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A Study of Children’s Choice of Play at the Preschool Yard as a Culture 

Socialogical Arena 

Based on Bourdieu’s Theories of Habitus, Capital and Fields 

Abstract  

This study focuses what children choose to play with in the preschool yard without active 

involvement on the part of the preschool teacher. With Bourdieus' concepts of habitus, capital, 

and fields as theoretical frameworks, the following questions are examined: 1) How does the 

habitus reflect in a child's choice of play? 2) How can a child's choice of what to play be 

understood from the perspective of their preschool's culture? 

The empirical data consists of observations of the child at play, the pedagogical material 

they use, the place in which they choose to play,  the placement of the teachers, and the range 

of the pedagogical material made available to the child in the preschool yard. 

This study argues that the choices a child makes, in terms of what to play, is influenced by 

the culture of the preschool. This is strengthened based on the survey of comparing two different 

preschools with two different cultures. By discovering patterns in a child's choice of what to 

play and comparing the results with each other, it becomes possible to analyze how the 

differences and similarities between playtime at two different preschools can be linked to 

habitus, capital and fields.  

This study shows that there are differences about what the children chose to play, how many 

they play together and how much they talk and move around.  

 

Sökord: children´s play, habitus, preschool, culture socialogy 
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Sammanfattning 

I denna studie fokuseras vad barnen väljer att leka ute på förskolans gård när de leker utan 

vuxnas aktiva inblandning. Med Bourdieus begrepp om habitus, kapital och fält som teoretiskt 

ramverk undersöks frågorna:  

Hur avspeglar sig habitus, de omedvetna mönster människan bär med sig, i barns lekval? 

Hur kan barns lekval förstås utifrån förskolans kultur? 

Det empiriska materialet består av observationer av barnens lek, materialet de använder, 

platsen de väljer att leka på och pedagogernas placering samt vilket utbud av material barnen 

erbjuds på förskolans gård.  

Studien argumenterar för att lekvalen påverkas av den kultur som råder inom förskolan. 

Detta stärks utifrån resultaten från observationerna av barns lekval på två olika förskolor med 

olika kultur. Genom att upptäcka mönster i barnens lekval och jämföra resultaten med varandra 

blir det möjligt att analysera hur skillnader och likheter kan kopplas till habitus, kapital och fält.  

Studien visar att det finns skillnader i barns lekval, hur många de leker tillsammans och i 

vilken grad de pratar och rör sig i leken. 
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Förord 

Jag vill rikta ett stort tack till Lotta Björkman, som ledde mig in på Bourdieu på ett tidigt 

stadium, samt till hennes barn som jag följt under dess tid på förskolan. Mina inblickar i det 

barnets och även andra barns sätt att leka har kommit att bli den absolut viktigaste pusselbiten 

för att kunna se möjligheterna till denna uppsats.  

Barns lekar i kombination med insikten att förutsättningarna kan se väldigt olika ut i olika 

förskolor och därmed även för de människor som är knutna till respektive förskola. Därför är 

jag evigt tacksam till alla de studiekamrater på den erfarenhetsbaserade förkollärarutbildningen 

på Södertörns Högskola som under tre års tid bidragit med insikter och erfarenhet från de 

förskolor de arbetat inom.  

Med ödmjukhet ser jag på de barn, på de för studien utvalda förskolorna, som leker vidare 

fast jag observerar samt alla de pedagoger som låtit mig finnas bland dem med mitt block och 

penna. Stort tack för er välvilja att delta. Det har aldrig varit min mening i studien att värdera 

barnens lekval, förskolans kultur eller pedagogernas ageranden, de värderingarna lämnar jag 

till läsaren. Ambitionen har varit att beskriva vilka mönster som bildas utifrån olika 

förutsättningar och hur de påverkar lekvalen. Min övertygelse är att förskolorna i studien har 

pedagogiska tankar med den verksamhet de erbjuder barnen och har gjort medvetna val utifrån 

barnens behov.  

Sist men inte minst vill jag uttrycka min tacksamhet till den grupp studenter som följt 

varandras skrivprocesser och kommit med tips och konstruktiva frågor och då främst Sylwia 

Kapera som haft just min uppsats i fokus. Ansvarig för denna grupp har varit Thomas, som i 

detta fall inte är ett blått tåg utan en vanligt ovanlig handledare som uppskattar fikabröd, men 

som även har den goda sidan att kunna dra upp en på tågrälsen igen, när urspårningen nalkas 

runt nästa krök. Med kloka synpunkter och en målmedvetenhet att färdigställa uppsatserna i tid 

har Thomas handledning kanske inte gjort processen lekande lätt, men ack så rolig. 

 

Tack        Östberga december 2018 

Lina Ericsson 
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Inledning och problemområde 

Denna empiriska uppsats bygger på en undersökning om vad barn leker på förskolans gård 

då inte pedagogerna aktivt är med och initierar eller styr lekvalen. Utgångspunkt för denna 

studie är Pierre Bourdieus (1930-2002) teorier om att omgivningen och människors 

personligheter påverkas av en mängd olika faktorer, vilka han beskriver utifrån specifika 

begrepp såsom kapital, fält och habitus (Bourdieu 1993, Miegel & Johansson 2002).  

Under de år jag har arbetat inom förskolan har jag fascinerats över hur många olika sätt barn 

leker på. Vissa lekar flödar iväg med de mest magiska scener med fantasikaraktärer i utopiska 

världar medan andra lekar är mer konkreta och baseras på barnens verkliga upplevelser som 

familj, affär eller vägarbeten. En del lekar är mer utforskande och experimentella som att testa 

balans, bygga högt eller forsla vatten. De traditionella lekarna som kull, kurragömma, ringlekar 

och andra slags regellekar förekommer också. Vissa barn föredrar att leka många i grupp medan 

andra helst vill leka ensamma eller med något enstaka barn eller pedagog. Barnens lekar står 

för en stor fascination och inspiration för mig i mitt yrke och när jag bjuds in att vara delaktig i 

leken tänker jag ibland att:  

- Det här är en löneförmån som ingen kan få mig att ta upp i någon deklaration och sedan 

skatta för. Jag leker och får dessutom lön för det! 

Jag ser hur leken i förskolan har en central roll och blir en aktivitet där lärande sker, då 

barnen lär sig av varandra och av vuxna, så tillika av det material och den miljö som erbjuds. 

Pedagogerna kan använda sig av reflektioner de gjort över vad som visar sig i leken för att 

komma fram till vilka intressen barnen har och anpassa miljö, material och verksamhetens 

innehåll efter detta. Till exempel visade barnen på en förskola ett stort intresse för att leta 

trädgårdssnäckor bland buskar och blad. De byggde snigelhotell av byggklossar åt snäckorna 

och iakttog hur de betedde sig därinne. Den leken blev sedan till ett fördjupningsarbete om 

snäckdjur på avdelningen. Att arbeta utifrån ett sådant förhållningssätt där barns behov och 

intressen ligger till grund för hur verksamheten utformas ges det stöd för i förskolans läroplan 

(Skolverket 2016). Det jag inte upplevt, under mina drygt 15 år inom förskolan, är om det 

jämförs mellan olika förskolor vad barnen leker och reflektera varför det ser ut som det gör. 

I den nya läroplanen som tas i bruk 2019 lyfts det bland annat upp att i enlighet med 

skollagen, ska utbildningen vara likvärdig och det ska inte spela någon roll var i Sverige 

förskolan är belägen, därmed kan resurser fördelas olika mellan olika förskolor (Skolverket 

2018). Detta kan ses som en utmaning för förskolan. Utifrån en studie från Uppsala där målet 

bland annat varit att undersöka hur reformen med det fria skolvalet påverkat förskolan och 
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under vilka premisser föräldrar väljer sin förskola är skillnader mellan privata och kommunalt 

drivna förskolor ingenting ovanligt (Pérez Prieto, Sahlstrom, Calander, Karlsson & Heikkila 

2003). Forskarteamet kom fram till att det fria skolvalet konserverar segregationen och menar 

att det blir praktiskt taget omöjligt att inom förskolans organisation nå upp till målet att bli en 

mötesplats för barn med olika bakgrund. Särskilt svårt tycks det vara för barn i privata förskolor 

där barngrupperna oftare har en mycket mer homogen sammansättning ur en social och kulturell 

aspekt (ibid). Detta mönster stämmer väl överens med de förskolor som ingår i denna studie. 

Att olika satsningar förekommer har jag erfarit genom det utbyte med de kurskamrater jag 

mött under den erfarenhetsbaserade förskollärarutbildningen på Södertörns högskola. Genom 

diskussioner med dem har jag insett hur skilda förhållanden det är på olika förskolor. 

Skillnaderna kan handla om miljö, personal, barnantal, pedagogik, digitalisering, 

integration/segregation, organisation och framför allt tolkning av styrdokumenten.  

Jag har själv erfarit och reagerat på hur olika utemiljöerna organiseras på olika förskolor, 

vilket jag menar påverkar hur och vad barnen leker på gården. Mitt intresse för barns lek och 

de tydliga skillnader i lekmiljön, som jag sett på olika förskolor, i kombination med en 

nyfikenhet om hur samhälle och kultur avspeglar sig i vad barnen leker har legat till grund för 

denna uppsats.  

Det jag väljer att undersöka är om barnens lekar skiljer sig åt eller om det är liknande lekar 

barnen leker då förutsättningarna skiljer sig, i flera olika avseenden, på de förskolor som ingår 

i studien. Om lekarna ser väldigt olika ut och verksamheten utformas efter barnens intressen 

och behov – får barnen tillgång till en likvärdig förskola ändå?  

1. Tidigare Forskning  

I detta avsnitt kommer tidigare forskning att lyftas, likväl som det kultursociologiska fältets 

vikt för studien och en presentation av Pierre Bourdieu, vars teorier ligger till grund för detta 

examensarbete.  

1.1  Lekteorier 

Det finns många sätt att se på vilka aktiviteter som klassas som lek och vilken status lekandet 

har vilket påverkas av de samhällsvärderingar som råder just då (Welén 2009).  
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Barn som leker tillsammans skapar och utvecklar sin egen kultur menar Annika Löfdal 

(2004). Hon har i sina forskningsstudier sett hur innehållet i leken har stor betydelse för barnen 

och Lövdal beskriver hur leken, inom social- och kulturantropologiska teorier, ses bygga på ett 

”råmaterial” som finns tillgängligt i den kulturella kontext barnet tillhör. Leken ses som en 

reproduktion av föreställningar, normer, kunskap och handlingsmönster, men också som en 

möjlighet att förändra kultur (ibid). Synen på lek skiftar beroende på ur vilket perspektiv man 

ser på leken. Denna uppsats belyser ett sociologiskt och kulturellt perspektiv på lek. 

Sociologiskt perspektiv på lek  

Lek är handlingar som pågår i sitt eget rum och tid och utanför det vanliga livet, menar den 

holländske kulturhistorikern Johan Huizinga (1872-1945), som ser lek som ett karaktäriserande 

drag hos människan. Han menar att lek sker enligt bestämda regler och ofta avskärmar sig de 

som leker tillsammans från omgivningen. Ur ett sociologiskt perspektiv ses lek som en 

möjlighet till att prova hur samhället fungerar och att barnets tolkning av samhället blir till en 

inspirationskälla i leken enligt lekforskare Mikael Jensen (2013). Han beskriver uttrycket social 

reproduktion, som förekommer inom sociologin, vilket handlar om hur beteendemönster 

reproduceras från en generation till en annan. Individer som inte reproducerar dessa sociala 

beteendemönster producerar ett individuellt mönster (ibid). Jensen tar upp William Corsaros 

teorier om att barn använder sig både av reproduktion och produktion i lek vilket Corsaro kallar 

för interpretativ reproduktion (Corsaro 2005, se Jensen 2013). Med det menas att barn kan göra 

som vuxna gör men att de har förmåga att göra det på sitt sätt, inte exakt likadant, menar Jensen 

(2013). Lekforskaren Birgitta Knutsdotter Olofsson (2017) beskriver hur leken tidigt i livet 

utvecklas i samspelet med föräldrar och att barn behöver lära sig att förstå lekens regler. Vidare 

förklarar hon att i lek med andra måste barn samspela och förhålla sig till de andra och deras 

sätt att leka vilket kan förstås genom att barn anpassar sitt lekande beroende på vem eller vilka 

de leker tillsammans med, vilket Knutsdotter Olofsson (ibid) menar är en fin grund till det 

demokratiska samhället.  

Det sociologiska perspektivet på lek handlar mycket om samspel och hur samhället 

avspeglas i barnens lekar. Med tanke på de vuxnas betydelse för barns lek liksom de möjligheter 

som miljön och materialet bidrar med framträder kopplingen till kulturen på förskolan.  

För att få en vidare förståelse för barnens val av lekar kommer även ett kulturellt perspektiv 

att antas.  
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Kulturellt perspektiv på lek  

I denna studie kopplas pedagogernas förhållningssätt, den miljö och det material de erbjuder 

barnen till kulturen på förskolan. Både bostadsområdets, familjens och förskolans kulturer ses 

som betydelsefulla för vad barnen väljer att leka då miljön och kulturen återspeglas i och 

bestämmer vissa drag i leken (Knutsdotter Olofsson 2017).   

 

Enligt många lekforskare inom den kulturella traditionen finns en tydlig koppling mellan lek 

och kultur (Jensen 2013). Barnen, oavsett var i världen de lever, leker familj, liv, död och 

sjukdomar, fenomen som finns i alla kulturer. Forskning visar att det förekommer skillnader i 

barnens lekar inom olika kulturer. Dessa skillnader kopplas till traditioner, seder och vanor som 

hör till respektive kultur (ibid).  

Roller och rollkaraktärer är vanliga och viktiga i barns lek (Löfdahl 2004). Löfdahl visar i 

sina studier att dessa roller inte väljs fritt utan genom en gemensam konstruktion bland de barn 

som deltar i leken. Likväl styr de ”fysiska redskap”, vilket tolkas som miljö och material, vilka 

roller som är möjliga att kliva in i (ibid).  

