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ABSTRACT 
 
During our university studies we learned about the importance of play for children’s 

development. During play children practice many elements, such as social and 

communication skills and they learn easier. This because play is fun and they use their 

imagination and creativity to develop their play, creating new games - this is 

important for their learning and development. Therefore, we know that play is an 

excellent teaching tool, but I wonder what do pedagogues think of play? 

I also wonder what factors influence children’s play and how important the “old-

fashioned play” or play without modern toys such as electronic toys or gadgets are for 

children’s development?  

Therefore, I travelled to a small village in India, where there is no modern technology, 

to carry out this study about play. Over the course of ten days I observed children 

playing and interviewed three teachers in a private school to study how the 

circumstances make children create their own toys to play with, and how important 

this play and these toys are for the children’s' lives and development. As a result of 

this study I came to the conclusion that economic, religious, cultural and gender 

factors influence children’s play in this village in India. Creating their own toys 

develops children´s creativity and fine motor skills, and helps them socialize while 

they are teaching each other how to create the toy.  

In a multicultural society like ours in Sweden, we have many first- and second-

generation immigrants in our schools, therefore it is important to learn and understand 

how other cultures play and how we as pedagogues see and adopt this kind of play 

and different games to teach. In this study I want to show another perspective of play 

to understand our own play in Sweden. I believe that this multicultural perspective 

will only enrich our profession.  

 

Keywords: child’s play, creativity, imagination, gender, education, development. 
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1. INLEDNING 

 

”Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett 

globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett 

samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. Det internationella 

perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom 

landet.” (Skolverket, 2011).  

Jag bestämde mig för att skriva om lek i Indien, eftersom ett mångkulturellt samhälle 

som vårt i Sverige har många människor med migrationsbakgrund i våra skolor. 

Därför tycker jag att det viktigt att lära sig och förstå hur andra kulturer leker, hur 

pedagoger ser på lek och vad som påverkar lek i andra länder. Utmaningen för 

framtidsstudier är att hitta ett sätt för hur vi som pedagoger ser och antar dessa lekar 

och spel för att kunna använda dem i en undervisningssituation. Jag tror att 

mångkulturella perspektiv kommer att berika vårt yrke. 

 

 

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 
Syftet med denna uppsats är att genom observationer av barnlekar och kvalitativa 

intervjuer av pedagoger på en indisk skola studera olika perspektiv på lek, visa 

exempel på lekens betydelse för barns utveckling och lärande och att få en djupare 

insikt om barnlek i en annan kultur än den svenska. 

Mina frågeställningar har varit: 

 

• Vad har leken för betydelse för barnens utveckling i denna by i Indien? 

• Vilka faktorer påverkar leken i denna by i Indien?  

• Vilka föreställningar om genus framkommer i lekarna och i intervjuerna med 

pedagogerna? 

• Vad är de indiska pedagogernas perspektiv på lek i denna skola? 

 

Genom observationer och kvalitativa intervjuer ska denna studie påvisa sambandet 

mellan lek, inlärning och kultur utifrån pedagogernas och utifrån mina teoretiska 

perspektiv. 
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3. BAKGRUND 
 

Skolan där jag gjort mina observationer och intervjuer ligger i Tamil Nadu-regionen. 

Det är en förskola/grundskola med 160 elever i åldrarna 4 till 14 år, sexhundra 

kilometer från Chennai, där en vän till mig arbetar som volontärlärare. Enligt henne 

gör barnen sina egna leksaker med hjälp av material som de hittar i naturen eller på 

gatan och många har aldrig förut sett några leksaker som är vanliga för våra barn, t.ex. 

memospel, pussel och lego.  

 

I Indien är den dominerande religionen hinduism, men enligt lärarna som jag 

intervjuade är de flesta av alla privata skolor i Tamil Nadu kristna och finansierade av 

företag, kyrkan eller av rika privatpersoner från Europa eller USA. 

Det nationella språket i Indien heter hindi, men engelska är ett av de officiella 

språken, eftersom britterna koloniserade Indien under nära 200 år.  Landet är indelat i 

många regioner - varje region har ett lokalt språk som undervisas i skolan tillsammans 

med engelska. Enligt de två indiska lärare som jag pratade med är hindi inte 

accepterat som officiellt språk av alla i Indien. Språket i Tamil Nadu-regionen heter 

tamil, vilket eleverna får lära sig i skolan vid sidan av engelska. Endast personer som 

studerat i storstäderna, t.ex. Chennai, lär sig hindi, men de lär sig det som ett extra 

språk (som franska eller spanska i den svenska skolan).  

 

Grundskolan är obligatorisk i Indien och i Tamil Nadu finns kommunala och privata 

skolor. Skolan där jag gjorde mina studier var en kristen privat grundskola som 

grundades och finansieras av en kristen organisation från Schweiz, som rektorn i 

denna skola vill hålla anonym i denna studie. 

Enligt lärarna är det nödvändigt att prata hindi, men helst engelska, 

för att få jobb i en stor stad och i denna skola undervisades barnen i engelska, hindi 

och tamil.  De placerades i klasser beroende på utbildningsnivå och förmåga att lära. 

Därför kunde åldrarna variera kraftigt i en och samma klass, t.ex. kunde 7-åringar och 

11-åringar gå i samma klass, eller 10- och 14-åringar. 

