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Inledning
Jag satte mig på den lilla stolen och skulle få vara med om lite kafferep. I den stunden klev 

jag in i leken och blev lite förvånad. Det var inte så lätt att leka som jag trodde, och det 

upptäckte en av flickorna, som lade sitt huvud på sned och sa med beklagande ton:

   - Tycker du det är svårt att leka?

   Jag funderade länge över varför det varit så svårt och hur jag skulle närma mig leken på ett 

naturligt sätt. Jag vet inte hur, men jag kom på hur jag skulle närma mig leken. Det var om jag 

betraktar leken som improvisationsteater, som jag har erfarenhet av, och att ta leken på allvar, 

så skulle det nog bli lättare och jag upplevde att så även blev fallet. Det var min första instinkt 

om att lek och det estetiska hör ihop. Den instinkten har sedan legat och grott inom mig. När 

jag skulle bestämma område att skriva om föll det naturligt att skriva om leken och de 

estetiska uttrycken.

   

Syfte 
Mitt syfte med undersökningen är att få lärdomar om barns lek för att vara bättre förberedd 

när jag kommer ut i verksamheten.  

   Jag vill med detta arbete närma mig leken och det estetiska för att se hur de hör ihop. Jag 

kommer att vara i en miljö där lek är något väldigt viktigt och jag vill få veta både olika 

teorier och hur det ser ut i verkligheten genom detta arbete. När jag kommer ut i 

verksamheten tänker jag arbeta estetisk med barnen och kanske kan barnens lek ge inspiration 

till uppgifter som jag kan använda Jag vill få nya funderingar och inspiration i arbetet med 

barn, sådant jag inte har sett eller tänkt på förut. Jag har i min rapport koncenterart mig på 

musik och drama, men jag vill här även undersöka ordet estetik och få olika synvinklar på 

estetik.

Problemformulering
Hur använder barn de estetiska uttrycken i den fria leken?
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1.Teoribakgrund

1.1.Lekens historiska bakgrund i den svenska förskolan

Synsätten på leken har skiftat från de första barnträdgårdarna i slutet på 1800-talet fram till 

dagens förskola. Under den här tiden har leken haft olika stor betydelse inom förskolan. I dag 

anses leken vara något självklart inom förskolan och leken finns inskriven i förskolans 

läroplan, som kom 1998. I den slår man fast att leken är viktig för barns utveckling och 

lärande.1

   Vad är det som ligger bakom att leken är inskriven i läroplan? Jag ska här ge en bild om 

lekens roll i förskolan och synen på den genom dess historia.

1.1.1. Barnträdgårdarna

Löfdahl skriver att i slutet av 1800-talet så började man att starta upp de s k barnträdgårdarna i 

Sverige. De kom fram ur en filantropiska rörelsen.2 Tanken var att arbetarbarnen skulle 

fostras in i den borgliga lyckan. Arbetarbarnen skulle bli goda samhällsmedborgare genom att 

få ta del av de goda vanorna som rådde inom borgligheten, så som renlighet, goda vanor och 

seder samt kärlek till fosterlandet och Gud. Detta skulle man bland annat nå genom leken. För 

att man skulle få finansiärer till verksamheten så var man tvungen att påvisa att leken var 

viktigt och nyttig, detta kom att påverkade synen på leken.3 Det tycker jag påverkade leken så 

att den fick bara ett värde av att den var nyttig och inte vilken betydelse leken har för barnen

för lekens egen skull.

    Lindqvist menar att när man startade upp barnträdgårdarna så var det speciellt en man som 

påverkade verksamheten hur den skulle bli. Det var en tyske pedagogen Friedrich Fröbel. Han 

ansåg att leken var något av en andlig uttrycksform och barns naturliga uttrycksform.4 Hans 

idéer hade sitt ursprung från hans världsåskådning, som var det metafysiska d.v.s. han trodde 

att det fanns något i alla ting som härstammar från Gud och det kunde ses både i naturen och i 

människan. Detta gudomliga fanns även hos barnen och den stora uppgiften var att man skulle 

uppfostra barnen så att de kunde utvecklas.5

   Lindqvist forsätter med att ta upp vad Fröbel menade vilket syfte leken skulle ha. Det var i 

den fria leken barnen skulle få komma till sin rätt. Den fria leken innebar att den vuxne inte 

                                                          
1Lärarens handbok, Lärarförbundet Lpfö 98, s. 27
2 Löfdahl, s 38
3 Löfdahl, s 38
4 Lindqvist Gunilla, Lekens estetik (Le),s 14
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skulle delta i leken utan passa upp med material. Fröbel utvecklade något som han kallade 

lekgåvor bl. a. klot d.v.s. bollen, som var den perfekta formen.6

1.1.2 Den fortsatta utvecklingen

Löfdahl skriver att under 1930-talet som kom det nya strömningar som kom att påverka 

riktningen för barnträdgårdarna och barnstugorna, men även synen på leken.  Det som kom att 

dominera var utvecklingspsykologin. Leken ansågs då främja barnens utveckling vad gäller 

det kognitiva och det sociala. Leken blev också ett medel för pedagogerna att göra 

observationer av barnen för att se hur barnen stod i utvecklingen.7 Jag ser att även detta 

perspektiv ser inte leken för lekens egens skull eller tar leken ur ett barnsperspektiv. Från att 

ha försökt bevisa lekens nyttighet för att få finansiärer så har leken blivit till ett instrument för 

att mäta hur barnen utvecklades bl.a. kognitivt. 

   Lindqvist tar upp att man började att ifrågasätta Fröbelpedagogiken under den här tiden, och 

att Alva Myrdal var en av dessa kritiker. 8 Hon kritiserade den naturromantiksynen och att 

man inom Fröbelpedagogiken hyllade moralen av familjen9. Myrdal hade egna pedagogiska 

idéer som hon hämtade inspiration från Dewey. Hennes tanke var att förskolan/barnstugan 

skulle uppfostra barnen till sociala karaktärsdrag d.v.s. lära sig regelbundna vanor och de 

demokratiska principen. De skulle fostras till goda medborgare. Hon startade upp en 

förskoleutbildning som byggde på både amerikansk och europeisk forskning kring 

utvecklingspsykologi..10

1.1.3. 60- och 70-talet

Lindqvist skriver att nästa stora förändring som kom var den s k dialogpedagogiken som 

växte fram under 60- och 70-talet. Dialogpedagogiken handlade om ett förhållningsätt till 

barnet och barnets egen aktivitet var av stor betydelse.11Det teorietiska underlaget för detta 

tog man från Piagets teorier och Erikson psykoanalytiska teori.

   Leken fick inom dialogpedagogiken ingen framskjutande roll, men man betraktade leken 

som barns självverksamhet d.v.s. leken var något som angick barnen och något som inte de 

vuxna skulle ha någon del i.12

                                                                                                                                                                                    
5 Lindqvist (Le), s 14
6 Lindqvist (Le), s 15
7 Löfdahl, s 38
8 Lindqvist (Le), s 35
9 Lindqvist (Le) ,s 16
10 Lindqvist Gunilla, Lekens möjligheter (Lm),s 52
11 Lindqvist (Lm), s 55
12 Lindqvist (Lm), 55
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1.1.4. 80- och 90-talet
Lindqvist skriver om att när åttiotalet kom så var tidsströmningen konservativ och man 

började att skära ner i den offentliga sektorn.. Det hårt kritiserade dialogpedagogiken byttes 

ut. Det som från högern blivit kritiserat som flum utbyttes mot struktur och ordning.  Nu ville 

man arbeta grupporienterat. 13  

   Leken hade inte någon större roll i förskolans verksamhet. Enligt Löfdahl så präglades 

förskolan av en vardagsrealism, och i leken skulle barnen träna sitt sociala samspel med 

andra, och kunna bearbeta realistiska teman som utforskade hemmet, samhället och naturen.14

Lindqvist menar på att arbetet i förskolan utgick ifrån temaarbeten och problemlösning. Leken 

skulle hjälpa barns utveckling i att tänka.15

   Nittiotalet kom och inom förskoleforskningen började man intressera sig för barn och lek. 