I en forskningsstudie följer Knutsdotter Olofsson ett utvecklingsarbete på 1990-talet på en 

avdelning på en förskola i syfte att arbeta fram Den fria lekens pedagogik (Knutsdotter Olofsson 

2009, 2017). I studien lyfts svårigheten med att fri lek ofta förknippas med lek utan vuxna, 

vilket begreppet fri inte alls syftar till. Knutsdotter Olofsson menar att det krävs en pedagog för 

att fri lek ska bli givande i en stor barngrupp. Hon menar att pedagogen kan stötta barnen på 

flera plan, det kan räcka att bara finnas nära som en ”garant för trygghet”; en behöver inte alltid 

vara med i leken som medlekare. Genom att smyga in och känna av stämningen i leken så kan 

pedagogen ställa frågor som hjälper till att sporra barnens fantasi. Pedagogerna som ingick i 

utvecklingsarbetet såg en stor skillnad när de engagerade sig och var med barnen i leken, på 

barnens villkor och då barnen fick tillgång till andra saker, saker som går att använda på olika 

sätt, lekte barnen mer. Knutsdotter Olofsson ger exempel på att pedagogerna erbjöd barnen 

annat material om lekarna tappade fart så att lekarna kunde utvecklas och hålla på längre. 

Materialet barnen får tillgång till tillsammans med att de vuxna i förskolan är närmare barnen 

gör att det sker förändringar på förskolan i Knutsdotter Olofssons studie. Barnen blev tränade i 

lekkonsten vilket märktes genom att fler barnen lekte samlekar lägre ner i åldrarna, barnen 

började använda berättandet mer och pedagogerna upplevde att det blev lugnare i gruppen 

(ibid). Tidigare hade barns lek setts som deras eget territorium och pedagogerna dök mest upp 

och särade på barn vid konflikter (ibid). 
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Ingrid Engdahl som bland annat forskat på ettåringars kompetens och Eva Ärlemalm-

Hagsér, även hon forskare på barns lärande men även på förskolans lärandemiljöer, beskriver 

hur barn formar sin lekvärld utifrån ”sina erfarenheter och föreställningar om möjligheter och 

begränsningar i vardagen” (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér 2015). De menar att osynliga, 

normerande värden bildas i mötet barnen emellan, mellan barn och förskolepersonalen men 

även i mötet med de strukturer som råder i det sociala rummet. Utifrån dessa resonemang blir 

leken dels en aktivitet som blir till utifrån erfarenheter och idéer från vardagen och dels blir den 

en arena som bildar, befäster och för vidare dolda mönster i form av värderingar och normer.  

Med det kulturella perspektivet på lek ses lekmönster föras vidare som en oreflekterad 

kultur, materialet och vad för lekkultur som de vuxna visar för barnen påverkar hur barnen leker 

och att lekar varierar från kultur till kultur.  

För att återkomma till titeln på detta arbete; En studie av barns lekval på förskolegården som 

kultursociologisk arena, så ses förskolegården som en öppen plats för sociala och kulturella 

sammanträffanden mellan människor och miljö.   

1.2  Kultursociologi 

Kultursociologi som forskningsfält började diskuteras i Sverige på 1970-talet. Det var 

forskare inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga disciplinerna som ville arbeta fram 

ett tvärvetenskapligt samarbete för att vidga forskningsfälten (Miegel & Johansson 2002). 

Kultursociologi ämnar analysera relationen mellan kultur och samhälle. En viktig detalj är att 

ha ett öppet sinne för kulturbegreppets mångfald och hur kulturen förändras och värderas olika 

över tid (ibid). Mats Trondman (1999), docent i sociologi beskriver att studier inom det 

kultursociologiska fältet handlar om betydelsen av:  

…att förstå förhållandet mellan människors grundläggande livsvillkor och deras sätt att handskas med 

dessa villkor.” (Mats Trondman 1999, s. 25).  

Kultursociologi handlar i det avseendet om att förstå hur människan beter sig utifrån 

levnadsmönster och livsvillkor.  

1.3  Pierre Bourdieu 

Pierre Bourdieu föddes 1930 i Frankrike och bedrev under många år studier inom bland 

annat etnologi, kultur- och utbildningssociologi enligt Donald Broady (1991) som disputerat på 

Bourdieu och innan pensionen forskat inom utbildningssociologi och kultursociolog. Bourdieu 

återanvände ofta äldre studier för att se på dessa från andra synvinklar för att förstå dem på 
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olika sätt (ibid). Genom att sammanställa material, från det samtida Frankrike och använda sig 

av en stor mängd undersökningar konstruerar han ”det sociala rummet” och ”livsstilarnas rum” 

(Bourdieu 1993). Det sociala rummet kan liknas vid vad marxister kallar klassanalys. 

Livsstilarnas rum utformade Bourdieu utifrån att kartlägga människors matvanor, 

fritidsintressen och vilken slags kultur de föredrog, han ville helt enkelt utröna vilken smak som 

var vanligast och därmed mest åtråvärd (ibid). De båda sociologerna Fredrik Miegel och 

Thomas Johansson (2002) beskriver hur Bourdieu utgår från att inom respektive praktik är 

mönstren så normaliserade och självklara att ett kritiskt granskande inte infinner sig, därmed 

blir maktstrukturer inte uppmärksammade och bearbetade. Bourdieu har återkommande inslag 

i flera av sina teorier: kulturens betydelse för hur makt- och statusförhållanden upprätthålls i 

samhället och hur sociala strukturer reproduceras (ibid).  

Akademiska och kulturella resurser ser Bourdieu så åtråvärda att han ger dem, och liknande 

aspekter som inte handlar om ekonomi, benämningen ”symboliskt kapital” (Miegel & 

Johansson 2002). Kapital kan således vara av ekonomisk art och Bourdieu breddar 

kapitalbegreppet genom att räkna in andra slags resurser och tillgångar (Broady 1998). Det 

symboliska kapitalet är Bourdieus mest grundläggande begrepp enligt Broady (ibid). Han 

menar att Bourdieus begrepp symboliskt kapital inte är konstant utan ett relationellt begrepp då 

det handlar om att innehållet i det symboliska kapitalet har en stark samhörighet mellan 

”tillgångar och dispositioner”, vilket kan förstås som att symboliska kapital inte är mer 

värdefulla än hur de värderas av omgivningen. I en lekkontext kan det symboliska kapitalet 

innebära att i ett viss barngrupp kan leken bageri höra till de mest populära lekarna då den 

gruppen har kunskap om bagerileken, medan det i ett annat sammanhang inte alls är attraktivt 

att leka på det sättet.  

Nedan följer en beskrivning i korthet av kulturellt kapital, socialt kapital och habitus och hur 

de kan förstås i en förskolekontext. 

Kulturellt kapital  

Det kulturella kapitalet handlar enligt Bourdieu om utbildning, om examina från välansedda 

universitet och att uttrycka sig väl i tal och skrift (Broady 1998). Bourdieu anser att stor 

kännedom om kulturen (läs finkultur) bringar högt kapital. Därmed tycks det falla sig som så 

att han skiljer på kultur och kultur. Kulturellt kapital kan följaktligen även omfattas av hur en 

talar, tänker och för sig som människa och vad en har för erfarenheter, kunskaper och 

värderingar (Trondman 1999) Både Broady och Trondman menar att språket och användandet 

av det är centrala i kulturellt kapital. Värt att komma ihåg är det aldrig går att säga exakt vilka 
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tillgångar som är högst värderade då det alltid är satt i relation till sammanhang och individerna 

inom sammanhanget. 

I förskolan kan det kulturella kapitalet kopplas till utbildning, dels pedagogernas men även 

den pedagogerna erbjuder barnen. Det kan också handla om språkkunnighet och kultur i form 

av teater, musik och liknande.  

Socialt kapital  

Det sociala kapitalet bör inte räknas in som ett symboliskt kapital då inga materiella 

tillgångar kopplas samman med begreppet, menar Broady (1998). Socialt kapital handlar istället 

om en kollektiv tillgång. Inom en specifik grupp, som exempelvis en släkt, ett lag eller personal 

på en förskola, har varje individ på sitt håll samlat ekonomiskt eller kulturellt kapital och har 

således olika positioner och kan knyta kontakter som gynnar alla i gruppen (ibid). Om tanken 

med socialt kapital appliceras på förskolan och leken som praktik så kan barnen till exempel 

bidra till gruppen med individuella lekkompetenser och uppfinningsrikedom. Likaså kan de 

vuxnas förhållningssätt och kunskap om barn och lek vara tillgångar som gynnar hela gruppen. 

Det kan till exempel vara ett barn som har gått mycket på teater och som kan konsten att få med 

sig andra barn i leken. Finns det dessutom lyhörda och uppmärksamma vuxna som kan bidra 

till lekens utveckling genom att tillföra något material, spela någon musik eller fånga upp 

barnens intresse och jobba vidare med det så har gruppen erfarit socialt kapital. I sina 

etnologistudier började Bourdieu arbeta utifrån begreppet symboliskt kapital, men då han och 

hans medarbetare märkte att det inte räckte till som förklaringsmodell för det empiriska material 

de hade, tillkom även begreppen om habitus, fält och praktik (Broady 1991), vilka beskrivs i 

följande avsnitt. 

Habitus  

Habitus är omöjlig att påverka, då den förkroppsligats från barndomen och människan är 

omedveten om den (Miegel & Johansson 2002). Bourdieu själv beskriver begreppet, bland 

annat, på följande sätt:  

…habitus, som på en och samma gång är genererande princip för objektivt klassificerbara praktiker och 

system för att klassificera (principium divisionis) samma praktiker. Dessa båda förmågor – dels 

förmågan att producera klassificerbara praktiker och produkter, dels smaken, dvs förmågan att särskilja 

och värdera dessa praktiker och produkter – definierar habitus, och det är i relationen dem emellan som 

den representerade sociala världen, dvs rummet av livsstilar, konstrueras. (Pierre Bourdieu 1993, s. 298) 
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Det kan tolkas som att Bourdieu utgår från att det både finns objektiva sociala strukturer och 

att människor aktivt medverkar till konstruktionen av den sociala verkligheten. 

Habitusbegreppet kan förstås som att det parallellt är både strukturerat och strukturerande, att 

habitus finns både hos individen, i gruppen individen ingår i och de praktiker de verkar inom. 

Centralt för Bourdieus teorier tycks vara de maktstrukturer som i människans vardag 

reproduceras och fortlever eftersom människorna är omedvetna om dem. Han har en tydlig syn 

på hur dessa strukturer bildas dels utifrån subjektet – människan men också objektivt i det 

sociala rummet. Han menar inte att strukturerna är medfödda, han diskuterar i termer om att 

strukturerna är förkroppsligade. I förskolan kommunicerar barn kring lekens kulturella inslag 

och genom de kommunikativa lekhandlingarna blir barnen aktiva i att reproducera och 

producera den omgivande kulturen (Löfdahl 2004).  

 

För att summera hur kultursociologi, Bourdieu och lekteorierna nämnda ovan ses ha 

samband med varandra görs dessa tolkningar; 

- Förskolan kan ses som ett samhälle i miniatyr med demokratiska lagar och regler. 

Skollagen och läroplanen är det som sätter ramverket för verksamheten.   

- I förskolan verkar vuxna och barn och de påverkas följaktligen av de individer som ingår 

i varje förskolas barn-, föräldra- och personalgrupper och de normer och regler som 

råder i verksamheten.  

- Via habitus och olika kapital bildas särpräglade kulturer i förskolan, olika förskolor har 

olika kulturer.  

- Med ett kultursociologiskt perspektiv ses förskolegården som en arena för kulturella 

och sociala möten. 

Som jag tolkar den forskning jag tagit del av har Bourdieu själv inte studerat barns lek som 

praktik. Vid en sökning på orden; habitus och lek kommer inga träffar upp på DiVA, 

sökverktyget för vetenskapliga texter. Då Bourdieus teorier ses ha en del gemensamma drag 

med viss lekforskning så kan denna studie bli ett komplement till dessa.  

2. Studiens teoretiska utgångspunkter 

Människor påverkas av den kultur och det samhälle de lever och verkar inom. Varje förskola 

bildar sin egen kultur utifrån olika parametrar, bland annat skollagen och läroplanen. I detta 

stycke presenteras studiens teoretiska utgångspunkter och hur Bourdieus teorier kan kopplas 

till barns lekval.  
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2.1  Fält och Praktik 

För att beskriva samhället, den sociala värld där människorna lever och verkar, använder 

Bourdieu begreppet fält (se fig.1) som delas in i olika kategorier som exempelvis ekonomi, 

kultur, genus, språk eller politik (Miegel & Johansson 2002).  

 

 

Figur 1: Pierre Bourdieu delar in samhället i olika fält. Habitus och olika kapital sätter sin prägel på 

respektive fält. Fält, habitus och kapital bildar olika praktiker (Bourdieu 1993, Författaren 2018).  

Det råder hierarkier och klasskillnader mellan olika fält men även mellan de individer som 

verkar inom fälten och därmed är varje fält dynamiskt och påverkbart inom sin ram (ibid). 

Miegel och Johansson (2002) beskriver att inom det ekonomiska fältet handlar maktkampen 

om fördelningen av de ekonomiska resurserna men inom de akademiska- eller kulturella fälten 

handlar det mer om ett gott rykte, prestigefullhet och erkännanden.  

Bourdieu (1993) menar att varje fält har en särskild logik, påverkad av ”deras underliggande 

effekter” och har formeln (habitus)(kapital)+fält=praktik (kursivering i original). Denna logik, 

menar han, styr över de system av egenskaper som upprättas mellan individerna inom praktiken 

och praktiken i sig. En tolkning av formeln är att de så kallade underliggande effekterna finns 

inom kapital och habitus och sätter sin prägel på fälten och sedermera även praktiker.  

Tänk på en läkare på en läkarpraktik. Läkaren verkar inom sjukvårdsfältet och har en stil, en 

habitus, som kännetecknar hur en är som läkare. Detta är ingenting läkaren reflekterar särskilt 

mycket över då det ingår i den struktur och de normer som råder. Läkarens habitus påverkas av 

olika kapital, som enligt Bourdieuskt tankesätt inte enbart handlar om ekonomiska resurser; i 

läkarens fall kan det vara det andra läkare anser vara högt värderade arbetsområden eller 

utbildningar.  

Bourdieu har intresserat sig för hur kulturen inverkar på sociala strukturer och hur detta 

tillsammans med status och makt bildar mönster som överförs till olika mänskliga företeelser, 

så kallade praktiker såsom mode, musik, litteratur, konst, äktenskap eller utbildningssystem 

(Miegel & Johansson 2002). Människan strävar omedvetet efter att förbättra sin egen position 

Samhället 

H a b i t u s  o c h  K a p i t a l 

Fält - Kultur Fält - Politik 

Fält - Ekonomi 

Praktiker 
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och komma högre upp i den hierarkiska struktur som råder inom praktiken genom att öka eller 

åtminstone bevara sitt kapitalinnehav, vilket Bourdieu kallar reproduktionsstrategier 

(Trondman 1999). Reproduktionsstrategierna upprätthåller strukturerna genom värdet för 

människan i att passa in och gärna förbättra sina positioner och hur de överför dessa strukturer 

till andra människor (ibid). Detta mönster känns igen från Jensens teorier av social reproduktion 

(Jensen 2013).  

