall kan leken få konsekvenser utav den rådande sanningen 

(Tullgren, 2004).  

 

Hur vida leken kategoriseras som god eller ond lek beror sammanfattningsvis på pedagogens och 

förskolans värderingar, normer, regler och deras dolda läroplan.  

 

7.1 Förslag till vidare forskning 

 

Vår tanke kring vidare forskning är att gå djupare in på just den onda leken, hur den påverkar 

barnen eller hur pedagogernas förhållningssätt påverkar leken i förskolan. I Tullgren (2004) 

observerar hon att pedagogerna i hennes studie avbryter leken när barnen leker lite stökigare lekar. 

Exempelvis berättar hon om en pojke som vill vara ett monster, men det anser inte pedagogen är 

lämpligt och ber pojken ta en ”time-out” och sedan återkomma för att delta på ett lugnare sätt i 

leken. Vår tanke är att i fortsatt forskning kunna ifrågasätta detta förhållningssätt pedagogerna har, 

samt undersöka hur toleransnivån och pedagogers åsikter kring de onda lekarna har förändrats.



32 
 

8. Referenser 

Ahlberg, Ann (2009) Specialpedagogisk forskning. En mångfasetterad utmaning. Lund: 

Studentlitteratur.  

 

Birkler, Jacob (2008). Vetenskapsteori. Liber. 

 

Bjørndal, C. (2005). Det värderande ögat. Stockholm: Liber. 

 

Gannerud, Eva och Rönnerman, Karin (2007). Att fånga lärares arbete. Bilder av vardagsarbete i 

förskola och skola. Liber. 

 

Hangaard, Rasmussen, Torben (1998) Den vilda leken. Studentlitteratur. 

 

Johansson, Eva och Pramling Samuelsson, Ingrid (2009). ”Att lära är nästan som att leka”. Lek och 

lärande i förskola och skola. Liber. 

 

Kvale, Steinar och Brinkmann, Svend (2010) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Löfdahl, Annica (2004). Förskolebarns gemensamma lekar – Mening och innehåll. 

Studentlitteratur. 

 

Nilsson, Roddy (2008) Foucault en introduktion. Egalite förlag. 

 

Nylén, Ulrica (2005) Att presentera kvalitativ forskning – framställningsstrategier för 

empiriredovisning. Liber. 

 

Patel, Runa och Davidson, Bo (2003) Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning. Studentlitteratur. 

 

Söbstad, Frode (2007). Glädje och humor i förskolan. Liber förlag. 

 

Trost Jan och Levin Irene (2010), Att förstå vardagen –med ett symbolisk interaktionistiskt 

perspektiv. Studentlitteratur. 

 



33 
 

Tullgren, Charlotte. 2004. Den välreglerade friheten. Att konstruera det lekande barnet. 

Doktorsavhandling i pedagogik. Lärarutbildningen Malmö högskola. 

 



34 
 

Bilaga  
Intervjufrågor 

1. Vad anser ni att fri lek är? 

2. Vad är god/ond lek för dig? 

3. Vad bukar barnen leka för lekar? 

4. Vad har ni för Trivselregler i leken? 

5. Är det skillnad på leken ute och inne? I så fall hur?  

6. Utifrån dem leksituationerna vi sett i förskolan prata med pedagogerna om dem. Vad anser 

dem om leken? Är den god/dålig? Barn som leker själva? Omhändertaganade av de mindre 

barnen?  

7. Vad för lek uppmuntrar du som pedagog till, som du tänker på? 

8. Vad anser du om krigslekar? 

9. Hur ser du på din roll som pedagog på ditt eget deltagande i leken? 

10. Varför anser ni att leken är viktig? Vad lär de sig av leken? 

 