Den gamla dialogpedagogiken var av intresse och även Piaget, men det fanns även intresse för 

kommunikation och kultur. Barnet blev viktigt och man började att undersöka leken från 

barnets perspektiv, man ville även se relationen mellan den vuxne och barnet. Leken var inte 

längre ett sätt för de vuxna att kunna se om barnen utvecklades.16 Som jag har förstått med 

barnets perspektiv är att forskningen började intressera sig för att se hur barnets ser och 

upplever i leken. Man ville genom att se kritiskt och tolkande på leken komma åt att förstå 

vad leken ger barn med det unika lärandet, kunnandet, förståelse och meningskapande. Det 

var ett helhetsperspektiv man vill komma åt, och inte längre se från en synvinkel på leken.17

En synvinkel som jag tycker mig finna ha varit rådandade var att man skulle se leken ur 

utvecklingspsykologisk synvinkel. Att barnslek var ett uttryck för barnets olika 

utvecklingsstadier.  

   Inom förskolan utgick man från de olika konstformerna. En sådan var Reggio Emilia-

pedagogiken. Detta perspektiv hade växt fram ur de samhälliga förändringar som skett. 

Kulturen hade demokratiserats. Detta ökade intresset för barns villkor och speciellt för leken. 

Ur detta kom social- och kulturantropologiska teorierna fram och som kom att påverka den 

pedagogiska forskningen.18

                                                          
13 Lindqvist (Lm), s 56
14 Löfdahl, s 39
15 Lindqvist (Lm), s 56
16 Lindqvist (Lm), s 56
17 Löfdahl s 39 
18 Lindqvist (Lm), s 57
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1.2. Leken och estetiken

1.2.1. Lek

En av teorierna varför barn börjar att leka är psykologen D.H. Winnicotts teori om 

utvecklingen av lekbeteenden. Han menade att under barnets allra första månader så är det 

modern som är barnets medium till nya erfarenheter.19 Det är genom modern barnet kommer i 

kontakt med leken för första gången. Modern börjar att på olika sätt leka med barnet. Leken är 

fri från press och det är inte något livsnödvändigt som basbehoven mat, sömn och omvårdnad. 

Denna aktivitet görs bara för dess egen skull. Den innehåller spänning som inger trygghet och 

fantasi.20

   När barnet blir större kommer barnet i kontakt med olika leksaker med moderns hjälp. 

Dessa barnleksaker kallar Winnicott för ”övergångsobjekt”, som kommer att bli viktiga när 

barnets strävan att skilja sig från modern och börja att bli en egen individ. Leksaken får bli ett 

moderssubstitut.21 Leksaken är något som barnet kan ha full kontroll över, något som barnet 

inte kan ha över modern. Leksaken kan då ge barnet den trygghet som den behöver.22

   Leken ger en möjlighet för barnet att kunna få ordning på sitt inre (subjektiva 

föreställningsvärlden) och den yttre (objektiv verklighet).23

   Barnet får med hjälp av de äldre barnen lära sig olika lekar, som har sina former som barnet 

får lära sig.24 Leken måste återskapas för varje barn, liksom livet som måste ”… upptäckas 

och skapas, av varje barn, om och om igen.25 Leken har sin form med regler, som barnen kan 

tänja på ifrån sina egna behov.26 Reglerna som finns i leken är inga moraliska regler.27 Barnet 

kan själv bestämma vad som ska hända och det är en stark känsla.28 Björkvold beskriver 

lekens form som improvisationer i ett bluesschema. Som jag har förstått så är ett bluesschema 

de ramar och regler som bluesmusiker får hålla sig inom när de spelar, och inom detta 

ramverk så kan musikerna improvisera. Hur reglerna och ramverken ser ut inom bluesschemat 

har jag inte kunskap om så det kan jag inte uttala mig om, men jag kan föreställa mig att det 

                                                          
19 Paulsen, s 55
20 Paulsen, s 55
21 Paulsen, s 55 
22 Paulsen, s 55 -56
23 Björkvold Den musiska människan, s 33
24 Björkvold, s 34
25 Björkvold, s 35
26 Björkvold. S 34
27 Lindqvist, s 56
28 Lindqvist, s 56



8

kan finnas något liknade i leken. Jag gillar Björkvolds jämförelse av improvisationer i 

musiken  och barnslek.29

  Det finns mycket känsla i leken, och det är både positiva och negativa känslor. Leken är inte 

bara lustfullt och det har jag både egna minnen av det, men jag har även sett det när jag har 

varit ute på min VFU. Jag tror att det är lätt att glömma bort att det är en del av leken och jag 

tror att det är en viktig del i leken, för barnen får lära sig konflikthantering och försöka ta 

hand om sina känslor.30Upptäckarlusten är också en del av lekens karaktäriska.31 Barnet 

utforskar världen och skapar sina egna föreställningar om den. Barnet hävdar sin egen vilja 

mot vuxenvärlden och på så sätt skapar en medveten form för sina handlingar.32 I leken möts 

både teori och praktik.33 ”Barnet tolkar sin verklighet och gestaltar verkligheten …”34 Det 

finns både roller och handlingar i leken. I de flesta fall följs de åt men det är inte alltid fallet.35

Det finns en handlingsplan som visar det som barnen har erfarenhet av och som de kan 

använda sig av. Några av dessa bekanta handlingarna är att packa, resa, handla och äta. Den 

allra vanligaste handlingsplanen i barnens lekar är att undkomma hot. En av 

handlingsmönsterna är kampen mellan två olika krafter. Detta kan ses i leken som ”… attack-

försvar, jaga-undanfly, fånga-frita …”36

   Rollerna som följer de vanliga handlingsplanen t ex att packa och resa är oftast familjeroller 

och stereotypa yrkesroller. Rollerna behöver inte heller utföra någon handling utan barnen kan 

tala om vad rollfigurerna gör.37 Rollekarna är inte en imitation av vuxenroller, utan när barnen 

leker vuxna så gestaltar de inte rollerna realistiskt, utan det är fiktionsroller. Danbolt och 

Enerstvedt menar att logiken i leken kan beskrivas som vid en dröm, och för att göras 

begriplig måste leken tolkas av de vuxna. 38

   Rollekarna har sina bestämda världar. I familjeleken har rollerna sina mönster vad rollen ska 

göra och vad den får göra för att bryta det mönstret. T.ex. modern som ska ”… administrera, 

kontrollera och skälla ut.”39 Medan familjens lillan har till uppgift att sätta käppar i hjulet för 

modern.40

                                                          
29 Björkvold, s 34
30 Löfdahl, s 67
31 Björkvold, s 43
32 Lindqvist, s 49
33 Lindqvist, s 52
34 Lindqvist, s 49
35 Lindqvist (Le), s 74 
36 Lindqvist (Le), s 75 
37 Lindqvist (Lm), s 74
38 Lindqvist (Lm), s 76 
39 Lindqvist (Lm), s 75 
40 Lindqvist (Lm), s 76 
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   I barngruppen är man väl bekanta med rollerna eftersom man leker dem ofta. Barnen vet hur 

lekarna utvecklar sig och hur de kan variera i dem, men det är inte alltid säkert att 

förändringarna accepteras av de andra barnen.41Lindqvist skriver att rollerna har drag mot den 

folkliga dramat som dell`art och Dario Fo. Det är enkel handling som barnen kan improvisera 

inom. ”Blandningen av formel och improvisation är det typiska för barnets estetiska 

uttrycksförmåga.”42

   När barn använder rekvisita så är det sällan man använder rekvisita som är färdig gjord, utan 

man använder det som finns att tillgå om det t ex är på förskolan. Utklädningskläder används 

inte så mycket i leken och när de används så är det för att förstärka t.ex. prinsessrollen eller 

doktorrollen.43

   När barnet börjat på förskolan så kommer den tid som barnet leker kallas fri lek. Det är den 

tid på förskolan som inte är planlagd, utan är barnens egna tid att utforska leken. 