Bourdieus sätt att se på samhället med hur olika stilar bildas inom olika fält via de individer 

och strukturer som råder har vissa paralleller och likheter med studier på barns lek, vilket leder 

till hur Bourdieu passar in i förskolan. 

2.2  Bourdieu i en förskolekontext 

Bourdieu förknippas kanske inte med förskolans pedagogik, men som kultursociolog blir 

hans idéer värdefulla i sammanhanget. Miegel och Johansson beskriver hur Bourdieu ämnar: 

…förena ett strukturalistiskt perspektiv med ett konstruktivistiskt, dvs. föreställningen att det finns 

objektiva sociala strukturer med tanken att människor deltar i konstruktionen av den sociala 

verkligheten. (Miegel & Johansson 2002 s. 272) 

Kopplat till denna text kan detta citat tolkas som att strukturer och normer i praktikerna hemmet 

och förskolan ska sättas i kontrast till människorna inom dessa och hur de är delaktiga till att 

forma dessa praktiker. I förskolan kan strukturalism ses i styrdokumenten och de mål och regler 

som sätts upp utifrån dessa. Med ett konstruktivistiskt synsätt menas att individerna inom 

förskolan alla bidrar till att konstruera verksamheten utifrån styrdokumenten. 

Mellan lekpraktiken som konstruerats av människan och de lekande individerna med sina 

värderingar och val konstrueras, enligt Bourdieus sätt att tänka den representerade sociala 

världen som han också kallar rummet av livsstilar (Bourdieu 1993). Det liknar kultursociologen 

och socialpsykologen Johan Asplunds (1983) smått geniala beskrivning av kultursociologin 

som är väl värd att citera ”Kultursociologin är studiet av snedstrecket i formeln 

”kultur/samhälle.” (Asplund se Miegel & Johansson 2002, s. 11). Genom att använda Asplunds 

formel kultur/samhälle som kultursociologiskt verktyg kan barnens lekar visualisera 

snedstrecket. Barnets lekval ses i denna studie som en bild av vad som händer i fältet mellan 

kultur och samhälle. För att utgå från ett kultursociologiskt tankesätt kombineras här Asplunds 

formel med Bourdieus formel (habitus)(kapital)+fält=praktik (Bourdieu 1993). Därmed bildas 

den nya formeln: (habitus)(kapital)barnet/(habitus)(kapital)förskolan, där mötet mellan barnen, 
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deras stil och uppfattningar, och förskolan med sina normer och sin kultur ger utrymme till det 

som Asplund kallar ”studiet av snedstrecket” – i detta fall barns lekval.  

Utifrån tanken att barnet som individ har sin habitus och förskolan som praktik har sin, bildas 

ett fält däremellan som kan få en gestalt i barnets lekval. Studien använder sig av Bourdieus 

tanke att dela in samhället i fält som färgas av habitus och kapital. Då kan förskolan ses som en 

del av samhället, kanske till och med ett eget fält, med sina internaliserade mönster och normer. 

Barnet är en individ inom förskolan som också påverkar leken som praktik, genom att det finns 

mönster och lekstilar som är populärare än andra. Utifrån detta resonemang skapas denna 

modell: 

  

Figur 2: Både barnet och förskolan påverkas av habitus och kapital, vilka i sin tur bidrar till leken som praktik 

(Författaren, 2018). 

Om lek ses som en praktik, i Bourdieus andemening, kan det tolkas som att lek struktureras 

utifrån existensbetingelser, det vill säga inpräglade sociala strukturer parallellt med individens 

förkroppsligade strukturer. Det sker en klassificering, det vill säga en värdering inom gruppen 

över vad som har hög status inom leken (Bourdieu 1993, Miegel & Johansson 2002). Dessa 

mönster är således både objektiva och subjektiva då de tillskrivs både praktiken likväl de 

individer som finns därinom. Samma mönster känns igen i det synsätt som andra forskare har 

på lek: 

Samspelet mellan barnen, kamraterna och förskolepersonalen har betydelse för de subtila mönster av 

dolda värden som formas i det fysiska rummet, värden som är normerande och genusladdade. (Engdahl 

& Ärlemalm-Hagsér 2015, s 147) 

Därmed ses det som fullt möjligt att se leken som en praktik ur Bourdieus definition och 

analysera leken utifrån tolkningar av hur de subtila mönstren kan upptäckas och förstås. 

Dessutom kan en återkoppling till Löfdahls (2004) studie där barnen genom lek ses reproducera 

och producera kultur, på samma sätt som Bourdieu(1993) tänker sig att olika mönster förs 

vidare. 

FÖRSKOLAN 

Habitus och kapital 
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Habitus och kapital 
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Då barn leker använder de sig av sina tolkningar av verkligheten, sina erfarenheter och sin 

föreställningsförmåga för att skapa sin lek. I det avseendet blir det spännande att kliva tillbaka 

och titta på vad barnen leker och fundera på vad det kan berätta för oss om samhället, kulturen 

och de strukturer som råder inom förskolan. 

3. Syfte och frågeställning 

I Stockholm finns stora skillnader mellan olika bostadsområden och skillnaderna kan gälla 

många aspekter. Detta påverkar också de förskolor som bedrivs inom dessa områden. Trots det 

har barnen rätt att få en likvärdig förskola, oavsett var de bor. Med utgångspunkt i Bourdieus 

teorier att habitus och kapital gör att det bildas olika stilar inom olika sociala grupperingar blir 

syftet att undersöka hur de lekval barnen gör kan förstås utifrån den bakgrunden.  

Det är svårt att se och förstå inpräglade mönster som råder då de existerar både i en själv, de 

man har nära och i den kontext man befinner sig inom. Kanske är det först i jämförelsen med 

andra som dessa mönster uppenbaras och kan ifrågasättas.  

De frågor som ämnas undersökas: 

• Hur avspeglar sig habitus, de omedvetna mönster människan bär med sig, i barns 

lekval? 

• Hur kan barns lekval förstås utifrån förskolans kultur? 

4. Metod 

I detta avsnitt beskrivs de båda förskolorna som ingått i studien. Men först en redogörelse 

för metodval, hur bearbetningen av det insamlade materialet och genomförandet har gått till. 

Här beskrivs de forskningsetiska överväganden som tagits likväl som studiens tillförlitlighet, 

dess generaliserbarhet och validitet.  

4.1  Urval och metod 

För att samla empiri till studien kontaktas två förskolor med skilda förutsättningar inom olika 

områden och på varje förskola studeras ett slumpmässigt urval av barn i ungefärlig ålder av tre 

till fem år. Individerna kan skilja från tillfälle till tillfälle, men bedöms representera den 

generella lekkulturen på respektive förskola. Det är en typ av fallstudie där två förskolor och 
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deras barns lekval jämförs med varandra (Patel & Davidson 2003). För att få så täckande 

information som möjligt utgår fallstudier från ett helhetsperspektiv trots att själva fallet är 

begränsat till en viss situation, en organisation, en enskild individ eller en grupp individer (ibid). 

Här studeras fenomenet barns lekval i olika förskolor. 

Möjligheten att jämföra olika förskolor med hjälp av en fallstudie gör att det går att ställa 

resultat kopplade till respektive enhet mot varandra vilket ses passande för undersökningen. 

Det ger en bredare målgrupp än om urvalet endast omfattar en förskola. Av egen erfarenhet 

förekommer det att pedagoger observerar lek endast på sin egen avdelning eller förskola. I en 

enskild grupp normaliseras vissa mönster, det finns en dold agenda för hur man gör och färre 

variabler uppstår därmed.  

Forskningsmetoden är hermeneutisk eftersom den bygger på tolkningar av barnets och 

förskolans habitus och möjliga förklaringar hur dessa kan förstås i barnens lekval. Den 

hermeneutiska forskningen innebär också att man både är delaktig i den kultur man studerar 

och att man distanserar sig för att kunna få syn på fenomen på avstånd (Knutsdotter Olofsson 

1993). 

För att kunna utgå från Bourdieus tankar om att olika habitus bildas i olika områden var det 

viktigt att hitta förskolor med olika förutsättningar inom flera aspekter. Kunskapen om de båda 

bostadsområdena och förskolorna som ingår i studien grundar sig på statistiska data som ger en 

bild av hur det ser ut generellt i området vad det gäller utbildningsgrad, inkomst, arbetslöshet 

och liknande. För en mer rättvis bild av respektive förskola än vad statistiska data visar 

genomförs samtal med förskolecheferna. De får svara på om statistiken stämmer överens med 

hur det ser ut just på deras förskola men även frågor kring barnantal, grupper, föräldrainsyn och 

om förskolan har något specifikt mål för verksamheten under året. Det ses som en oerhört viktig 

förutsättning att förskolorna skiljer sig åt för att kunna studera och identifiera likheter och 

skillnader i barnens val av lek utifrån modellen att förskolans och barnens olika kapital och 

habitus bildar praktiken lek.  

Avgränsningar 

Undersökningen i studien avgränsas till vad barnen leker det vill säga vilket innehåll leken 

har då det ses höra samman med kultursociologin. Det kan även vara intressant att studera hur 

de leker med varandra och i samspel med miljö och material, vilket i detta fall utelämnas med 

avsikt då det mer kopplas samman med det sociokulturella perspektivet.   

Observationsschemat syftar till att ge en subjektiv bild av det insamlade materialet, vilket 

har varit ett medvetet val för att begränsa omfånget på denna undersökning. I ett större 
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sammanhang hade videoobservationer och intervjuer med barn och pedagoger kunnat ge en 

ännu mer omfattande bild av barnens lekval och hur kulturen och pedagogernas roll påverkar 

eller påverkas av barnens lekar. I förhållande till uppsatsens omfång avvägs en enklare form 

vara bäst lämpad, 

När barnen leker fritt anses deras integrerade kultur och stil avspeglas som bäst, därav 

observeras endast denna form av lekar. Lekar där vuxna är aktiva i själva lekandet ses för styrda 

då barnen kan påverkas av den vuxnes val. I efterhand känns en avsaknad av att få veta vad de 

barn gjorde som inte lekte eller var aktiva med någonting. Var fanns de på gården? Vilka var 

de med? 

4.2  Insamling av data 

Följande text förklarar vilka tekniker som använts för att samla in materialet. 

Observation 

Då forskningsfrågorna handlar om hur barns val av lek kan förstås i termer av habitus och 

förskolans kultur ses det som lämpligast att studera barnen på plats i deras naturliga miljö. Vid 

observationer av verkligheten görs systematiska erfarenheter för att kunna bygga upp teorier 

(Thomassen, 2007). Observation både på distans men även närmare barnen används som teknik 

för att undersöka deras lekval. Det kan vara svårt att observera förutsättningslöst och vara helt 

neutral. Blicken dras till vissa skeenden och utelämnar annat. För att undvika liknande 

slumpinflytanden och därmed öka tillförlitligheten i det insamlade materialet utförs 

observationer vid tre tillfällen på varje förskola. 

Kvantitativ och kvalitativ datainsamling  

För att skapa en bredd på det insamlade materialet utformas ett uppdelat observationsschema 

med en kvantitativ del och en kvalitativ del för att ha både siffror och mer ”mjuka” fakta att 

analysera. De kvantitativa inslagen består av att uppskatta barnens verbala kommunikation och 

rörelsemängd på en femgradig skala och hur många barn som ingår i varje lek. Detta sker som 

en subjektiv bedömning som utförs av observatören och beräknas spegla en kultur i barnens 

sätt att leka. För att dessa data inte ska vara allenarådande som empiriskt underlag förs 

anteckningar om valet av själva leken och dess inspirationskälla eller tema, det är kärnan för 

undersökningen – vad gör barnen för val? Det finns också noteringar om gårdens utförande, var 

på gården leken äger rum och om barnen använder sig av något visst material, vilket anses 

spegla förskolans kultur och vad samhället erbjuder barnen för miljö på sin förskola.  
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Anteckningarna från den kvalitativa och kvantitativa delen används för att reflektera kring 

resultaten. När den egna erfarenheten utnyttjas till att tolka och förstå det som noterats i 

observationen drar den åt det kvalitativa hållet (Knutsdotter Olofsson 1993). Undersökningen 

är kvalitativ och syftet är att materialet ska ge nya sätt att se på gamla teorier. Sammanslaget 

beräknas dessa data ge en tydlig bild av likheter och skillnader mellan de olika förskolorna och 

skapa möjligheter att analysera dessa utifrån det kultursociologiska perspektivet och applicera 

Bourdieus teorier till förskolan och leken som praktik.  

Validitet och generaliserbarhet  

För att validera data noteras 39 lekval vid fem olika tillfällen på två förskolor vilket ger ett 

bredare spektrum av data än om färre lekar observerats vid ett tillfälle per förskola. Slumpen 

att det just precis den dagen är en specifik lek som alla barn leker under utevistelsen 

eliminerades genom att observera olika dagar. Lekvalen kan då tolkas utifrån de variationer 

som uppstår. Genom att använda olika teoretiska perspektiv för att förstå de val barnen gör 

skapas möjligheter till en bred tolkning (Patel & Davidson 2003). Det finns ett begrepp som 

passar in på textens ambition att noga beskriva förskolorna och barnens lekar för att ge läsaren 

en helhetsbild av fenomenet – ”thick descriptions” som är vanligt förekommande inom 

kvalitativa forskningsmetoder som kommunikativ validitetsform (ibid). 

Validiteten för undersökningsmetoden bedöms vara god då observationens upplägg gav ett 

rikt material som var väl användbart i förhållande till syftet. Metoden att jämföra och 

dokumentera barngrupper från två förskolor är användbar för att upptäcka likheter och 

skillnader och kunna reflektera över dessa. De resultat som framkommer av studien skulle dock 

inte se likadana ut om det var andra förskolor som jämfördes, vilket också stöds av Bourdieus 

teorier eftersom de har andra habitus. Det är inte heller tanken att de ska. Däremot kan resultat 

som redovisas från de olika förskolorna i olika grad kännas igen och stämma överens med hur 

det kan se ut på andra förskolor, så viss generaliserbarhet kan ändå uppnås.  

4.3  Val av analysmetoder 

I kvalitativa undersökningar krävs ett brett underlag och kontinuerlig analys av materialet 

(Patel & Davidson 2003). Redan i observationsunderlaget är lekarna kategoriserade i olika 

grupper efter vilka lekar, vad inspirationen eller temat är, vilken plats barnen leker på och vilket 

material de använder. Knutsdotter Olofsson (2017) värjer sig emot att kategorisera lek då det 

utlämnar ”det andra” och hon ger exempel på lekar som faller utanför ramen; röriga lekar, 
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bråkiga lekar, utmaningslek, och ”ondlekar”. De ignoreras enligt henne och ses som 

obegripliga. Trots det, beskriver hon, använder hon liknande indelningar för att kunna hålla isär 

lekarna i sin forskning(ibid). Dessa indelningar sorteras sedan och jämförs dels inbördes på 

varje enskild förskola och i förhållande till den andra. I denna undersökning står utmaningslek 

för experimenterande lekar som att utforska hur många som ryms på en stubbe, fånga 

regndroppar, balansera på ett plank eller att klättra i träd. 

Det finns fyra teman; Barnens val utifrån lek, tema och plats, Antal barn per lek/grad av 

kommunikation och rörelse, Miljö och material och Pedagogers placering och förhållningssätt 

som analyseras var för sig. Det sker också tväranalyser mellan dessa fem temata. 

Med perspektivet att sociala och kulturella strukturer påverkar vilka lekar barn leker 

analyseras sedan observationernas data för att upptäcka likheter och skillnader i vad barnen 

väljer att leka.  

Anteckningarna om pedagogernas placering och förhållningssätt jämförs mellan förskolorna 

och tolkas utifrån hur det kan förstås i termer som socialt- eller kulturellt kapital. 

Uppskattningarna av den verbala kommunikationen och rörelsegraden samt antalet barn per 

lek används för att räkna ut snittvärden och procentsatser för att skapa jämförelsetal.  

På Förskola Blå gjordes 23 observationer och på förskola Gul 16. Siffrorna presenteras 

senare i texten som diagram baserade på procentsatser uträknade per förskola utifrån det totala 

antalet observerade situationer. Siffrorna visar att av 23 lekar för förskola Blå eller 16 lekar för 

förskola Gul rör sig barnen i x antal procent av fallen på en viss rörelsegrad. På samma sätt 

beräknas antal barn och verbal kommunikation.  

4.4  Genomförande 

Det första steget var att läsa Bourdieu. Därefter togs kontakten med de förskolor som deltar, 

vilket skedde genom personliga kontakter och rekommendationer. Båda förskolorna tackade ja 

och därefter skickades ett mejl med tydlig information till förskolecheferna och den som var 

kontaktperson på förskola Blå. Denna information kunde de sedan vidarebefordra till barnens 

föräldrar.  

Barnen observerades i leksituationer ute på gården när de lekte lekar där vuxna inte deltar 

aktivt. Lite på avstånd men tillräckligt nära för att kunna fråga barnen vad de lekte om det 

behövdes observerades barnen med papper och penna. Några barn blev nyfikna och frågade vad 

den vuxne gjorde men lekte snart vidare. Det hände att barnen ville ha sällskap i sin lek så 

ibland blev observationerna mer inifrån leken och ibland mer på distans. På förskola Blå var 
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det något större antal barn ute och där blev fler lektillfällen observerade. På förskola Gul var 

det vanligare att pedagogerna lekte tillsammans med barnen och då föll dessa lekar utanför 

målgruppen. Detta bidrog till varför färre lektillfällen observerades. 

Från början var det inte planerat att fokusera på pedagogerna på gården, men de väckte 

intresse. Dels var det klara skillnader mellan förskolorna hur de organiserade sig på gården och 

dels vilket material de plockade fram som barnen hade att tillgå. Det blev också ett viktigt 

material att reflektera kring senare i processen och kopplades till förskolans kultur. Efter varje 

observationstillfälle skrevs ytterligare reflektioner och materialet överfördes till digital form.  

Svårigheter 

Observationsprotokollet reviderades redan första observationstillfället. Skattningen av 

ljudnivån blev svår att koppla till lekens karaktär då den påverkades av de kringljud som fanns. 

Resultaten bedömdes bli missvisande och därmed ströks den ur protokollet.  

Vid ett observationstillfälle var det inga barn som skulle vara ute på gården och leka på en 

av förskolorna. Observationerna utfördes då i en park, men då förutsättningarna var helt 

annorlunda blev det ett oanvändbart material. I stället observerades det längre tid de övriga två 

gångerna så att antalet leksituationer kompenserades. 

4.5  Forskningsetik 

Observationerna i detta arbete riktar sig mot en grupp som inte hör till de starkaste grupperna 

i samhället, nämligen barnen, några så unga som tre år gamla. Då krävs eftertänksamhet och 

etiska överväganden. I individskyddskravet finns riktlinjer för vad som kan beaktas så ingen 

kommer till skada. Likaså bör, enligt konfidentialitetskravet, de förskolor som ska representera 

varsin typ av förskola behandlas med största försiktighet så att det inte går att lista ut vilka 

förskolor som ingått i studien (Vetenskapsrådet u.å.). Både förskolorna och bostadsområdena 

presenteras med fingerade namn i texten för att skydda integriteten. 

I studien är barnen som ska observeras i sin naturliga miljö, inte i ett laboratorium och inte 

heller utsätts de för något psykiskt experiment. Observatören har haft lite avstånd och enbart 

använt papper och penna för att dokumentera vad som sker. Barnen som observerats citeras inte 

eller skildras enskilt i texten. De kan visserligen ha observerats både som individ och i grupp 

men ses som ”budbärare” av information om vilka lekar som leks.  De registreras inte efter kön 

eller ålder och ingenting i resultatredovisningen kopplar ett visst barn till en viss lek. När 

observationer sker inom ramen för ordinarie verksamhet och inte innefattar frågor av personlig 
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eller etniskt känslig natur räcker det med att få samtycke från lärare eller skolledning och 

eventuellt även informera samtliga barns vårdnadshavare (ibid). Enligt samtyckeskravet går det 

i fall som detta att ta kontakt med respektive förskolechef, noga förklara hur observationerna 

ska gå till, att inga andra frågor förekommer utom om leken är oklar och kräver en förklaring 

för att kunna komma och göra en sådan observation. Ett informationsmejl att observationen 

skulle äga rum skickades till ansvarig på respektive förskola att anslå i hallen så det fanns 

möjlighet som vårdnadshavare att undanbe att barnet ingår i observationen. Det var det dock 

ingen som gjorde. 

4.6  Presentation av förskolorna och bostadsområdena 

Då det ses som en del av vald metod att se till att förskolorna i studien har flera skilda 

egenskaper presenteras de bostadsområden och förskolorna här i metoddelen av arbetet. 

 

Tabell 1, visar statistik från Stockholms stad (http://statistik.stockholm.se/omradesfakta) 

 Stigsta1 Ramvik Stockholms stad 

Medelinkomst 274 700 kronor 277 700 kronor 367 300 kronor 

Arbetslösa 4,4 3,4 3,0 

Ekonomiskt bistånd 3% 2,7% 2,7% 

Eftergymnasiala studier 42% 56,7% 58,4% 

Utländsk bakgrund 2 58% 33% 32,8% 

 

För att möjliggöra att studera barn som har olika förutsättningar studeras lekarna på förskolor 

i två skilda bostadsområden inom Stockholms stad. Förskola Blå ingår i de kommunalt drivna 

förskolorna och ligger i Stigsta och förskola Gul är ett föräldrakooperativ beläget i Ramvik. Det 

finns flera faktorer som skiljer dessa områden åt. I Stigsta har nästan 60% av invånarna utländsk 

bakgrund, i Ramvik är det ungefär 30% av befolkningen, räknat enligt Stockholms stads 

definition (se tabell 1). Arbetslösheten ligger över snittet inom kommunen i båda områdena, 

men allra högst i Stigsta där även fler har behov av ekonomiskt bistånd. I Ramvik har fler högre 

utbildning och högre medelinkomst. Stigsta består av en bebyggelse av hyresrätter och 

                                                           
1 I tabellen används fingerade namn på de båda bostadsområdena.  

2 Stockholms stads definition av utländsk bakgrund:  ” Personer med utländsk bakgrund är de som är folkbokförda i Stockholm 

och som antingen är födda utomlands(första generation) eller är födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands(andra 

generation) (http://statistik.stockholm.se/omradesfakta).  
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bostadsrätter, inga villor. I Ramvik är bebyggelsen blandad med både flerfamiljshus, radhus 

och villor.  

Förskola Blå  

Förskola Blå ingår i en enhet med tre andra förskolor. Förskolan bedrivs i tillfälliga lokaler 

ej anpassade för förskoleverksamhet. Där går 54 barn fördelat på 3 grupper. Förskolechefen 

uppskattar att Stockholms stads statistik för området stämmer överens vad det gäller arbetslösa 

och medelinkomsten hos familjerna på förskolan men att utbildningsgraden kan vara något 

lägre. Enligt en färsk språkkartläggning på förskolan har de ungefär 93% av barnen som har 

annat språk än svenska som första språk, vilket pekar på att det är fler barn med utländsk 

bakgrund på förskolan än de 58% som det statistiska underlaget visar. Förskolans inriktning är 

språk, då behovet av att barnen lär sig eller övar svenska är stort.  

Familjerna bjuds in till olika träffar under hela året som kulturfest, föräldrafika, sommarfest 

eller julavslutningar för att få insyn in i verksamheten. Förskolechefen ser det som en utmaning 

att få föräldrar mer delaktiga då det inom många kulturer är främmande att vara en aktiv del av 

barnens förskola, vilket skapar en distans till den svenska förskolekulturen där samarbete med 

hemmen är en av byggstenarna (Skolverket 2018). 

Förskolegården ligger inte i direkt anslutning till förskolan, den är belägen ca 100-200 meter 

bort i en inhägnad del av en parklek. Gården är lite kuperad med en stor asfaltplan direkt 

innanför grinden, lite gräsmatta finns längs staketet. Nedanför en liten sluttning ligger en 

mycket generös sandlåda och bortom den en brant och hög gräskulle. Det finns både buskar och 

träd varav tre av dem är klättringsbara. Ett ganska högt träplank avskiljer sandlådan från en 

gång som leder från kullen till en trappa. Det finns en ambulans byggd av brädor i övrigt är det 

sådan lekutrustning som finns på de flesta förskolegårdar och parker som vippgunga, lekhus 

och rutschbana. Det lösa materialet förvaras i en bod och det som plockas fram vid de båda 

observationstillfällena är sex cyklar och en back med sandsaker och vid ett tillfälle finns också 

en större leklastbil och en rockring. Det finns också några bord med fasta bänkar där barnen får 

frukt under utevistelsen. 

Förskola Gul  

Förskola Gul är ett föräldrakooperativ, ägs av en ekonomisk förening och drivs av en styrelse 

bestående av föräldrar till de barn som är inskrivna i verksamheten samt förskolechefen. Det är 

40 barn inskrivna fördelade på tre avdelningar. Huset är byggt som förskola på 1950-talet och 

det finns en mindre inre gård, mellan huskropparna och en större gård.  
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Enligt förskolechefen uppskattas arbetslösheten vara lägre bland barnens föräldrar än 

genomsnittet i Ramvik medan medelinkomst och utbildning förmodas vara högre än det är 

generellt i området.  

Föräldrarna har stor insyn i förskolans verksamhet. De har städveckor, de ingår i olika 

arbetsgrupper som arbetar med olika praktiska uppgifter som gynnar barnen och alla har nycklar 

så de kan nyttja lokalerna till andra saker då verksamheten är stängd. Utöver detta jourar de på 

förskolan då personal är sjuka, i genomsnitt sker det tjugo sådana tillfällen per år på förskolan. 

Då personalen har möte är det ett team bestående av sex föräldrar som sköter verksamheten för 

de barn vars familjer har behov av omsorg och inte kan hämta barnet vid klockan 15, då mötet 

börjar. Föräldrarna bedöms ha mycket god insyn och delaktighet i verksamheten. 

Förskolegården där lekarna observeras är öppen, men buskar, bänkar och lekredskap tillåter 

olika typer av exponering och aktiviteter. Här finns utrymmen både för avskildhet och 

aktiviteter med olika tempo, både asfalterad cykelbana, stora ytor med trädgårdsplattor och 

gräs. Sandlåda, rutschkana, lekhus, vippgungor och en klätterställning är sådana som 

fastighetsvärden står för men det finns även hemmabyggen i form av balansstubbar, en 

soffhörna, två lekhus och en pumpstation. En stor vattentunna finns direkt innanför ena grinden. 

Här finns även blomsterodlingar och föräldrarna i gårdsgruppen har placerat ljung och pumpor 

på borden där barnen äter frukt.   

Ett rikt material finns att tillgå inne i bodar och barnen kan till exempel läsa böcker, rita, 

bygga med plankor och betongplattor och cykla eftersom pedagogerna plockar fram material 

och barnen vet vad som finns inne och kan be att få ta fram mer, om de önskar.  

5. Resultat och analys 

I följande stycke uppges undersökningens resultat presenterat utifrån fyra teman med en 

tillhörande analys. Då samtliga temata är förevisade presenteras också en tväranalys. Varje tema 

är valt utifrån kultursociologins idé om relationen mellan kultur och samhälle.  

5.1 Barnens val utifrån lek, tema och plats – För att klargöra hur barnen väljer utifrån 

de möjligheter som samhället eller förskolan ger dem och hur förskolans kultur och 

barnens lekkultur ser ut. 

5.2 Antal barn per lek, kommunikation och rörelse – Visar i siffror likheter och 

skillnader mellan förskolornas barn och kan kopplas till kulturella och 

samhällsrelaterade strukturer. 
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5.3 Miljö och material – Vad erbjuder förskolorna barnen och vad väljer barnen att 

använda i sina lekar? 

5.4 Pedagogers placering och förhållningssätt – Kan visa hur styrdokument tolkas men 

även kulturer som finns på förskolan och hur det kan påverka vad barnen väljer att 

leka. 

5.1  Barnens val utifrån lek, tema och plats 

Här redovisas och förklaras barnens val av lek, vilket tema eller inspiration som noterats, 

vilken plats på gården som leken äger rum och lekarter. Med begreppet lekart åsyftas vilken 

sorts lekkategori som leken sorteras under exempelvis utmaningslek, rörelselek, rollek eller 

konstruktionslek. Först redovisas lekarna i tabellform och därefter i löpande text. 