1.2.2 Estetisk
Att estetisk rör konstarterna är en modern betydelse. I den bemärkelsen så rör estetiken med 

konst och konstupplevelser. 44

   Under antiken så hade estetiken en vidare betydelse. Man menade att estetiken var den 

kunskap man fick genom sina sinnen, och stod som motpol till den kunskap man fick genom 

tanke och förnuft. Själva begreppet estetik har sitt ursprung ifrån grekiskan med betydelsen 

den kunskap man får genom sinnena.45

   Ett annat sätt att se på estetiken är att den som finns inom filosofin. Där vill man se det som 

läran av det sköna, både när det gäller naturen eller inom konsten. Att använda estetik för att 

beskriva en naturskön upplevelse använder man inte längre, men det finns de som menar att 

man kan ha en estetisk inställning.46

   Paulsen uttrycker det så här:

”Man ser en åker med gul mogen säd och njuter av färgerna, formerna hos träd och berg i 

närheten av den gula åkern, och intresserar sig inte för om säden är mogen nog för att skördas 

eller hur stor inkomster den kommande kommer att ge.”47

                                                          
41 Löfdahl, s 113
42 Lindqvist (Lm), s 76 
43 Löfdahl, s 115
44 Paulsen, s 9
45 Paulsen, s 9
46 Paulsen, s 29
47 Paulsen, s 29
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   Något snarlikt synsätt är den estetiska upplevelsen. Den estetiska upplevelsen ” … är en 

rörelse som går utanför jaget” så ” … att vi glömmer oss själva och går upp i något vi 

upplever som stort och berikande”48 Vidare står det att ”Estetiska erfarenheter innebär att vi 

riktar uppmärksamheten mot en sak och händelse för dess egen skull.”49

1.3  De social- och kulturantroplogiska teorierna
Enligt Lindqvist så har utvecklingen i lekforskningen gått mot att intressera sig för leken med 

nya synvinklar, istället för att använda leken som observation för om barnen har nått den 

mognad enligt Piagets teorier. Man intresserar sig för leken för dess egen skull och inte som 

ett mätinstrument. 50 Lekforskningen ser leken som barnens egna kulturyttring, där de hämtar 

inspiration från den kultur som omger den. I leken kan de använda det de känner till från sin 

omgivande kultur till att skapa något nytt.51 Lindqvist skriver att ”Fördelen med ett sådant 

synsätt är att leken får en särskild status i förskolesammanhang. Ofta uttryckt med termen 

barnperspektiv och att en lekfull attityd värde sätts.”52

   Inom denna social- och kulturantroplogiska teori ryms även andra teorier som 

kommunikationsteorier och fenomenologiska teorier. Och så estetiska och dramapedagogiska 

teorier. Kommunikationsteorierna tittar mycket på innehållet i barns lekar och försöker att se 

vad leken handlar om och att man ser det utifrån sin kontext. 

   I det estetiska perspektivet på lek så närmar sig leken konstens värld. Här ligger tonvikten 

på att barnen är skapande och kreativa. Leken är deras konstuttryck. Det estetiska perspektivet 

ser leken som vilka fantasiprocesser som bildas när konst, litteratur eller musik gestaltas i 

leken. Man tittar även på lekens form och innehåll. Man uppmärksammar Vygotskys teorier 

om att barn kan med fantasin hjälpas tolka sina erfarenheter och låta erfarenheter tolkas 

genom fantasin och ge barnen ”… en möjlighet för barnen att skapa mening och innebörd i 

sin tillvaro”.53 Den dramapedagogiska teorin låter leken närma sig dramat, för där finns stora 

likheter med handlings förlopp och rollbegrepp. 54

                                                          
48 Evenshaug, Hallen, s 337
49 Evenshaug, Hallen, s 337
50 Lindqvist, 28
51 Löfdahl, s 36
52 Lindqvist, s 28
53 Löfdahl, s 36
54 Löfdahl, s 36
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1.3.1 Dramapedagogiska teorin

Teatern och leken påminner om varandra. I leken finns det som skapar en teater; författaren, 

regissören, skådespelarna samt publiken och barnen innehar alla dessa roller på en gång.55

   Andra saker som drama och lek har gemensamt är att man använder sig av roll/figur, 

handling/fabel och värld/tid och rum. Man använder sig av spänning, kontexter, symboler, 

ritualer och rytm.56

   Peter Slade dramapedagogikens ideolog, enligt Lindqvist, menar att det finns en egen 

barnkonst och barndrama.57  

   Dramat tillkommer barnet tidigt i livet. Redan vid spädbarnsåldern så finns det mellan mor 

och barn ”… finns en dramatisk förmåga i samspelet.”58

   Enligt Slade finns det två former av lek. En som utgår från ett föremål och handling utanför 

kroppen. Det kalla han projicerande lek. Den andra agerar barnet med hela kroppen och 

förflyttar sig med rytmiska rörelser. Detta kallar han för den personliga leken.59

   Han tycker att hur barnen förhåller sig till rummet i leken är viktig, hur de förhåller sig till 

rummet och de människor som finns i rummet.60

1.1.4. Musiken i leken
Enligt Björkvold passar inte barnens musik in i det västerländska musikbegreppet utan har 

större likhet med begreppet lek.61 Han jämför det med den musik som han har funnit i Afrika. 

I den västerländska musiktraditionen så finns det värderingar hur den goda musiken ska  vara. 

Värdenormerna är att det ska vara rent, tonsäkert och skönsång. Detta finns inte i 

barnkulturen.62

   Något som är specifikt för barnmusiken är spontansången. Denna sång finns med barnet 

under alla dagars bestyr. Från toalettbesök, knyta skorna, äta, hoppa, gunga och till att retas. 

Spontansången förstärker leken med sin rytm och barnens rörelser.63  I spontansången kan 

barnet få vara fri i sin kreativitet, men det finns även normer hur sången ska utforma sig. 

Dessa normer finns inom den gemensamma kulturen.64

                                                          
55 Lindqvist (Le)., s 29
56 Lindqvist (Le), s 29
57 Lindqvist (Le), s 31
58 Lindqvist (Le), s 31
59 Lindqvist (Le), s 31
60 Lindqvist (Le), s 31
61 Björkvold,, s 56
62 Björkvold, s 57
63 Björkvold, s 72
64 Björkvold, s 72
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Figur65

Triangeln ovan visar att spontansångens situationslek och användningen av den och dess form 

påverkar varandra.66 Detta ramverk kommer ifrån de regler, värderingar och normer som finns 

inom barnkulturen. Ramverket med dess innehåll är något som ärvs från generation till 

generation.67

   Spontansångens form kan se ut på olika sätt. Själva förmågan till sången har utvecklats från 

spädbarnsålderns joller, som är barnets lekexperimenterande med den egna rösten.68

   Två former som Björkvold tar upp är formelsång och färdigsång. Färdigsången tar barnet 

material från redan existerande sånger. Formelsången är ett sätt att mellan barnen 

kommunicera med varandra och detta börjar barnen med när de i två- till treårsåldern när de 

börjar att leka med andar barn.69 Det finns olika sånglekar. Björkvold tar upp tre stycken; 

”den konkreta ljudleken”, ”sångord” och ”användning av sångackompanjemang.70

                                                          
65 Björkvold, s 73
66 Björkvold, s 73
67 Björkvold, s 73
68 Björkvold, s 73
69 Björkvold, s 74
70 Björkvold, s 76

Lek
Sångspråklig 
kodgemenskap

Socialsituation

Sånglig formSånglig användning
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1.4.1 Konkret ljudlek
   Den konkreta ljudleken tar Björkvold upp ett exempel av ett ritande barn, som samtidigt 

som det ritar sjunger det handen gör. Barnet sjunger: rita, rita ,rita. Detta är ett typsikt 

exempel på spontansång. Sången uttrycker det armen och handen gör på pappret, streck.71

Barnet sjunger fram teckningen menar Björkvold. Kinestetiskt, visuellt och auditivt är barnets 

upplevelse i perfekt harmoni.72 Denna starka  upplevelsen får barnet att nå ett genombrott vad 

det gäller kunskap. Det ger även barnet möjlighet att kunna hitta sig själv. Ett annat exempel 

som ges är barnet, som leker med en papperssvala och gör ljudeffekter till hur svalan rör sig.
73

   Sång och rörelse hör ihop och kompletterar varandra. I denna uttrycksform kan barn 

förmedla allt det som ryms inom ett barn; tanke, känsla och form. Det behöver inte vara i 

samband med just lek som barnet sjunger.74

1.4.2 Sångkommunikation
Barn använder sångord för att kommunicera med varandra. Björkvold ger exempel av en sång 

som enligt honom har provocerat generationer av barn: ”Dumma, dumma du.”75Sången blir 

från att ha varit ett objekt till symbolnivå. Sången används inte för att förstärka 

leken/föremålet utan används för att symbolisera att barnet retas.76  Sångkommunikation 

används inte bara till att retas, utan även för att berätta, ropa och befalla.77. Sångordens form 

är beroende av barnets röst och rytmbehov.78

1.4.3 Sångackompanjemang
Den tredje formen av spontansång är sångackompanjemang. Barnen leker och sjunger, men 

det är själva leken som är viktig. Här ger Björkvold ett exemplet  om barnet som bygger ett 

sandslott och sjunger samtidigt Born in the USA. Detta sättet att använda sånger är vanlig 

form av spontansång bland barn.79

Problemformulering
Hur använder barn drama och musik i den fria leken? 

                                                          
71 Björkvold, s 76
72 Björkvold, s 76
73 Björkvold, s77
74 Björkvold, s78
75 Björkvold, s79
76 Björkvold, s79
77 Björkvold, s 80
78 Björkvold., s80
79 Björkvold, s 80
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2 Metod 
2.1.Urvalsgrupp med etetiska aspekter
   Jag valde att observera barns fria lek på en förskoleavdelning. Det var min VFU-avdelning. 

Jag valde att göra mina observationer på min vfu-avdelning för att jag känner till lokalerna 

och kan planera mina observationer efter dem och även att barnen känner till mig 

   Gruppen består av fjorton barn i åldern tre till fem år. Den här barngruppen har denna höst 

blivit till genom att det har tillkommit många nya barn. Det är flest treåringar, som den här 

hösten har lämnat småbarnsavdelningen. Det finns tre stycken femåringar som ska upp i 

skolan nästa höst. Pedagogerna arbetar för att gruppen ska bli mer samspelet eftersom barnen 

gärna leker med de barn som de är vana ifrån sina gamla avdelningar. 

   Jag informerad personalen vad jag skulle göra. Först informerad jag min handledare om vad 

jag skulle göra och sedan så pratade jag med den personal som fanns när jag skulle observera. 

Barnen informerade jag inte innan om observationerna, utan valde att göra det under 

observationen om det frågade. Jag gav dem inte möjligheten att själv välja om de ville vara 

med i observationen eller inte. Jag har inte bett om föräldrarnas medgivande. 

2.1.1 Datainsamlingsmetod
Jag tyckte att den bästa metoden för min fråga  var att välja observationer av barnslek och den  

jag valde den för att samla data. Jag tycker den metoden är bäst för att det är genom 

observeringar som man kan komma in i leken, och jag kan inte se att det finns någon annan 

metod för det.

   Jag valde att göra observationerna inomhus för att kunna ha barnen på en mindre yta. Jag 

trodde att det skulle vara lättare att göra observationer inomhus än utomhus som är ett större 

område att övervaka, samt att det är fler barn som är ute samtidigt. Inomhus behöver jag inte 

heller ta hänsyn till vädret. Med det menar jag att det blir svårare att skriva om det snöar eller 

regnar. 

2.1.2. Genomförande
Observationerna har skett under vecka 47 och vecka 48. Under vecka 47 gjorde jag 

observationerna från onsdag till fredag. Under vecka 48 gjorde jag observationerna från 

måndag till onsdag. Vecka 47 var på morgonen och vecka 48 var på eftermiddagen.

Jag valde att göra sex stycken observationer. Det blev tre observationer efter frukost och tre 

stycken observationer på eftermiddagen efter barnens vila. Det gjorde jag för att det är då 

barnen brukar ha sin fria lek. Jag valde att observera både på morgonen och eftermiddagen för 
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att få med flera barn, eftersom det är olika många barn vid frukost och på eftermiddagarna 

samt att det inte blir samma barn under alla observationer.

Observationstiden tog cirka en halvtimme. Jag valde den här långa tiden för att få 

möjligheten att kunna komma in i leken.

Avdelningen är också byggd så att det inte går att sitta på ett ställe för att ha en överblick över 

en stor yta, utan det är i små rum. Det blev att jag bestämde mig för att följa efter barnen, för 

att få ut så mycket av observationen som möjligt.

   På mina observeringsunderlagpapper har jag även skrivit till namn, ålder, tid och antal barn, 

för att kunna har en ordning på observationerna. Jag observerade det som hände i leken. Vad 

barnen gjorde och sade. Jag antecknade det löpande i mina papper. På en rad skrev jag vad 

som något barn gjorde eller sade. Jag observerade rakt upp och ner det jag såg och det jag 

skulle observera var barns fria lek. Jag skrev det jag såg, men jag kan inte komma ifrån att jag  

såg utifrån mina specifika glasögon så påverkade det jag såg och antecknade. Och det betyder 

även att jag inte såg andra saker som ur t ex ett genusperspektiv. Vilka lekar pojkar respektive 

flickor lekte? 

   För att kunna komma in smidigt i leken så bestämde jag mig innan jag började observera att 

följa ett visst barn och det barnet väg i leken, för att kunna skapa en ordning i alla svängar i 

leken. Väl inne i leken kunde jag följa flera barn och det var de barn som barnet började leka 

med. Jag har inte noterat vem av barnen jag har observerat, för att jag tyckte inte det var 

viktigt i själva arbetet. Det var bara ett sätt för mig att kunna få ordning i kaoset.

Eftersom jag följde efter barnen, så blev det att jag ofta bytte plats. Även när jag satt i ett 

begränsat utrymme som lekhallen så flyttade jag på mig. Det var jag tvungen att göra för att 

ljudnivån och aktiviteten runt mig var så hög att jag inte kunde uppfatta vad som de barn jag 

observerade egentligen gjorde.

Det blev inte så många olika barn som jag följde, utan det blev en liten grupp, som jag följde 

och den gruppen bestod av åtta barn. Det blev så på grund av att samma barns så var på 

avdelningen både på morgonen och eftermiddag. När tillfälle gavs försökte jag att följa något 

barn som jag inte följt innan.