 

   Tabell 2, visar barnens val av lek och lekens tema eller inspiration 

 

 

Förskola Blå Förskola Gul
Lek Tema/inspiration Lek Tema/inspiration:

Åka leklastbil Experiment, utmaning Hästlek Djur, familjebildning

Vulkanutbrott Fakta, naturkatastrof Björnar (titt-ut) Djur, traditionell

Gömma spadar Gömma/hitta Gegga Erfarenhet av Halloween 

Matlagning Hemmet, egen erfarenhet Kalas 1 Erfarenhet, hem

Sandlek slottbygge Konstruktion, Infrastruktur Kalas 2 Erfarenhet, hem

Tv-spel Media Stenbygge Erfarenhet, härmning

Springlek/spiderman Media, löpning Låtsaskompisar Fantasi, media

Cykling Rörelselek Mediaspel Mediaspel och mediakaraktärer

Hoppa hage Traditionell Koka häxsoppa Saga och fantasi, matlagning

Kull Traditionell lek Enhörningar Sagofigurer och familjebildnig

Kull Traditionell, rörelselek Gissningslek traditionell lek/media

Springtävling Tävling, springa Klättra Utmaning

Balansera och klättra. Utmaning Hur många ryms? Utmaning, experiment

Klättra Utmaning Målare/cyklar Yrke

Fånga regndroppar Utmaning, Experiment Flygplan Yrke

Sandkrig Utmaning, traditionell lek Kontrollrum Yrke

Balans Utmaning/rörelse

Klättra Utmaning/äventyr/lugn

Polis Yrke

Cykelkull Yrke

Bull- och glassbagare Yrke

Tårtbageri Yrke

Cykellek Yrke



   

 

28 

Lekval på förskola Blå – förklaring av leken  

Gömma spadar: Barnen som gömmer spadar har tre spadar och en plastkastrull som de gräver 

ner i en grop i sandlådan. Temat är att gömma för att sedan hitta sakerna igen, som titt ut fast 

med föremål istället för människor. 

Åka leklastbil: Här är det utforskandet av det lutande planet som inspirerar till leken. Till det 

använder de en stor leksakslastbil i plast. Ett barn i taget sitter på den och åker ned och då 

branten är rejäl får de upp ganska hög fart. De har satt fast en rockring som de drar upp lastbilen 

med när de ska upp för branten igen. 

Kull: Barnen leker kull på traditionellt sätt. Barnen leker i sandlådan som är så stor att det går 

bra att många leker där. Där bildas också en naturlig gräns för leken då sandlådan är inramad 

på alla sidor. Barnen använder inget löst material i leken. 

Tv-spel: Barnen som leker tv-spel sitter i ambulansen som är byggd i trä och rymmer två barn. 

De har varsitt sandsåll som spelkonsoll och visar med kropparna hur det svänger eftersom det 

är ett bilspel de spelar. Inspirationen kommer från media och egen erfarenhet av tv-spel.  

Polis: Barnen leker att ambulansen är en polisbil. De sitter och kör men använder inget övrigt 

material. De har erfarenhet av polisbilar och inspireras av polisyrket. 

Cykelkull: Barnen har cyklar och leker polisjakt eller en kulliknande lek. Tre barn cyklar och 

två springer och de rör sig på asfaltplanen. Inget annat material används. Dels är polisyrket en 

inspiration men temat att jaga och fånga är också centralt i leken. 

Sandkrig: Barnen är i sandlådan och använder sand kramat till bollar som de kastar men också 

spadar och hinkar används för att slunga iväg sanden. Leken kan ses som en form av kull eller 

jaga-lek, då det inte alls är säkert att dessa barn har personlig erfarenhet av krig och det skulle 

vara inspirationskälla till leken. Det är också en utmaning i att kasta och pricka och att undvika 

att bli träffad. 

Springlek/Spiderman: Leken startar i sandlådan men försvinner snart iväg på andra ställen av 

gården. Inspirationen kommer från mediafiguren spiderman men även av löpning och att 

springa fort. Inget material används. 
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Klättra: Ett barn klättrar ut på en gren i ett träd som sträcker sig ut över sandlådan. Där ligger 

barnet alldeles tyst och stilla och tittar på vad som händer i sandlådan. Inget material används.  

Matlagning: Barnen leker i den grova sanden intill och under rutschbanan. De har några spadar, 

en hink och två sandsåll som de lagar maten i. Maten är sanden. Inspirationen kan komma från 

hemmet och barnens egen erfarenhet av matlagning. 

Balans: Invid sandlådan finns ett ganska högt plank där barnen utmanar sig själva genom att 

balansera från bänken upp på planket bort till andra sidan där klätterträdet är.  

Vulkanutbrott: Uppe på den höga kullen, uppe på branten bekämpar barnen vulkanutbrottet 

med en större förvaringslåda i plast som används för att kväva vulkanen och en kratta blir till 

en vattenslang som sprutar på vulkanen. Leken kan ha fått sin inspiration från faktabaserad 

media men är också en rollek med utmaningen att släcka vulkanen. 

Sandlek, slottsbygge: I sandlådan bygger barnen ett slott med vägar omkring och en gubbe.  De 

har spadar att gräva med men använder också händerna för att forma sanden. Det är en 

konstruktionslek med inspiration av infrastruktur. 

Hoppa hage: När allt material är undanplockat är det ett barn som går bort till en hage som är 

målad på asfaltplanen och hoppar. Leken är traditionell och inspirationen till att prova hagen 

kommer när inget annat material finns kvar ute, då får barnet syn på den. 

Springtävling: Några barn leker traditionell springtävling där de ropar klara, färdiga, gå och 

sedan springer över ytan i sandlådan. Inget övrigt material används.  

Bull- och glassbagare: Barnen är mest i sandlådan för att ta sand till geggamojan som de rör till 

i en hink (med motiv av glassar på) med hjälp av spadar. Barnen vill sälja sin glass till andra så 

inspirationen kan komma från yrken som försäljare, kock och bagare. 

Fånga regndroppar: Barnen rör sig längs Gunnebostängslet för att samla på de regndroppar som 

hänger ned från överliggaren. De fångar dem med händerna och vattnet sugs in i vantar eller 

rinner längs med fingret och handen på barnen. Barnen experimenterar med och utforskar 

vattendropparna. 

Balansera och klättra: Återigen utmanar barnen sig själva genom att balansera från bänken upp 

på planket bort till andra sidan där klätterträdet är. Men nu klättrar de dessutom även i trädet. 
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Tårtbageri: Tårtabagarna har några sandsåll, spadar och någon kratta som de rör med och de 

håller till i lekhuset som fungerar som bageri. Därinne finns två fasta bänkar att sitta på och ett 

mindre bord/skiva där tårtorna förvaras. Barnen har erfarenhet av att äta tårta och temat bygger 

på konditoryrket. 

Cykellek: Barnen cyklar på asfaltplanen och leker att de är poliser. Denna gång jagar de inte 

varandra utan kör runt på planen och låter som polisbilar. Polisyrket är temat. 

Kull: Den traditionella leken leks denna gång på asfaltplanen.  

Cykling: På asfaltplanen är det fem barn som cyklar. Det går bra för utrymmet är stort. Inget 

annat material används, mycket ljud hörs men inte så mycket prat. Inspirationen är rörelse. 

Klättra: Flera barn turas om att klättra i trädet. De har inget annat material med sig. 

 

Här leker barnen på stora ytor och de rör sig mycket. Många lekar är traditionella som kull, 

cykling, klättring och hoppa hage. I rolleken väljer barnen ofta yrkesrelaterade 

inspirationskällor som polis, bageri och matlagning men även fenomenet vulkanutbrott skapar 

en aktiv lek som går ut på att släcka vulkanen. I rollekarna avgränsar sig barnen mer och håller 

sig inom en viss yta än i de traditionella lekvalen. 

Lekval på förskola Gul – förklaring av leken  

Mediaspel: Barnen leker i den grova sanden vid rutschbanan. De går runt varandra och låtsas 

att de ska brottas och fäktas. Inspirationen kommer från mediaspel, barnen kallar sig Super 

Mario och Super Glutten. Barnen använder inget löst material utan använder sig av sina 

kroppar. 

Kontrollrum: Barnen leker att de manövrerar en stor maskin. De är i kontrollrummet och 

använder grenarna på syrenbuskarna som spakar och reglage. De har en docka med som sitter 

fast mellan några grenar. Till synes är det som ett yrke att sköta denna maskin. 

Koka häxsoppa: Inne bland buskarna som är som ett kojlandskap lagas häxsoppan i ett stort 

plasttråg med sandleksaker som slevar och mått. Det är sand, lera och vatten i soppan. Leken 

inspireras av sagor och fantasi men också av matlagning. 
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Hur många ryms? Här är det en stubbe som blir till en utmaning och ett experiment att fylla 

med alla de barn som ingår i den lekkonstellationen. Barnen som testar om de alla får plats på 

stubben har sju olika stora stubbar nergrävda i grov sand, de väljer en mellanstor stubbe. 

Gegga: De säger själva att de leker Halloween. De håller till i sandlådan där många olika 

sandleksaker finns men de väljer att blanda vatten, sand och jord i en trasig hink och de blandar 

runt med pinnar. De låtsas att de rör ner sniglarna i geggan. Halloween närmar sig i tiden så den 

inspirationen ses som erfarenhetsbaserad. 

Målare/cyklar: Målarna har samlat många plankor på en cykel och i dockvagnar, de har 

betongplattor staplade på hög på marken och penslar som de målar med lite överallt. De rör sig 

runt gräskullen. De är inspirerade av målaryrket. 

Klättra: De som klättrar har kört fram en cykel för att kunna komma upp lättare. I övrigt har de 

inget annat material. De står i kö och klättrar en i taget då trädet inte är så stort. 

Björnar: I ett lekhus som är byggt som en tankstation har tre barn krupit in. Då är det trångt. Ett 

fjärde barn lägger ett tygskynke över öppningen till det lilla huset och drar sedan bort tyget. 

Temat är som tittut lek, att försvinna och komma tillbaka samtidigt som de leker att de är djur. 

Stenbygge: I lugn och ro sitter två barn på asfaltsplanen och bygger med stenar som målats i 

färgglada färger. De inspireras av tidigare erfarenhet av att bygga och materialet. 

Kalas 1: I båten, som är en klätterställning, ligger en hög med pinnar. Det är tårtan. Ett barn 

sjunger Ja må du leva. Kalas verkar vara en erfarenhet från verkligheten som inspirerat till 

leken.  

Kalas 2: I ett lekhus har barnen plockat in massor av saker för sin kalaslek; ”hinkstyltor” är 

upphängda som ballonger, sandkakor ligger på en hylla som fika och sandleksaker används att 

servera med. En betongplatta fungerar som paket och en plankbit är en bricka, kanske med 

frukost på. Ett barn bär den och sjunger en födelsedagssång och ett annat barn bär 

betongplattspaketet. Det verkar vara inspirerat från barnens egen vardag. 

Låtsaskompisar: Låtsaskompisleken är mest en verbal diskussion om kompisarnas egenskaper. 

Barnen står uppe i rutschbanan men använder den inte till att åka i. Barnens fantasi med inslag 
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av inspiration från olika karaktärer inom film och mediaspel bidrar till de egenskaper 

låtsaskompisarna tillskrivs.  

Enhörningar: Den så kallade Gröna hörnan som består av ett plank i 90 graders vinkel mot en 

bodvägg med två rader sittbänkar tjänstgör som hemvist åt enhörningarna. De rör sig även runt 

på andra ställen på gården men i hörnan har de käpphästar, dockor och ett stort tygskynke. Dels 

är familjebildning ett tema då de positionerar sig som människor med föräldrar och barn av 

olika kön och ålder, dels är sagofigurer en inspirationskälla.  

Flygplan: Inspirationen är flygplanets funktioner och yrkesutförandet av att styra planet. De 

leker inne i syrenbuskarna men använder inget löst material.  

Hästar: Det lilla lekhuset som också är en pumpstation har tippats upp så ingången är vänd 

uppåt och i hålet finns ett barn som är häst tillsammans med käpphästar. Ett barn är skötare och 

använder ryktborstar och en hink. Det ser verkligt ut som att barnet har erfarenhet av att vara i 

ett stall eller har sett via media hur det går till. Ytterligare ett tema finns då barnen pratar om 

sin plats i familjen, enligt människans familjebildningssystem. 

Gissningslek: På en vippgunga sitter två barn och leker den traditionella gissningsleken där den 

ena tänker på en person och den andra ska gissa vem. Istället för personer tänker de på olika 

spel- och filmkaraktärer inspirerade av media.   

 

De lekar som barnen väljer att leka är ofta någon form av rollek med olika karaktärer. Ibland 

är det konkreta situationer som barnen kan ha varit med om som hästskötsel eller kalas och 

ibland är det mer fantasi eller mediainspirerat som kontrollrummet, enhörningar eller Super 

Mario som inspirerar till valet. För att få reda på om de väljer lek efter vilka kamrater de vill 

leka med behövs andra observationer då det är nödvändigt att se varje lekgrupp från start. 

Barnen tycks gärna vilja vara på någon avgränsad del av gården och gärna med rekvisita som 

förstärker leken. Vissa barn som de som bygger med stenar håller sig kvar på platsen tills de 

lekt färdigt och andra rör sig mer över gården men kommer sedan tillbaka till ”sin” hörna. 

Nedan följer en kategorisering av ovan beskrivna lekar, vilka i texten nämns som olika 

lekarter. 
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Lekart  

 

Lekart förskola Blå 

 

Figur 3, Beskrivning av vilken slags lek barnen leker och i vilken utsträckning beräknat på antalet leksituationer. 

 

Lekart förskola Gul 

 

Figur 4, Beskrivning av vilken slags lek barnen leker och i vilken utsträckning beräknat på antalet leksituationer. 

 

Skillnader:  

• På förskola Blå leker barnen fler rörelselekar och utsätter sig för fler utmaningar, ofta 

rörelserelaterade även dem.  

• På förskola Gul förekommer inte rörelselekar utan vuxen som medlekare 
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• På förskola Gul leker barnen oftare rollekar med inspiration av sagor och djur och 

familj.  

• På förskola Gul är cirka 60% av lekarna rollekar. På Blå är motsvarande siffra 26%. 

• På Blå sker många lekar i sandlådan och på asfaltplanen.  

• På Gul sker de flesta lekarna i olika slags hörnor som i olika buskage och lekhus.  

 

Likheter:  

• Rollekar där barnen inspireras av mediafigurer, yrken, matlagning eller bakning 

förekommer på båda förskolorna i ungefär samma utsträckning.  

• Konstruktionslek förekommer i lika stor utsträckning. 

 

Analys av barnens val utifrån lek, tema och plats  

I de yrkesrelaterade lekarna, då barnen lagar mat eller då de leker kalas kan detta förstås som 

att de leker lekar som färgas av deras egna tolkningar eller erfarenheter av världen. Det händer 

att de överdriver karaktäristiska drag som att polisen rattar väldigt fort på ratten vilket Jensen 

(2013) menar handlar om att barn både kan återskapa och producera de vuxnas mönster. De 

yrkesrelaterade lekarna förekommer bland barnen på båda förskolorna vilket tyder på att det är 

en form av lek som är vida vedertagen.  

På förskola Blå är springlekar och cykling vanligare att leka än rollekar som bygger på 

fantasi och på förskola Gul leker barnen mest rollekar både med inspiration från fantasi eller 

sagor som häxor och enhörningar. Det kan förstås som att det är den lekstil som bildats på 

förskolan, att barnen håller sig inom ramen för vad som är allmänna lekmönster på respektive 

förskola. Lekforskaren Birgitta Knutsdotter Olofsson (2017) beskriver föräldrarnas och andra 

barns roll i hur barn redan från några månaders ålder lär sig samspela i lek. Kopplas det samman 

med Bourdieus (1993) bild av habitusens betydelse för överföringen av strukturer sätts 

leknormen redan tidigt i livet. Lekkulturerna utvecklas i ett vidare sammanhang i förskolan 

vilket bland annat som Knutsdotter Olofsson (2017) menar, att barn anpassar sitt lekande 

beroende på vem eller vilka de leker tillsammans med. Dessa skillnader i lekkulturerna kan 

också förstås genom Jensens (2013) teorier om att skillnader i lekar är kopplat till seder och 

vanor som hör till olika kulturer.  

Barnen på Blå är ofta i den stora sandlådan eller på asfaltplanen och leker olika slags lekar. 

Både springlekar, sandkull, bagerilekarna, gömma spadar och sandslottsbygget sker i 
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sandlådan, de cyklar och leker kull på asfaltplanen. Barnen på Gul använder ofta lekhus, 

klätterbåten, den så kallade Gröna hörnan eller buskar som bildar krypin för att leka. Studien 

visar därmed att olika slags lekar kräver olika platser att vara på, eller om man så vill vända på 

det och tänka att olika platser manar till olika slags lek. Sätts dessa två sätt att förstå barnens 

val samman med Jensens (2013) tankar om social reproduktion och Bourdieus (1993) 

reproduktionsteorier så upprätthålls lekstrukturerna och förs även vidare inom respektive grupp.   

5.2  Antal barn per lek, kommunikation och rörelse 

Detta avsnitt redovisar antalet barn per lek och vilken grad av verbal kommunikation och 

rörelse som leken innehåller.  

 

Antal barn per lek 

 

Figur 5, visar procentuellt hur många barn som ingår i varje lek på respektive förskola. 

På förskola Blå observeras 23 lektillfällen och på Gul 16. Resultatet presenteras i 

procentform som läses utifrån antal lektillfällen. Exempelvis är det vid åtta lektillfällen två barn 

som leker tillsammans på förskola Gul, vilket motsvarar 50% av lekarna, inget lektillfälle 

noteras med ett, fem eller sex barn, vilket är 0%. Tre och fyra barn är det vid 25% vardera av 

lektillfällena. Något barn som leker ensam eller fler än fyra observeras inte på Gul vid dessa 

tillfällen. På blå är det oftast tre barn per lek. Näst mest populärt är det att leka fem eller två 

barn. Ett, fyra och sex barn kommer alla på en tredje plats. I genomsnitt leker 3,39 barn 

tillsammans på förskola Blå och 2,75 barn på förskola Gul. 
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Skillnader: 

• På förskola Blå finns mer variation på antalet barn i de konstellationer som förekommer, 

från ett barn till sex barn.  

• På förskola Gul är det aldrig mer än fyra barn, ej heller färre än två, i lekarna. 

• På förskola Blå leker de fler barn per lek oftare än på förskola Gul 

 

Likheter: 

• Att leka tre barn tillsammans är ungefär lika populärt på båda förskolorna. 

 

 

Verbal kommunikation 

 

Figur 6, visar kommunikationsgraden uträknat i procent utifrån antalet lektillfällen på respektive förskola. 

Båda förskolorna har nivå tre som vanligast förekommande konversationsgrad. Därefter 

skiljer det sig då gul har nivå fyra och fem som näst vanligast medan Blå har nivå fyra och 

därefter nivå två. Ingen helt tyst lek observerades på Gul och nivå ett hade klart lägst procent. 

Barnen på Gul konverserar mer än barnen på Blå. Räknas ett medelvärde ut har Blå en verbal 

kommunikationsgrad på 2,69 och Gul 3,69. 

 

Skillnader: 

• Barnen på förskola Gul har högre grad av verbal kommunikation än barnen på Blå. 

• Gul har ingen verbal grad under ett 

• Störst variation mellan barnen på Blå och Gul är det på nivå två och fem. 

Likheter: 
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• Nivå tre är vanligast på båda förskolorna. 

• Trots att barnen på Gul kommunicerar mer med varandra verbalt är nivåerna relativt 

jämna mellan förskolornas barn både på tredje och fjärde graden.  

 

Grad av rörelse 

 

Figur 7, visar graden av rörelse i procent utifrån antal lektillfällen per förskola. 

 

Barnen på förskola Blå rör sig mer än barnen på Gul. Flest lekar på Blå sker på rörelsegrad 

fem och fyra medan det är det vanligast med rörelsegrad två och näst vanligast med nivå ett på 

Gul. Ingen lek med rörelsegrad fem observeras på förskola Gul. På Gul rör sig barnen med ett 

medelvärde av 2,31 och motsvarande värde på Blå är 3,43.  

 

Skillnader: 

• På förskola Blå rör sig barnen mer än på Gul 

• Barnen på Gul rör sig aldrig högre än nivå 4 

 

Likheter: 

• Det är mest jämbördigt på nivå tre i rörelsemängd. 

Analys av antal barn per lek, kommunikation och rörelse  

Ställs den verbala kommunikationen i förhållande till antal barn så framkommer det att trots 

att barnen på Blå oftast är fler i sina lekar är den verbala kommunikationen lägre än på Gul. 

Detta kan förstås som att det inte finns ett samband med att fler barn i en lek betyder högre grad 
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av verbalt utbyte än i lekar med få barn i lekgruppen. Det kan också kopplas samman med den 

kultur som förskolan har eller de mönster som bildats i lekstilen som representerar förskolan.  

Fler barn har utländsk bakgrund på förskola Blå vilket skulle kunna påverka den verbala 

kommunikationsgraden. 

5.3  Miljö och material 

I detta stycke tas det upp hur miljön och materialet har betydelse för barnens lekval. 

Förskola Blå  

Observatörens anteckningar: Barnen i springtävlingen, kulleken och de som 

klättrar/balanserar använder inget löst material. Glass- och bullbakarna har en hink (med 

motiv av glassar på) och några spadar. Geggamoja i hinken. De som samlar vattendroppar 

fångar dem på händerna. 

Tårta bagarna har några sandsåll, spadar och någon kratta som de rör med. Cykellekarna 

sker med cyklar och inget annat material. 

 

Reflektion: Det slår mig att jag inte ser något material som ingen använder, inte särskilt 

mycket material framplockat av pedagogerna. Jag hör inte heller något barn fråga efter 

något särskilt. 

Varken denna dag eller förra har något annat än sandsaker, en rockring, en större leklastbil 

och cyklar varit framtagna. Finns det annat material? 

Förskola Gul  

Observatörens anteckningar: Kalas 1, en hög med småpinnar, kalas 2 har massor av saker; 

”hinkstyltor” som ballonger, sandkakor och sandleksaker som fika och en betongplatta som 

paket. Enhörningarna har käpphästar, dockor och ett stort tygskynke 

I övriga lekar har barnen inte löst material. 

På borden finns nu pumpor och ljung som föräldragruppen som har hand om gården har satt 

dit.  

Reflektion: Barnen använder mycket material som rekvisita i sina lekar, det finns också 

tillgång till många saker. 
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Som det framkommer i beskrivningen av förskolorna i avsnitt 4.8 så är skillnaderna stora i 

variationen av material och mängden av detsamma. Utformningen av gårdarna är likartade med 

buskar, träd, plana ytor och lekutrustning som rutschbana, lekhus och redskapsbodar. 

 

Skillnader:  

• På Gul finns ett mycket rikligare löst material som barnen nyttjar i sina lekar.  

• På Gul finns utsmyckningar (pumpor och blommor) som föräldrar och pedagoger 

ordnat. 

• På Blå använder flera av barnen inget material i sina lekar  

Likheter:  

• Att leka utan material förekommer på båda förskolorna. 

• Gårdarna är utformade på likartade sätt med buskar, träd, sandlåda, fasta lekredskap, en 

gräskulle, asfalt, gräs och sand.  

• Det lösa materialet förvaras i bodar när ingen är på gården 

 

Analys miljö och material  

Det är markanta skillnader både i mängden material och variationen på materialet på de båda 

förskolorna. Materialet påverkar lekvalen. Har förskolan endast sandsaker och cyklar som tas 

fram avspeglar sig detta i barnens lekar. På förskola Blå finns mindre mängd material och där 

rör sig barnen mer och i det fall det finns mer material rör sig barnen mindre och de pratar också 

mer med varandra. 

I de yrkesrelaterade lekarna polis, bageri och målare kan det tillgängliga materialet på gården 

ha inverkat på lekvalen. På Blå finns cyklar med polismärke, en ambulans och sandsaker som 

stöd till lekarna. På Gul finns penslar och brädor, vilket kan inspirera barnen till sina lekval.  

På förskola Gul har alla familjer har nyckel till lokalerna så barnen har tillgång till förskolan 

och materialet på gården även om verksamheten är stängd. Det kan även vara möjligt att 

familjer bidrar med material så barnen får bättre kännedom om vad som finns. På förskola Blå 

är det bara gården som finns tillgänglig på fri tid och då är det inbjudande att nyttja den till att 

röra sig mer. En bidragande orsak till skillnader på lekarter och tempo kan ha med vanor att 

göra. Engdahl och Ärlemalm-Hagsérs (2015) studier har visat att barn formar sin lekvärld 

utifrån sina idéer om vilka möjligheter och begränsningar de får. Det kan tolkas som att den 

fysiska miljön förskolan erbjuder, den kultur som avspeglar normer och värden och det material 
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som finns tillgängligt för barnen dels bidrar till vad de väljer att leka och dels hur leken som 

praktik blir formad. Utifrån Engdahl och Ärlemalm-Hagsérs tankar, Bourdieus idéer om att 

olika livsstilar, habitus, bildas i olika sammanhang och med modellen om lekpraktik (fig. 2 s 

16) ses skillnaderna på miljö och material på de båda förskolorna kunna förstås utifrån det 

kultursociologiska perspektivet; det bildas praktiker mellan kultur och samhälle.  

5.4  Pedagogers placering och förhållningssätt 

Förskola Blå  

Observatörens anteckningar: Obs 1, Oftast står pedagogerna tillsammans i en klunga. Någon 

är med de yngsta barnen vid rutschkanan innan de går iväg från gården. Visserligen ser man 

nästan hela gården där pedagogerna står men det finns också områden man inte ser. 

Ett barn hänger lugnt på en gren. En pedagog går fram och säger att trädet kan gå sönder. 

Barnet klättrar ner. 

Obs 2, Oftast står de i en klunga på asfaltplanen. Vid ett tillfälle är en pedagog hos de sex 

barnen som klättrar i träd och barnen peppas att turas om (ett barn går ändå före de andra 

och de ser mest på) och får tips hur de kan göra. Vid ett tillfälle säger pedagogen att barnet 

”kramar sönder trädet”. 

Barnen som leker kull stoppas av en pedagog 

Jag har inte observerat vad pedagogerna gör där de står samlade eftersom mitt fokus varit att 

titta på lekvalen. 

Förskola Gul  

Observatörens anteckningar: Obs 1, Någon/några på varje del av gården. En vid barnen som 

klättrar – stöttar och handleder dem 

Obs 2, Några i klump men det finns pedagoger på flera ställen. Ser ut som de har uppsikt över 

barnen. En pedagog leker kull tillsammans med några barn.  

 

Skillnader: 

• På Blå står pedagogerna ofta många tillsammans på asfaltplanen. 

• På Gul står få pedagoger tillsammans, fler är spridda på gården. Det finns oftast någon 

på varje del av gården. 



   

 

41 

• På Blå stoppas en kullek av en pedagog. 

• På Gul lekte en pedagog kull tillsammans med barnen (den leken ingår inte i 

observationsformuläret då en vuxen var inblandad i leken).  

• På Blå leker inte någon pedagog tillsammans med barnen (vid de två 

observationstillfällena). 

• Två pedagoger på förskola Blå säger vid varsitt tillfälle till barn som klättrar i träd, att 

trädet kan gå sönder om barnen gör som de gör.  

Likheter: 

• En pedagog per förskola coachade barnen i trädklättring genom att finnas nära utan att 

hjälpa till kroppsligt. Barnen fick råd och fick prova själva. 

• Pedagoger finns väl synliga för barnen som lätt kan gå till dem vid behov. 

Analys av pedagogers placering och förhållningssätt  

Överblicken pedagogerna får över gårdarna är ungefär likvärdig om de står på den plats som 

de har som gemensam. Det finns områden på gårdarna som inte går att ha uppsikt över om alla 

står samlade på denna plats. Skillnaden är att på förskola Gul verkar det finnas ett system att 

sprida ut sig på hela gården medan pedagogerna på Blå finns mer samlade, tillgängliga för 

barnen om de har behov. Hur pedagogerna placerar sig på gårdarna speglar den kultur som råder 

och det arbetssätt förskolan arbetar efter. Det kan vara helt oreflekterat i arbetsgrupper varför 

man gör på det sätt man gör. Det kan också vara helt medvetna val som tagits gemensamt som 

styr vilket förhållningssätt pedagogerna har. 

Pedagoger som deltar i barnens lek tillför något annat än då barn leker endast med andra 

barn, eller ensam. På Gul noteras att pedagoger leker kull tillsammans med barnen, vilket inte 

sker på Blå. På Blå finns pedagogerna med som stöd då barnen åker kana och klättrar i träd. 

Vuxnas närhet i lek kan vara välkommet av en del barn medan andra helst vill leka utan vuxna. 

Beroende på hur vuxna deltar kan det ses som styrande då leken bestäms av den vuxne eller att 

de är medlekare och låter barnen tala om vilken roll den vuxne får ta och vad den ska göra. 

Knutsdotter Olofssons (2017) studier har visat att vuxna inte måste leka med barnen, men de 

bör finnas nära för att barnen ska vara trygga och kunna leka avslappnat.  