   När jag antecknade så skrev jag en mening på varje rad och jag gjorde anteckningarna 

löpande under leken. Jag har blev avbruten både av barn och vuxna vid ett flertal tillfällen. 

Jag bestämde mig för att inte ingripa i barnen lek om det inte uppstod någon som kunde skada 

barnen allvarligt. Jag ville se allt i leken och då även de delar som inte är så sympatiska och 

goda.
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2.1.3.Tillförlitlighet  
Jag har ingen erfarenhet av att göra observationer förutom mina egna observationer som kan 

ha en inverkan på mitt resultat under VFU veckorna när jag har suttit och följt barnens lek. 

Jag använde mig att boken Observera mera av Ekholm och Hedins för att få inspiration och 

tankar runt detta med observationer samt se vilka sett som fanns och vad som kunde passa 

min datainsamling. Jag kom fram till med hjälp av Ekholm och Hedins var att det var att göra 

löpande anteckningar.80

   När jag blev avbruten under observeringen så kan det ha påverkat mina observationer 

eftersom jag då tappat koncentrationen och missat saker som händer i leken. Andra yttre 

faktorer som kan ha påverkat min koncentration är att det har varit hög ljudnivå och mycket

som händer runt omkring. Att barnen kände mig sen tidigare kan också har påverkat 

resultatet. 

  
2.1.4.Överväganden
Det jag funderade mycket kring var hur jag skulle sitta när jag observerade och om jag skulle 

följa barnen i deras lek eller sitta stationerad på en stol. Jag kunde hitta både för och nackdelar 

med båda sätten. Att följa efter barnen skulle göra att jag förlorade koncentrationen och missa 

vad som händer, men det skulle jag även göra det om jag stannade kvar på min plats. Jag såg 

scenariot att jag satt i dockvrån och så lämnar alla barnen rummet och då skulle jag missa vad 

som fortsatte att hända i leken.

   För musikdelen har jag använt mig av Björkvolds bok den musiska människan. Där tar han 

upp den speciella spontansången som barn i förskolan använder i sin lek. Så jag har speciellt 

tittat efter det i barnslek.81

2.1.5.Bearbetning  av insamlad data/information.

Den allra första bearbetning som jag gjorde med mitt material var att direkt efter varje 

observationstillfälle lägga till iakttagelser som jag kom ihåg ifrån observationerna. Sedan tog 

det drygt en vecka innan jag gjorde min andra. Den slutliga bearbetningen gjorde jag två 

veckor efter sista observationen.   

   När jag gjorde min sista bearbetningen började jag samla in det i olika kategorier. 

                                                          
80 Ekholm, s ?
81 Björkvold, s 72
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3.Resultat 

När jag har bearbetat mitt material så har jag gått genom observationerna för att se om jag 

funnit något i materialet som har något gemensamt. Det jag har hittat som är gemensamt har 

jag sedan undersökt för att se vad det är som jag kan påvisa är gemensamt, men även vad det 

finns för olikheter. Med hjälp av likheterna har jag sedan bildat fyra olika kategorier; Lek med 

förhandling, Lek med rörelser, Lek med gestaltning och Lek med musik. Dessa kategorier har 

i sin tur underkategorier. för att få en överskådlighet över materialet. De olika är kategorierna 

har olika stora belägg i mitt material. Några har jag inte så många exempel på från mitt 

material, men det ger i alla fall en bild av vad jag har sett.

   När jag har bearbetat musikmaterialen från observationerna, så har jag gjort på liknande 

sätt. Jag har tittat på vad som är gemensamt för att hitta olika kategorier.

Jag har delat upp mitt resultat i dessa olika kategorier

 Lek med förhandling

- Förhandling accepteras/accepteras inte

- Förslag mot förslag

 Lek med rörelser

 Lek med gestaltning

      - Förälder

      - Sjuk/omvårdare

      - Tåg

      - Djur/skötare

      - Spöke/de skrämda

 Lek med musik

- Nynnande

- Görasånger

- Sång i lek
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3.1.Lek med förhandling

En del av leken som jag har sett är att barnen förhandlar om leken. Det innebär inte att barnen 

resonerar sig fram tillsammans, utan att barnen framlägger ett förslag som kamraterna  

antingen kan förkasta genom ignorering, kontrar med ett annat förslag eller att kamraterna 

antar förslaget och leken tar den riktningen. Förslaget behöver inte heller uttalas muntligt kan 

utan kan även ske genom att barnet gör något och som får kamraterna att följa den nya 

vändningen i leken.

3.1.1 Förhandling accepteras/ accepteras inte

Jag vill här med några exempel från mitt material visa hur det kan se ut när barnen förhandlar 

i leken. Det två första exempel så handlar det om förslaget blir accepterat eller inte.

I detta exemplen är barnen i treårsåldern. Pojke1 lägger fram ett förslag till flicka1 att de ska 

åka tåg. Detta antas av flicka 1.

Pojke 1: Gå på tåg!

Flicka 1: Visst!

Leken forsätter och när barnen sitter vid bordet försöker flicka1 att förhandla om riktningen 

för leken.

Flicka 1: Gå på lossas bio!

   Detta ignoreras av pojken, som är mer intresserad av en docksko och flickan upprepar inte 

förslaget utan sitter och lyssnar på pojken. Flickan försöker senare att styra riktningen på 

leken och lyckas. Hon börjar leka med en ballong och gömmer sig bakom ett skynke. Detta 

accepterar pojke1 och leken fortsätter. 

   Nästa exempel så är det Pojke 2 som försöker att få med pojke3 och pojke4 på en lek. 

Pojke2 försöker flera gånger, men blir ignorerad. Pojke2 vill att de andra pojkarna ska följa 

med i en ambulansen.

Pojke2 : Där är ambulansen! pekar på bokhyllan. 

Pojke3 och pojke4 leker med dinosaurier. 

Pojke2:Kom och följ med i ambulansen! 

Pojke4: Hej pappa! (leker med dinosaurier)

Pojke2:Lyssna nu på mig, ni får följa med i ambulansen!
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Pojke 2 sätter sig vid bokhyllan och de andra två pojkarna sätter sig bredvid honom. Pojkarna 

börjar att diskutera vilka sängar de har hemma, under tiden lägger sig pojke2 under bokhyllan. 

Efter ett tag så fortsätter pojkarna att leka med dinosaurierna. Pojke2 kryper fram och försöker 

igen.

Pojke2:Jag lägger mig … ska ni inte följa med till doktorn jag är sjuk. (upprepar det och han 

stampar med foten)

Pojke3 och pojke4 leker med plastdjuren.

Pojke2:Sablar!

Vid dessa två olika tillfällena så blir förslaget ignorerat av lekkamraten/kamraterna. Flicka1 

och pojke2 hanterar detta på olika sätt. Flickan lägger inte fram förslaget flera gånger, utan 

väntar till nästa tillfälle som hon kan styra leken och lägger då fram ett nytt förslag. Pojke2 

däremot försöker vid flera gånger få sitt förslag accepterat medan kamraterna är mitt uppe i 

annan lek och ignorerar hans förslag. 

3.1.2Förslag mot förslag

Ett annat sätt att förhandla i leken är att kontra med egna förslag. Detta sätt att bemöta ett 

förslag gör att leken inte tar fart. Ingen av förslagen accepteras av den andra. Så var det när 

pojke5 och flicka2 satt på golvet och lekte med duplolego82. De båda barnen var i 5år åldern. 

De sitter i bilrummet. 

Flicka2 kommer med en sotgubbe. 

Pojke5 tycker att hon ska vakta djuren. 

Flicka2: Då åker han iväg utan att hjälpa dig.

Detta fortsätter länge. Flicka2 kommer med förslag som pojken kontrar med egna förslag som 

inte tas emot av flickan. När flickan hittar en legogubbe som hon tycker ska ha den båt som 

hon hittat så påpekar pojken att legogubben är en pilot. De börjar inte leka med något 

gemensamt förrän pojke5 lägger fram förslaget att de ska leka cirkuståg.

Pojke5: Ett cirkuståg. 

Flicka2 tar fram vagnar.

                                                          
82 Stora legobitar i olika färger med tillhörande figurer.
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   Jag har ett ytterligare exempel med att förhandlingen mellan två barn inte får leken att ta 

fart. Det är pojke2 och pojke3 som har börjat att leka med helikoptrar. De flög runt med dem i 

luften.

Pojke2: Ska vi krocka med varandra?

Pojke3: Nej, det är farligt. Nu är vi borta.

Pojke2:Vi ser er.

Pojke3: Nej, de är sjuka.

Pojke2: Vi skjuter er.

Pojke3: Ni kan inte ta oss.

Pojkarna slutar efter det med denna lek.

Skillnaderna mellan dessa två olika tillfällena är att pojken och flickan i det första exemplet 

hittar något tillslut som de kan enas om och som får dem att fortsätta att leka tillsammans.  

Medan pojkarna i det andra exemplet inte kommer vidare utan slutar leka.

3.1.3 Lek med rörelser

Vid två olika tillfällen så har barnen varit väldigt aktiva i sina rörelser och det är därför jag 

har valt att kalla denna kategori för Lek med rörelser. Barn rör sig självklart hela tiden men i 

den här lekarna har rörelserna varit en stor del av leken. I båda dessa fall har det funnits musik 

i bakgrunden. Jag har följt två barn i båda fallen. Ett av barnen finns med i båda tillfällena och 

det är flicka1.

Vid ett tillfälle så befinner sig barnen i bilrummet tillsammans med de andra barn som finns 

på avdelningen den här morgonen. Pojke1 och flicka1 leker med ballonger .Flicka1 lämnar 

helt plötsligt rummet skrikande och försvinner ut. De båda barnen har rört sig både före och 

efter de lekt med ballongerna på hela avdelningen förutom i korridoren där de inte får springa. 

De slänger sig i soffan i samlingsrummet och springer ut till stora rummet och tillbaka.

Det var väldigt svårt för mig att hänga med i alla turer som de två barnen gjorde plus att det 

var väldigt stojigt runt omkring.

   Andra tillfället så är det flicka1 och pojke 4 som leker. De är tillsammans med fyra andra 

barn i lekhallen. De leker i soffan och deras rörelser är begränsade till en viss yta. Pojken vill 

att flickan ska ramla ner på golvet från ryggstödet och det gör flickan, som sedan klättrar upp. 

Efter ett tag så är det pojken som ramlar ner och klättrar upp. Flickan har ett snöre runt magen 
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och det använder de för att sen dra upp varandra. Dessa rörelser bryts bara när flickan springer 

skrattande runt i soffan och gör ett varv runt lekhallen.

3.1.4. Lek med gestaltning

Jag har tittat på de lekar som barnen har gestaltat te x en förälder, en tågresa, ett spöke, 

djur/skötare och sjuk/omvårdnad. Det är gestaltningar med små medel som barnen använder 

sig av och jag har försökt att hitta det barnen använder sig av för att gestalta dem.

3.1.5 Förälder

   För att gestalta en förälder använder pojke3 tre dockbäbisar. När han upptäcker att maten är 

slut i skåpet åker han och handlar på bilmattan. Han rör vid ett av de hus som är avbildad på 

den. Han pratar hela tiden om vad det är han gör.

   Detta är det tydligaste gestaltningen av en förälder som jag kan upptäcka i mina 

observationer. I de andra fallen så säger barnen att de är mamma eller pappa och så springer 

de omkring med en barnvagn, men jag inte sett någon annat som ger en gestaltning. 

3.1.6 Sjuk/omvårdare

   Barnen har gestaltat sjuk/omvårdare vid två tillfällen. Då har ett av barnen varit sjuk och de 

andra har undersökt den sjuke. Det som skiljer de olika tillfällena är hur stor plats det får i 

leken och hur många gånger som det upprepas. I ett av tillfällena händer det bara en gång. 

Pojke4 säger att hans gossedjur zebran har ont i benet och ropar på sin kompis att komma. 

Innan har han legat och tittat på sitt eget ben och sagt att han har ont i benet. Kompis kommer 

och tittar på zebrans onda ben, och mer händer inte.

   Det andra observationstillfället så upprepas sjuk/omvårdare vid två tillfällen. Ett utspelar sig 

i samlingsrummet.

   Pojke2 som är utklädd till en prinsessa lägger sig i soffan, då kommer pojke3 och pojke4 

fram till honom. De är klädda i slängkappor. Pojke3:Var har du ont? Jag är spindelmannen.

Pojke3 börjar att lyssna med stetoskopet på pojke2. Pojke4 gör likadant med sitt stetoskop. 

Därefter förflyttar de sig till dockvrån. Efter ett tag lägger sig Pojke4 på golvet. 

Pojke4: Jag är död pojke3!

Pojke3 kommer med en skruvsak. Gör ljud.

Pojke3: Har du ont i tänderna?
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3.1.7 Tågresa

Gestaltningen av en tågresa dök upp bara en gång under mina observationer. Det var pojke1 

och flicka1 som genomförde denna lek. De grepp som de använde för att gestalta en tågresa är 

att de använder resväskor. 

Pojke1: Kan jag få resväskan? Jag ska åka på resa. Pojke1 går ut ur rummet. Kommer 

tillbaka med två små väskor och en docksko.

Innan har de sagt att de ska åka tåg, men det är med resväskorna så skapar det en gestaltning 

av att åka tåg. Barnen vet att när man åker tåg så har man resväska.De gör även tufftuff-ljud 

när de sitter vid bordet, som de sitter vid när de leker tågresa.

3.1.8 Djur/skötare

Denna lek så är fyra barn i lekhallen. Jag följer inte den här leken från början, utan kommer 

mitt i den. Djuren gestaltas så att de går på alla fyra medan skötarna gestaltas genom att de 

håller i repet och sköter om djuren. 

   Djuren är antingen katt eller hund, men jag har svårt att få klarhet vilket av barnen som är 

vilket djur. Ett av barnen flicka3 gör mjau-ljud när hon är inne i den koja, som barnen har 

byggt med filtar över de två bord som finns i lekhallen. Det som förvirrar är att skötarna säger 

olika till djuren. 

Pojke1: Kom nu lilla små hunden.

Men så säger samma pojke till samma flicka att kom nu lilla katt. 

3.1.9. Spöke/de skrämda

Den  här leken kommer jag mitt i. Den har pågått medan jag har observerat en annan lek. Så 

jag har inte en hel bild över leken, utan bara en kort del av den. Jag tycker ändå att den är 

intressant att ta upp.

   I denna lek finns det ett spöke och tre barn som blir skrämda. När jag börjar att observera så 

ställer sig flicka1 och flicka3 på bordet i bilrummet. De säger att de inte vågar gå ner och står 

tätt ihop på bordet. Pojke4 kommer in och klättrar också upp och säger att han är batman. 

Efter ett tag så säger flickorna att de hör spöket, och då sätter de händerna för ansiktet. De 

ropar sedan att nu kommer spöket och de börjar att hoppa på bordet. När väl spöket kommer 

så står det och fladdrar med draperiet som finns för dörren till dockvrån. Spöket hoar. 

Flickorna skriker, skrattar och applåderar när spöket kommer fram.
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   I den här leken så byggs det upp en spänning i olika etapper. Flickorna vet att spöket 

kommer och de visar att de är rädda genom att hålla för ansiktet med händerna, när de hör att 

spöket är på väg så börjar det att hoppa på bordet och när spöket väl kommer så ger de utlopp 

för all spänning med skrik, skratt och applåder.