Det finns en intressant skillnad i förhållningssättet till barnens lek mellan den pedagog på 

förskola Gul som står nära trädet då barnen klättrar och coachar dem och främst den ena av 

pedagogerna på förskola Blå. Denna var först tillsammans med de andra pedagogerna på 

asfaltplanen men går sedan fram till barnet som hänger på grenen och säger till barnet att inte 
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förstöra trädet. Den andra pedagogen på förskola Blå står vid trädet när barnen klättrar och 

coachar barnen likt pedagogen på förskola Gul. Skillnaden är att även denna pedagog säger till 

ett barn att det kramar sönder trädet. Ytterligare en pedagog ingriper i en lek på förskola Blå. 

Det är då barnen leker sandkrig. Genom att säga att barnen ska sikta mot någonting annat än på 

varandra hindrar pedagogen inte barnens val av lek, den styrs om i omtanke av barnen som ska 

slippa få sand på sig. Det finns i det handlandet en tillåtelse och respekt för barnens lekval, att 

leken kan fortgå trots att en vuxen bromsat en del av leken som bedöms som farlig eller 

obehaglig.  

Det kan vara väl värt att reflektera i arbetslagen på förskolorna hur vuxna säger åt barn. Det 

går att stoppa lekar på många olika sätt och då kulturellt kapital hör samman med vilka 

erfarenheter en har, hur en talar, vilken kunskap och värderingar en har så borde det vara högst 

skattat och mest eftersträvansvärt att prata med barn på ett respektfullt sätt.  

5.5  Tväranalys 

Om analysen endast sker, som ovan, inom varje tema framkommer en viss information. Då 

de sätts i förhållande till varandra uppstår andra och nog så viktiga resultat. För en mer 

mångfasetterad eller så kallad holistisk analys kopplas olika teman till varandra. 

När barnen på blå i större grad leker rörliga lekar och barnen på Gul rollekar i små 

konstellationer kan detta kopplas till den miljö och material som de har. Barnen på förskola Gul 

har ett rikare material att tillgå än vad barnen har på Blå har och de drar sig till olika hörnor för 

att leka. Utifrån tanken att det är pedagogerna som bestämmer, utifrån styrdokument och 

förskolans mål, hur verksamheten bäst svarar mot barnens behov bör gårdens material kunna 

spegla dessa.  

Barnen på Gul har högre grad verbal kommunikation vilket kan sättas i perspektiv till de 

förutsättningar som råder på förskolorna vad det gäller språk, då dessa skiljer markant på 

förskolorna (se avsnittet 4.8). Att barnen på Gul pratar mer kan förstås utifrån att de flesta barn 

har samma språk, svenska som första språk. Intressant i samband med detta är att på förskola 

Blå är det är flera barn som inte pratar alls i leken än vad det är på nivå fem. Nivå fem uppnås 

endast i rolleken när de ska få bukt med vulkanutbrottet.  

Rollekar är vanligast på förskola Gul och de har ofta en hög kommunikationsgrad. Därmed 

kan lekarten påverka mängden av verbal kommunikation. 
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De lekar som genererade högsta nivån av verbal kommunikation på förskola Gul var Super 

Mario, kontrollrummet och gissningsleken och på Blå var det vulkanutbrottet. Ställs dessa lekar 

mot rörelsegrad så varierar den mellan nivå ett och fyra. I denna undersökning kan inte den 

verbala graden kopplas samman med mängden rörelse. Barn kommunicerar oavsett om de rör 

sig mer eller mindre.  

Sammanfattning  

Det finns tydliga mönster som framträder i analysen. Ytterst kortfattat och med ett 

kultursociologiskt perspektiv kan mönstren sammanfattas genom att använda Asplunds formel 

kultur/samhälle. Om leken betraktas som snedstrecket. Materialet, pedagogers placering och 

deras förhållningssätt representerar kulturen och utformningen av gården ses som samhället så 

ser det ut på följande sätt för de båda förskolorna: 

 

Förskola Blå 

 

Kultur Mindre mängd material, pedagoger samlade i grupp. 

Samhälle Stora lekytor i form av asfaltplanen, hög gräskulle och sandlådan, traditionell 

lekutrustning 

Lekar Rörelselekar, utmaningslekar och rollekar utifrån tema - media eller yrke. 

 

 

Förskola Gul 

 

Kultur Rikligt med varierat material, pedagoger utspridda på gården, aktiva/lekande 

pedagoger 

Samhälle Många hörnor på gården, traditionell lekutrustning 

Lekar Rollekar utifrån tema - djur, fantasi, yrke eller familj, utmaningslekar. 
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6. Diskussion och slutsatser  

Undersökningsfrågorna som denna studie utgår från; att se hur lekvalen kan förstås utifrån 

förskolans kultur men även att söka förståelse huruvida barn väljer lek utifrån de omedvetna 

strukturella och personliga mönster de bär med sig, har lett fram till följande slutsatser: 

- Studien visar att olika habitus avspeglas i lekvalen. Barnen väljer olika lekar på de 

olika förskolorna. Liknande lekarter har skilda teman beroende på vilken förskola 

leken äger rum.   

- Förskolans kultur påverkar lekvalen genom de förutsättningar barnen har vad det 

gäller språk, material och gårdens utformning och pedagogernas förhållningssätt; om 

de aktivt deltar i lek och hur de placerar sig på gården. 

 

Habitus är ingenting som syns. Habitus finns i varje individ men även i varje grupp, i varje 

sammanhang. Det blir ytterst påtagligt när känslan av att inte passa in infinner sig. Vem har inte 

upplevt den? I filmen Änglagård från 1992, dyker Fanny och Zack upp i det lilla pittoreska 

samhället på landsbygden där de inte passar in. Det blir en kulturkrock och kulturchock. De har 

fel habitus.  

Eftersom habitus finns i barnet, i gruppen och i sammanhanget så märks det också i lekarna. 

De habitus som finns på förskola Gul gör att rollek är naturligast att leka och motsvarande på 

förskola Blå är rörelselek. Det bildas en lekstil som barnen själva är med och reproducerar och 

producerar bara genom att leka. På så vis kan habitus förstås avspeglas i barns lekval. Men 

tanken med att observera utomhus var att barnen får välja fritt och kan vara längre ifrån 

pedagogerna än inomhus. Men vad är egentligen ett fritt val då ett komplext system av kulturella 

och sociala normer och värden finns förkroppsligade inom oss individer och styr våra val? Vad 

händer med de som inte passar in i normen? Så här i efterhand önskar jag att observationerna 

även innefattat att studera vad de barn gör, som uppfattats som att de inte leker.  

 

Studien visar att det bildats skilda lekkulturer på de båda förskolorna även om det också 

finns vissa likheter. Det kan förstås genom modellen (se fig. 2, s.16) att både barn och vuxna 

med sina habitus och kapital formar leken som praktik. Med utgångspunkt från barnens 

påverkan av lekpraktiken kan leken ses som en aktivitet som blir till utifrån barnens erfarenheter 

och idéer från vardagen (Engdahl och Ärlemalm-Hagsér 2013). Detta visar till exempel de lekar 
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där barnen leker kalas eller polis. Men erfarenheter kan också ses som vanor som är kopplade 

till osynliga strukturer vilket Engdahl och Ärlemalm förklarar i termer av att leken blir en arena 

som bildar, befäster och för vidare dolda mönster i form av värderingar och normer. Även 

Löfdahl (2004) ser liknande mönster i hur barn för kulturen vidare, förstärker och utvecklar den 

genom lek. Dessa tankar liknar Bourdieus reproduktionsstrategier; att människan alltid vill 

bevara eller höja sin position inom gruppen och att strukturerna upprätthålls genom att 

människan överför samma strukturer till andra människor (Trondman 1999).  

Studiens resultat visar att barns lekval inte bara påverkas av deras egna lekvanor. Lekvalen 

påverkas också av förskolans kultur som befästs i störst mån av pedagogerna. Det studien inte 

visar är varför det skiljer sig mycket i valet av mängden och mångfald av material? Är det 

medvetna val från pedagogerna och görs de valen utifrån barnens behov eller pedagogernas 

lust? Görs de valen utifrån ett barns perspektiv - utifrån vad barnet uttrycker är meningsfullt att 

leka med? Eller väljs materialet utifrån ett barn perspektiv – det pedagogerna anser att barnen 

behöver för att leka?  

Däremot går det att se generaliserade lekarter som rollek, konstruktionslek, sandlek och så 

vidare som är allmänt förekommande på förskolorna, även om temat kan variera utifrån vilka 

lekstilar som bildats. Detta kan till exempel förstås i termer av att det finns lekar som är 

kopplade till en förskolekontext, om de bara leks inom förskolan eller att det finns universella 

lekar som kan lekas oavsett var du befinner dig, bara du har rätt förutsättningar. 

Ena förskolan har många barn med utländsk bakgrund och den andra har nästan inga barn 

med utländsk bakgrund. Jag har valt att inte analysera om just etniska skillnader påverkar 

lekvalen, jag har avgränsat studien till att undersöka språk som kulturellt kapital. Det står klart 

att förskola Gul har större språkligt kapital än förskola Blå enligt Bourdieus idé, vilken tolkas 

som att det är det vanligaste språket inom samhället som har högst status, i detta fall svenska. 

Det är således svenska som alla inom gruppen omedvetet vill behärska för att nå en högre klass. 

Men vänder man på tankebanan så är det Blå som har ett högre antal språk att tillgå. 

 Här kan en kritik mot Bourdieus klassificering komma väl till pass. I förskolans värld ska 

mångfalden lyftas och då ligger förskola Gul långt efter förskola Blå, vad det gäller det 

språkliga kapitalet. Beroende på var en fäster blicken, vilket sammanhang som fokuseras, blir 

samma kapaciteter olika värdefulla. Jag blir nyfiken på hur Bourdieu ser på ”det andra”. Hur 

skulle han se på det som avviker från mönstret; de barn som väljer att inte leka eller leker utanför 

lekstilen? De texter och avsnitt jag har läst av och om Bourdieu har inte gett något sken av att 

det finns utrymme att som individ eller grupp kritisera strukturerna. Detta rimmar dåligt med 

det postmoderna tänkandet som bejakar annorlundahet och att arbeta med normkritik, som är 
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brukligt inom förskolan idag. Därför vill jag komplettera den modell (se fig. 2, s. 16) som utgår 

från att barnets eget kapital och habitus tillsammans med förskolans kapital och habitus bildar 

praktiken lek.  Så här anses modellen bli mer kompatibel till förskolan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modellen ska läsas som tidigare; att barnet och förskolan bildar lekpraktiken. Med kunskap 

från undersökningen och en vidare reflektion utifrån resultatet av den så ses ytterligare faktorer 

ingå i modellen. Det som tillkommer är att barnet och förskolan också påverkar varandra, till 

exempel då pedagogerna tillgodoser barnens intressen och berikar deras lek. Åt andra hållet när 

barnen uppmärksammar pedagogerna om faktorer som utvecklar deras lek. Detta illustreras 

med den röda pilen. De gula pilarna pekar från leken till barnet eller förskolan och visar hur 

praktiken lek ”berättar” för dem vad det är för normer och lekstil som ryms inom ramen för 

leken. Men via leken kan barnet också kritisera förskolan och leken som praktik genom att störa 

strukturen, gå emot habitus och bryta normen. I dessa termer är det en specifik lek som fångar 

mitt intresse lite extra - sandkriget. Från början är det två barn som ser ut som att de inte vet 

vad de ska göra. De tar sand och kramar till bollar som de börjar kasta på varandra. Fler barn 

tillkommer och de har spadar och hinkar, leken utvecklas med hjälp av artefakter. Kanske var 

det bara en lek, kanske var det någonting annat? Huizinga (2004) har en mycket bred definition 

av vad lek är och en lite annorlunda vinkling än tidigare presenterade lekteoretiker vad det gäller 

kopplingen mellan kultur och lek. Huizinga menar att leken påverkar kulturen i stället för tvärt 

om. I hans sätt att se på lekens betydelse för kulturen är det lätt att förstå om det finns motstånd 

till vilda lekar bland pedagoger, som Knutsdotter Olofsson (2017) beskriver.  

Blå pil -   Barnet och förskolan bildar praktiken Lek 

 öd pil -   Barn och förskola påverkar varandra 

Gul pil -   Leken kommunicerar till barnet förskolan 

Grön pil - Barnet kan via lek kritisera förskolan 

          

                    

       

                    

                

Fig.  , visar utvecklad modell av fig.   (Författaren   1 ). 
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Utifrån ett maktperspektiv kan sandkriget förstås med hjälp av Klara Dolk (2013), som 

studerat makt inom förskolan. Dolk menar att barn har svårt att organisera sig i det offentliga 

rummet och att barn kan visa maktlöshet genom att vara ”bångstyriga”. Här kan gården ses som 

ett offentligt rum och kanske vill barnen säga pedagogerna någonting med sin lek. Kan det vara 

så att de har tråkigt?  

Vidare forskning  

Detta examensarbete kan ligga till grund för vidare forskning kring ämnet barns lekval och 

hur dessa kan förstås ur andra perspektiv som; etnicitet, språk, makt eller genus, eller  förskolans 

styrdokument. Studien kan också bli en del i undersökningar av det kulturella kapitalets 

betydelse för pedagogiken på förskolegården eller hur fria barnens val egentligen är, då habitus 

är förkroppsligat och omedvetet men ändå styrt av normer och värden. Här finns också potential 

att återkomma till de förskolor som ingår i studien för att följa upp exempelvis tankarna kring 

det pedagogiska materialet. Likväl kan de mönster om olikhet som identifieras i resultatet 

undersökas utifrån riktlinjerna att förskolan måste bedriva en likvärdig verksamhet, oavsett 

förutsättningar. Skillnaderna mellan förskolornas kultur kan också, utifrån ett 

likvärdighetsperspektiv, sättas i ljuset av det fria skolvalet (om det nu finns några fria val), som 

även gäller val till förskolan. Detta är en reform som i vissa studier anses konservera 

segregationen (Pérez Prieto et al 2003). Hur påverkar det möjligheten att bedriva en likvärdig 

förskola? 

 

Sammanfattningsvis vill påstå att barnens lekval kan säga oss vuxna någonting om den stil 

och kultur som råder. Det gäller som pedagog att vara kritisk, inta ett utanförperspektiv och 

ställa sig och barnen de rätta frågorna: Hur? Vad? Varför? För vem? och sedan vara beredd på 

svaren. De kan säkert kännas svåra att tackla då de kan komma att ifrågasätta systemet som 

pedagogen själv varit delaktig i att bygga upp. När pedagoger betraktar barn som sociala aktörer 

som är aktiva i att skapa kunskap och kultur, blir det också viktigt att ta reda på vad barnen 

själva uttrycker i sin lek och om sin lek (Löfdal 2004). Genom att fråga de barn som verbalt 

kan uttrycka sig och/eller observera lekar med utgångspunkt i frågan – Vad hör/ser vi att barnen 

uttrycker i leken om leken? så kan en spännande bild växa fram av vilka mönster och strukturer 

som produceras och reproduceras. Precis som de gula pilarna i figur 8 illustrerar så talar 

lekpraktiken till oss individer, bara vi lyssnar. 
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Bilagor  

Bilaga 1) Observationsschema 

 

Förslag till observationsmall:          Datum……….  Förskola……………….. 