3.1.10. Lek med musik

3.1.11. Nynnande

I det material som har samlat på mig har jag funnit att när barnen leker så nynnar de olika 

melodier. Har de använt ord så har jag inte lyckats att uppfatta det. Vid många tillfällen så har 

det ljudnivån varit hög runt omkring. De har nynnat när de leker att de leker tåg.

3.1.12. Görasånger

Jag kallar det för görasånger, för att barnen kommenterar vad de gör genom att sjunga. Pojke4 

var i lekhallen och klättrade upp på soffbordet. När han satt där så sjöng han: Jag sitter på 

bordet! Jag sitter på bordet!

   Vid ett annat tillfälle så blev jag attackerad av pojke1. Han skulle killa mig, och sjöng: 

Killa, killa. Innan så hade han sjungit: Luktar, luktar.

3.1.13. Sång i lek

När barnen har använt sång så det inte alltid som jag har uppfattat alla ord, men vid de två 

tillfällena som jag har gjort det tar jag upp här. En gång sitter pojke1 och pojke3 med en 

leksakskassaparat och en gammal räknemaskin. De leker att de spelar olika dataspel.

Pojke3:Ni får inte röra datorn.

Pojke3: Batman och Scoobydoo. Han sjunger om Scoobydoo.

Pojke1:Så sjunger man inte! Sjunger om Scoobydoo.

Pojke3:Sjunger. Scoobydoo blir man glad. Sjunger man så?

Pojke2 sjunger sedan i en annan lek. Han sitter och leker ensam med två hästar och två 

riddare. När han rider upp med dem uppför bokhyllan, så sjunger han.

Pojke2:Sjunger. Här är jag!

           Sjunger: Tack så mycket bra då.

När han slår en helikopter på en av riddarna så sjunger han gallop, gallop. När han sedan byter 

till en av hästarna och riddarna sjunger han.
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Pojke2:Gallop, gallop, gallop

            Heja häst, heja häst!

Sammanfattning
Barnen visade glädje i leken med rörelser. Det visar barnen med skratt och skrik. Det är stora 

rörelser och de använder alla rum på avdelningen, eller är det lek på en begränsad yta, men 

som manifesteras genom skratt och spring.

   När barnen har använt gestaltning i leken så är det genom små medel. De använder de saker 

som de har tillgång på avdelningen. De låter föremålen förvandlas i leken till vad de behöver 

för tillfället. De gestaltar det som de känner till som att resa, att gå till doktorn och hur en 

förälder är. Dessa lekar är inte realistiska i sin utformning om man ser det från hur det går till 

på riktigt vid läkarbesök och att t .ex. resa. De kan även använda spänning som ett medel i 

leken.

   I själva leken så har barnen använt sång, men även mellan lekarna som för att markera vad 

de gör som att sitta på ett bord eller kommentera något.

   När barnen har sjungit sånger så är det sånger som de har lärt sig genom barnprogram som t 

ex Scoobydoo, eller så är det sånger som visar vad som händer i leken.

Det jag har kommit fram till med mitt resultat från observationerna är att leken förhandlads 

fram under lekens gång och att det inte är slumpartat vilken väg leken tar, och att barnen är 

lyhörda i detta skeende. Det som kan ses som det bara händer har innan lagts fram som ett 

förslag av ett av barnen och de andra barnen kan antingen förkasta eller acceptera det. Detta 

går väldigt fort. Eller så får man ett annat förslag. Denna process tycker jag visar hur väl en 

lek flyter eller inte. Detta finns som inslag i flera av lekarna och inte bara i vissa. Jag ser 

förhandlingen som lekens smörjmedel för att ge den en liknelse.
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7.Diskussion 
Mina kunskaper om lek har med detta arbete fördjupats en aning. Mycket av det jag har lärt 

mig är inte helt nytt för mig, men jag tycker ändå att jag ser leken på ett annat sätt än förut. 

Det som fick mig att se annorlunda på leken var det estetiska perspektivet, som jag kom i 

kontakt med genom mina litteraturstudier och inte så mycket med mina resultat, men jag kan 

tycka att det ändå finns något av det estetiska i förhandlingen. Jag vill påstå att  det finns i 

leken för huvudtaget. Och då jag går tillbaka till min litteraturgenomgång, för att förklara hur 

jag tänker. I det avsnitt som handlar om estetiken så presenterar jag den äldre betydelsen av 

estetik, som handlar om att få kunskap genom alla sinnen. Det tycker jag verkligen är något 

som barnen gör när de leker använder sinnena. 

   Min teori, som jag har funnit i mina resultat, är att barnen förhandlar i leken och eftersom 

jag har tyck mig se att detta inte bara sker genom tydliga och muntliga förslag så måste 

barnen på något sett ändå vara lyhörda inte bara genom hörsel utan även med anda sinnen 

som t. ex synen, för att hänga med i leken som kan ändrats blixtsnabbt. Leken är inte 

slumpaktig utan det sker genom en rad aktiva beslut som barnen tillsammans tar. Det skulle 

vara väldigt intressant och se om jag skulle kunna upptäcka detta genom flera observationer 

och undersökningar. Det kanske finns flera olika sett att förhandla som jag inte har upptäckt 

och ännu mer spännande är att se hur de kommunicerar.

   Att se leken som ett konstuttryck är väldigt spännande. Jag tycker även att det ger leken en 

större tyngd och betydelse.  Och jag har fått tagit del av för mig nya lekteorier, som har gett 

mig en ny syn på lek och har fått en större respekt för barnens rätt att få leka.

   Jag tycker att jag inte har kunnat valt något annan metod än observationer för att ge mig en 

inblick i leken En metod som kunde ha varit ett komplement är intervjuer, för då kunde jag 

fått en djupare förståelse för leken. Fast å andra sidan vet jag inte om det hade gett några svar 

på min frågeställning. Sedan är problemet att barnen är runt tre år, men man ska inte heller 

underskatta barnen och de är ju experterna på lek. Intervjuerna kunde ha sett ut så att de fått 

förklara saker i leken. 

   En sak som jag känt så här efteråt att jag hade kunnat göra annorlunda är att jag hade kunnat 

förklarat för alla barn, och inte bara när de har frågat vad jag gjorde. Samt att jag skulle ha 

låtit ge föräldrarna sitt medgivande, men jag hade inte en tanke på det eftersom jag har varit 

där och gjort olika arbeten, så reflekterade jag inte jag över det. Jag kunde ha gett dem 

möjligheten att själva välja om de ville var med i observationen eller inte, men det gjorde jag 

inte. Att jag inte gjorde det tror jag inte påverkade mina resultat, men det är ur en etisk 
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synvinkel lite problematiskt. När man håller på med forskning ska man ge forskningsobjekten 

den valmöjligheten. Jag ser dock ett problem som kunde ha uppstått om jag gett barnen den 

möjligheten. Det kunde ha blivit så att flera barn hade avstått och då hade det blivit svårare att 

observera. Hur skulle jag då hantera en lek där något av barnen inte ville vara med? 

   En del av observationerna tycker jag var svåra att hantera. Det var de stunder när det i leken 

uppstod situationer när något av barnen blev orättvisbehandlat av de andra barnen och jag 

kände att jag ville ingripa. Jag höll fast vid min beslut att inte lägga mig i sådana lägen, men 

jag tyckte inte om det att sitta och se på. Det var min mening att också få se lekens alla 

dimensioner och allt är inte gott. Det fick mig att se hur barnen hanterade det och det är nog 

bra att ta med den kunskapen i min yrkesverksamhet. 

I min litteraturstudien så har jag hittat relevant litteratur, som belyser mitt problemområde.

   Det jag kunde ha gjort annorlunda i mitt val var att jag kunde ha tagit med litteratur om dans 

och bild, även om jag inte hittade just något som handlade om dessa ämnen med fokus på 

leken. Att forska betyder ju att man bryter ny mark, och det hade varit en utmaning att försökt 

mig på det, men jag ser även att mitt arbete var tillräckligt omfattande. Ny forskning inom 

området kan då vara att man undersöker hur barnen använder dans och bild när de leker.

Jag tycker att det social – och kulturantropologiska teorin är intressant och ger en annan bild 

av lek än utvecklingsteorierna. Jag kan inte med mitt resultat ge några starka belägg för teorin, 

men jag har funnit vissa saker där som jag kan hänvisa till litteraturen. Det jag kan finna är att 

kulturen som omger barnen har betydelse för leken. Ett sådant exempel från  barnens lek är att 

de leker sådan de känner till från t.ex. läkarbesök och hur en förälder är. De använder sig även 

av delar från den mediakulturen som riktar sig till barn med tecknade serier som Scoobydoo 

samt Batman och Spindelmannen.83

   Björkvold tar upp att i leken så finns det regler och former som styr leken.84 Jag undrar om 

det är det som tar sin form i de förhandlingar som jag har sett i mitt material. Jag vet inte 

varför vissa förslag accepterades och andra inte. Det kanske kan bero på att det inom den 

barngrupp som jag observerade finns regler och former för lekarna. Genom intervjuer hade 

jag kanske kommit fram till det. Det är något man kunde forska vidare om vad för normer och 

regler som kan finnas i en barnkultur. Jag tror inte att det finns en barnkultur utan det finns en 

i varje grupp av barn. Hur ska man kunna få fram hur en barnkultur ser ut? 85Och jag tycker 

                                                          
83 Löfdahl, s 36
84 Björkvold, s 34
85 Björkvold, s 57
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även att det är intressant med Björkvolds teori om det med att barnens lekar går i arv från 

generation till nästa generation. Hur fungerar det när leken går i arv? Vilka är det som för 

vidare det? Är det från barn till barn eller har vuxna en del av det också? 

   Enligt min litteraturgenomgång så innehåller leken både roller och handlingar.86 Det jag 

tycker mig finna i mitt resultat är att det finns olika handlingar och det är det som är tydligt 

medan rollerna är svårare att upptäcka. Jag vet inte om det är för att rollerna och handlingen 

inte följes åt eller vad det kan bero på. Att jag inte kan se rollerna är kanske för att de inte är 

stereotypa i leken.87

   Det förvånade mig att det fanns så få familjelekar, och de som fanns liknade inte det jag  

föreställde mig som familjelek eller vad som jag kunde finna i min litteraturgenomgång. 

Barnen spelade mammor och pappor, men de lekte inte att någon av barnen skulle vara bäbis, 

utan det var dockorna som fick vara det. Mamman som fanns var inte den som skulle ställa 

och styra.88 Jag vet inte om det kan bero på att majoriteten av barnen är runt tre år, och det är 

kanske vanligare att det finns bland äldre barn. Det kan också vara så att om jag gjort flera 

observationer så skulle jag sett det mer. Jag får inte heller dra för stora växlar av mitt resultat 

vad det gäller familjelekar. Om man tänker på att det bara är vid ett tillfälle i mitt resultat som 

jag finner något som kan kallas familjelek. Under fler observationer så skulle det kanske se 

annorlunda ut.

   Löfdahl skriver att hon i sina undersökningar upptäckte att barnen inte använde de färdiga 

rekvisitan så mycket utan använde det som fanns på avdelningen, och om de använde 

utklädningskläder så var det för att förstärka en roll t.ex. prinsessroll eller liknade.89 Det har 

jag också funnit i  mina observationer. Färdiga saker kanske inte intresserar barnen lika 

mycket och kan kanske verka hämmande i leken. Det är något att tänka på när man tänker på 

vad man vill ha för saker på en avdelning. Ska det vara en massa färdiga saker eller ska man 

låta barnen själva få skapa sina egna.

   När de själva bestämde att en gammal räknemaskin skulle vara en dator så fick det utlopp 

för sin egen fantasi, och det kan kanske också bli en befäst idé i gruppen. Med det menar jag 

att flera barn tar efter att räknemaskinen är en dator, och använder den sen i sina egna lekar. 

Räknemaskinen blir en gemensam symbol för en dator i barngruppen.

                                                          
86 Löfdahl, s 67
87 Lindqvist, s 74 (Lm)
88 Lindqvist, s 76 (Lm)
89 Löfdahl, s 115
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När det gäller barnens musik så är det spontansången som jag har sett i mina observationer. 

Det är den musikformen som enligt Björkvold är barnens musik.90Jag tycker mig se att det är 

en naturlig del av barns vardag. Det finns både med i leken som när pojke2 sjunger när han 

leker med plastriddarna och plasthästarna, och när pojke4 sitter på bordet och kommenterar 

det.

   De olika formerna som Björkvold tar upp kan jag ana mig till i dessa spontansånger jag har 

observerat.91 En form som han tar upp är konkreta ljudlekar och det finns i  tillfället med 

pojke2 när han sjunger plasthästarnas gallop, gallop när de rider upp för bokhyllan, och även i 

att pojke4 sitter på bordet i lekhallen. De andra sångformerna tycker jag är svårare att kunna 

hitta spår i mina observationer.

   Jag tycker att barnens egen musikform kunde man uppmärksamma mera inom förskolan. 

Vad jag vet så finns det inte något sådant arbete. Musikarbetet behöver inte vara de 

traditionella sångerna och visorna, även om det fyller sin funktion, utan man kan låta barnen 

komma med sångerna och musiken, men det måste ske på ett lekfullt sätt. Hur det praktiska 

arbetet skulle gå tillväga vet jag inte nu. Jag vill undersöka mera hur barnen använder sin 

musik, för att kunna börja arbeta med det.

Min fråga var hur barnen använder drama och musik i leken. Jag tycker inte att jag har sett ett 

tydligt svar i mina restultat  om hur barn använder drama. Så jag tycker inte att jag har fått 

svar på det. Drama och lek har vissa beröringspunkter, men skiljer sig även åt. Det står i min 

litteraturgenomgång att de bara påminner om varandra, och då är det kanske omöjligt att 

kunna se dramat i barnslekar.92 Det känns nu som jag kunde ha valt ett annat begrepp i 

frågeställningen än just drama. Ett förslag är gestaltning, för det var nog det jag ville komma 

åt. Gestaltning är något som man använder inom alla de olika estetiska ämnena om jag får 

komma tillbaka till min ursprungsfråga. Om frågan hade varit Hur gestaltar barnen lekn så 

hade jag kanske fått ett mer tydligt svar. Fast jag ser även problem med att det skulle kunna 

bli en för stort frågeställning.

   Hur barn använder musik i leken tycker jag att jag har fått ett svar på, men å andra sidan är 

mitt resultatet ganska magert. Jag har fått en inblick i hur barnen använder sin musik och jag 

ser en möjlighet att kunna arbeta med det.

   I mitt resultat av observationerna så hittade jag något spännande som jag valde att 

kategorisera som Förhandlingar i leken. Förhandlingarna ser som jag ett slags smörjmedel i 

                                                          
90 Björkvold, s 72
91 Björkvold, s 76
92 Lindqvist, s 29 (Le)
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leken. Det som visar om leken flyter eller inte. Jag tror att det är en viktig upptäckt att ta med 

och undersöka vidare. Kan jag med denna kunskap kunna se varför leken haltar och kanske 

hjälpa barnen att komma vidare. 
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