Lek: Tema/inspiration Antal 

deltagare 

Grad av verbal 

kommunikation* 

Grad av 

rörelse* 

Grad av 

ljudnivå* 

      

      

      

*Skala 1-5 

Beskriv andra faktorer på gården 

Utrymmen:  

Material: 

Grad av ljudnivå togs bort vid första observationen. Pedagogers placering tillkom. 
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Bilaga 2) Observationer förskola Gul 

Observation 1             Datum 24/10 Förskola: Gul 

Lek och plats: Tema/inspiration: Antal 

deltagare 

Grad av verbal 

kommunikation* 

Grad av 

rörelse* 

Super Mario och Super Glutten. I 

grova sanden  

Mediaspel och mediakaraktärer - rollek 3 5 4 

Kontrollrum. I syrenbuskarna Sköta/styra en maskin - rollek 2 5 3 

Koka häxsoppa i snöbärsbuskarna  Saga och fantasi, röra, mixa, laga till någonting 2 4 2 

Max antal barn på en stubbe Utforskande, samarbete  4 3 3 

Halloween, gegga i sandlådan Högtiden halloween (sniglar i geggan)  3 4 2 

Målare/cyklar. Stor lekyta runt 

kullen   

Arbete/yrke 2 3 3 

Klättra i träd Utmaning, äventyr 4 3 4 

Björnar. I pumpstationen Söka/finna/gömma 4 3 1 

Stenbygge. På asfaltplanen Härmning och erfarenhet 2 1 1 

 Snitt summa 2,88 3,44 2,55 

 

Beskriv andra faktorer på gården 

Utrymmen:  

Den grova sandytan är ca 6x6 m och ett lekhus och rutschbanan finns där. Syrenbuskarna är 

som en bågform, ganska stora och i en av dem har barnen lekt mycket så det är som ett 

utrymme i mitten. Mellan några av buskarna är det gångar, medan andra hänger ihop. 

Snöbärsbuskarna är lite utspridda på ett område av gården. Mellan dem och några stora träd 

har det bildats som en avskild hörna, två tunnlar har formats mellan grenarna som portaler in i 

buskhörnan. Där barnen leker målare är cykelbanan i asfalt, gräskullen och en del av 

plattsättningen. Pumpstationen är ett litet hus med en damsugarslang som tankslang. Det finns 

en öppning på huset och när tre barn sitter därinne är det verkligen trångt. 

Asfaltplanen är mellan sandlådan och de grova sandytorna med båtklätterställningen och 

rutschkanan. 

 

Material:  

Mario och Superglutten har inget särskilt material.  

De i kontrollrummet använder grenarna som spakar och har en docka med i busken.  

Häxsoppan blandas i ett stort plasttråg med sandleksaker som slevar och mått.  



   

 

52 

Barnen som testar om de alla får plats på stubben har sju olika stora stubbar nergrävda i grov 

sand, de väljer en mellanstor stubbe. 

Halloween leks i sandlådan där många olika sandleksaker finns men de har, vatten, sand och 

jord som de blandar i en trasig hink och de blandar runt med pinnar. Sniglarna finns inte på 

riktigt, de rörs ned på låtsas. 

Målarna har samlat många plankor på en cykel och i dockvagnar, de har penslar och 

betongplattor staplade på hög på marken. 

De som klättrar har kört fram en cykel för att kunna komma upp lättare. 

Björnarna har ett stort lakan som ett av barnen hänger för öppningen. 

 

Pedagogers placering: 

Någon/några på varje del av gården. En vid barnen som klättrar – stöttar och handleder dem. 

 

Observation 2            Datum 1/11 Förskola: Gul 

Lek och plats: Tema/inspiration: Antal 

deltagare 

Grad av verbal 

kommunikation* 

Grad av 

rörelse* 

Kalas. I båten Verklig händelse 3 3 1 

Kalas. I lekhus  Verklig händelse 3 3 2 

Låtsaskompisar. I rutschbanan Fantasi 2 5 2 

Enhörningar. Gröna hörnan  Sagofigurer och familjebildnig 4 4 4 

Flygplan i syrenbuskarna Manövrera ett plan, släppa ner bajs 2 4 2 

 Snitt summa 2,8 3,8 2,2 

 

Beskriv andra faktorer på gården: 

Utrymmen:  

Kalas 1 leks i båten som är en klätterställning. 

Kalas 2 är i ett lekhus 

Låtsaskompisleken är mest verbal diskussion om kompisarna, de står mest i rutschbanan, 

använder den inte. 

Enhörningarna är i den så kallade Gröna hörnan som består av ett plank i 90 graders vinkel 

mot en bodvägg där två rader sittbänkar byggts (som i en bastu med två lavar) och den är 

grön. 
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Flygplansleken sker i syrenbuskarna.  

Material: 

Kalas 1 en hög med småpinnar 

Kalas   har massor av saker; ”hinkstyltor” som ballonger, sandkakor och sandleksaker som 

fika och en betongplatta som paket. 

Enhörningarna har käpphästar, dockor och ett stort tygskynke 

I övriga lekar har barnen inte löst material.  

Reflektion: Barnen använder mycket material som rekvisita i sina lekar, det finns också 

tillgång till många saker. 

Pedagogers placering: 

Några i klump men det finns pedagoger på flera ställen. Ser ut som de har uppsikt över 

barnen. 

Observation 3            Datum 5/11 Förskola: Gul 

Få barn i målgruppen kvar då många hämtats tidigt denna dag. 

Lek och plats: Tema/inspiration: Antal 

deltagare 

Grad av verbal 

kommunikation* 

Grad av 

rörelse* 

Hästlek. I tankstationen Verkligheten/film/familjebildning 2 4 2 

Gissningslek. Vid ett bord traditionell lek/media (de tänkte på 

mediakaraktärer) 

2 5 1 

 Snitt summa 2 4,5 1,5 

 

Beskriv andra faktorer på gården: 

Utrymmen: På borden finns nu pumpor och ljung som föräldragruppen som har hand om 

gården har satt dit. 

Tankstationen finns beskriven tidigare och bordet står på ytan med trädgårdsplattor.  

Material: Hästen och skötaren hade käpphästar, ryktborstar och en hink. 

Gissningsleken krävde inget material. 

Pedagogers placering: Utspridda bland barnen. 
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Bilaga 3) Observationer förskola Blå 

Observation 1            Datum 7/11 Förskola: Blå 

 

Lek och plats: Tema/inspiration: Antal 

deltagare 

Grad av verbal 

kommunikation* 

Grad av 

rörelse* 

Gömma spadar. Sandlådan Gömma/hitta 3 3 2 

Åka leklastbil. Branten Lutande plan/orsak/verkan 5 4 4 

Kull. Sandlådan Traditionell lek 6 3 5 

Tv-spel. Ambulansen Media 2 4 1 

Polis. Ambulansen Verklighet/yrke/media 2 3 1 

Cykelkull. Asfaltplanen Utvecklad kullek/yrke 5 3 5 

Sandkrig. Sandlådan  5 3 4 

Springlek/spiderman. Gården Media 2 2 5 

Klättra i träd/hänga på en gren* Utmaning/äventyr/lugn 1 0 2 

Matlagning. Under rutschkanan Media 2 4 2 

Balans på plank Utmaning/rörelse 3 2 4 

Vulkanutbrott. Branten Problemlösning/naturen 4 5 4 

Sandlek slottbygge. Infrastruktur/saga 5 4 2 

Hoppa hage Inget annat att göra (allt bortplockat) 1 0 4 

 Snitt summa 3,3 2,8 3,2 

 

Beskriv andra faktorer på gården: 

Utrymmen: 

Sandlådan är väldigt stor och ligger i en sänka mellan branten och asfaltplanen. På ena 

kortsidan löper ett plank i lagom höjd för en utmanande balansgång. Planket går fram till tre 

mindre träd som går att klättra i. Branten är en hög och brant gräskulle i ena ändan av gården 

med avsatser som trappsteg upp. Högst upp står en upprätt stock som en totempåle. 

Ambulansen har sittplats för två barn, den ser hemmabyggd ut och är placerad på gräset vid 

sidan av asfaltplanen. Under rutschkanan finns ett utrymme där man kan krypa in. På 

asfaltplanen finns 4 hopphagar målade. 

Material: 

Barnen som gömmer spadar har tre spadar och en plastkastrull som de gräver ner i en grop. 

Lastbilen som barnen sitter på är en stor variant av leksaksbil, ca 60 cm lång. De har satt fast 

en rockring som de drar upp lastbilen med för branten. 

Barnen som leker TV-spel har varsitt sandsåll som spelkonsoll. 
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I cykelkull har tre barn cyklar och två springer. 

Sandkrig leks med sand kramat till bollar, spadar och hinkar. 

Spiderman, klättra i träd kräver inget material utom befintlig utemiljö. 

Vulkanutbrottet bekämpas med en större förvaringslåda i plast som används för att kväva 

vulkanen och en kratta blir till en vattenslang som sprutar på totempålen där utbrottet är. 

Till sandleken där barnen bygger ett slott, vägar och en gubbe används spadar. 

Hoppar hage gör ett barn när allt är undanplockat och det snart är dags att gå tillbaka till 

förskolan.  

Reflektioner: Det finns barn som nästan inte pratar alls då de nyss kommit till Sverige.  

Pedagogers placering 

Oftast står pedagogerna tillsammans i en klunga. Någon är med de yngsta barnen vid 

rutschkanan innan de går iväg från gården. Visserligen ser man nästan hela gården där 

pedagogerna står men det finns också områden man inte ser. 

*Ett barn hänger lugnt på en gren. En pedagog går fram och säger att trädet kan gå sönder. 

Barnet klättrar ner. 

 

Observation 2            Datum 9/11 Förskola: Blå 

Lek och plats: Tema/inspiration: Antal 

deltagare 

Grad av verbal 

kommunikation* 

Grad av 

rörelse* 

Springtävling. Från ena sidan till den andra i 

sandlådan 

Tävling, rörelselek 3 2 5 

Bull- och glassbagare. I sandlådan  Bakning, försäljning 3 4 3 

Fånga regndroppar. Staketet.  3 3 3 

Balansera och klättra. På planket och i trädet. Rörelse, styrka, balans 3 1 3 

Tårtbageri. Lekhuset Bageriyrket 4 3 2 

Cykellek. Asfaltplanen Polisyrket 3 4 5 

Kull. Asfaltplanen* Rörelselek, jaga/fånga 2 1 5 

Cykling Rörelselek 5 2 (Mkt ljud – inte prat) 5 

Klättra i träd Rörelselek 6 2 3 

 Snitt summa 3,6 2,4 3,8 

 

 

Beskriv andra faktorer på gården: 

Utrymmen: 
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Sandlådan, planket och klätterträdet har jag beskrivit ovan. Asfaltplanen är stor och hinderfri. 

De 6 cyklarna får lätt plats att köras på ytan. 

Lekhuset ligger med öppningen ut mot asfaltplanen. Därinne finns två fasta bänkar att sitta på 

och ett mindre bord/skiva. Jag får lätt rum därinne tillsammans med tre barn som bakar tårtor. 

 

Material: 

Barnen i springtävlingen, kulleken och de som klättrar/balanserar använder inget löst material. 

Glass- och bullbakarna har en hink (med motiv av glassar på) och några spadar. Geggamoja i 

hinken. 

De som samlar vattendroppar fångar dem på händerna. 

Tårta bagarna har några sandsåll, spadar och någon kratta som de rör med. 

Cykellekarna sker med cyklar och inget annat material. 

 

Det slår mig att jag inte ser något material som ingen använder, inte särskilt mycket material 

framplockat av pedagogerna. Jag hör inte heller något barn fråga efter något särskilt. 

Varken denna dag eller förra har något annat än sandsaker, en rockring, en större leklastbil 

och cyklar varit framtagna. Finns det annat material? 

 

Pedagogers placering: 

Oftast står de i en klunga på asfaltplanen. Vid ett tillfälle är en pedagog hos de sex barnen 

som klättrar i träd och barnen peppas att turas om (ett barn går ändå före de andra och de ser 

mest på) och får tips hur de kan göra. Vid ett tillfälle säger pedagogen att barnet ”kramar 

sönder trädet”. 

*Kulleken stoppas av en pedagog 

Jag har inte observerat vad pedagogerna gör där de står samlade eftersom mitt fokus varit att 

titta på lekvalen. 
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Bilaga 4) Informationsbrev till förskolorna                    

 

 

Östberga 2018-10-19 

 

Information om fältstudier om barns lek på olika förskolor 

 

Jag är student på det erfarenhetsbaserade förskollärarprogrammet vid Södertörns högskola. Denna 

sista termin på utbildningen skriver jag ett examensarbete som omfattar en mindre undersökning 

som är relevant för förskolans praktik och mitt kommande yrke som förskollärare. Studien kommer 

att riktas in på om det går att se skillnader i vad barnen leker på två olika förskolor. Förskolorna ligger 

i olika stadsdelar, den ena enskilt driven och den andra kommunal och det är skillnad på områdenas 

socioekonomiska förutsättningar.  

 

För att samla in material till studien kommer jag besöka er på XXXXX  vid tre tillfällen kommande 

veckor. Jag observerar barnen och inventerar vilka lekar de leker med hjälp av anteckningar och 

eventuellt ställa någon fråga till dem för att försäkra mig om att jag förstått leken. Inget barn 

kommer enskilt att beskrivas i texten, då studien inte har för avsikt att jämföra enskilda barns lek, 

utan vad som generellt leks på respektive förskola. 

 

Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och anonymisering. 

Detta betyder att barnets, familjens, personalens och verksamhetens identitet inte får avslöjas. Det 

insamlade materialet avidentifieras och inga register med personuppgifter kommer att upprättas. 

Förskolorna får fingerade namn och anonymiseras därmed. Materialet kommer inte att användas i 

något annat sammanhang utan bara i det egna analysarbetet. Den färdiga uppsatsen kommer sedan 

att publiceras digitalt genom publikationsdatabasen DiVA.  

 

All medverkan i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst, även efter att materialinsamlingen 

har påbörjats. Mejla mig om ni inte vill att ert barn observeras. 

 

Kontakta gärna mig eller min handledare för ytterligare information!  

 

Vänliga hälsningar,  

Lina Ericsson 
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