 

Bara de lärare som utbildat sig vid högskolan i Chennai kunde prata engelska 
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flytande. På skolan där jag gjorde studien kunde tre av lärarna prata engelska - två 

från Indien, som jag kommer att kalla Lärare 1 och 2, och en lärare från Sverige som 

arbetade som volontärlärare och biträdande rektor. Hon var också min kontakt på 

skolan och jag kommer att kalla henne Lärare 3.   

 

 

4. TIDIGARE FORSKNING OCH TEORI 
 

 Denna studie är påverkad av Vygotskijs sociokulturella perspektiv av lek och 

Anthony Pellegrinis bok The role of play in human development (2009), vilken också 

har ett sociokulturellt perspektiv av lek. Anthony D. Pellegrini är professor på 

Institutionen för beteendevetenskaplig Psykologi i University of Minnesota och har 

skrivit många böcker om barns utveckling. Pellegrinis arbete är också påverkat av 

Vygotskij och andra viktiga författare och forskare i ämnet. I sin bok definierar 

Pellegrini (2009) begreppet lek. Han tar upp olika lekteorier och lekbeteenden samt 

förklarar hur kulturella praxis är relaterade till funktionen av lek, men även hur genus 

influerar lek i ett biologiskt och socialt perspektiv. Han håller också en viktig 

diskussion om alla former av lek och spel i undervisningsmiljö. I sin bok observerar 

han barn i vuxenstyrd lek, fri lek (lek utan vuxen inblandning) och han studerar hur 

barn umgås och använder språket för att förmedla information - för att skapa 

låtsaslek, för att förhandla spelregler och för att stärka reglerna i leken samt för att 

dela lekkunskap. Pellegrini (2009) förklarar att för att bättre förstå lekbeteendet som 

skall iakttas och studeras är det viktigt att först definiera lek, att ange vilka typer av 

lek man ska studera eller observera. 

 

 

4. 1. Ett sociokulturellt perspektiv på lek: 

  

Den här studien av lek har inspirerats av Vygotskijs sociokulturella perspektiv om lek 

och hans studier om barns kreativitet och fantasi i deras lekande.  

Lev S. Vygotskijs (1896-1954) teorier har haft stort inflytande både på modern 

utvecklingspsykologi och pedagogik i sitt hemland, Ryssland, och i resten av 

västvärlden, även idag. Vygotskij (1995) ser leken som en viktig del i barns 
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utveckling. Många författare nämner Vygotskijs teorier i sina studier av lek: 

“Vygotskij ser leken som den viktigaste källan till utveckling av tanke, vilja och 

känsla och i leken är de inte särskilda från varandra.” (Lindqvist 2002, s 54). 

Vygotskij menar, enligt Borgström (2003), att fantasin spelar stor roll för 

utvecklingen av nya tankar eller i skapande av något nytt. Fantasin kan sägas vara lika 

med kreativitet, och ett barn är kreativt när det leker. För att fortsätta med den tanken: 

det centrala i leken är barnets skapande av en låtsasvärld där fantasi och kreativitet är 

de mest framträdande komponenterna. Denna fantasi och kreativitet är viktig för det 

abstrakta tänkande som krävs för matematik och vetenskap och för att skapa konst. 

Vidare menar Vygotskij (1995)  att fantasiprocessen börjar i de delar av hjärnan som 

tar emot intryck och varseblivningar från världen utanför. Sedan kombineras dessa 

intryck med vad man redan vet - det sker en differentiering i hjärnan och en 

dissociation av den nya informationen. En del glöms bort men det som stannar kvar 

används för att göra nya kombinationer. Dessa kombinationer är fantasi.  

 

Vygotskijs (1967) teori förutsätter alltså att barn använder fantasin under lek för att 

lösa ett problem som orsakas av dess oförmåga att göra eller att ha något. Detta görs 

genom att skapa en fantasivärld eller situation, t.ex. ett barn som leker att han eller 

hon rider på en häst gjord av ett kvastskaft - under leken kan ett objekt ersätta ett 

annat objekt. De sociala relationerna i lek är också viktiga för barns utveckling. Enligt 

Vygotskij (2004) uppkommer social utveckling genom social interaktion och genom 

de verktyg som kulturen tillhandahåller, vilka i sin tur är inblandade i individens 

skapande av sin egen verklighetsuppfattning.  

 

Enligt Vygotskij (2004) kan ett kulturellt verktyg överföras från en individ till en 

annan på tre olika sätt: imitationsinlärning, instruktionsinlärning och samarbete. 

Imitationsinlärning innebär att barn lär sig genom att imitera den som lär ut medan 

instruktionsinlärning innebär att momentet lärs ut rent verbalt, t.ex. lärare i ett 

klassrum. Inlärning genom samarbete innebär att elev och pedagog gör arbetet 

tillsammans.  I leken sammankopplas alltså både känsla, tanke och vilja och därför 

anses leken vara så viktig och betydelsefull (se Borgström 2003, s. 13-14) 

 

Pellegrini (2009) förklarar i sin bok Vygotskijs (1962) teori om "zonen av proximal 

utveckling". Zonen beskriver skillnaden mellan barnets utvecklingskapacitet av 
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barnets förmåga att utföra en uppgift på egen hand kontra förmågan att utföra en 

uppgift med hjälp av dem som kan mer. Barn lär sig genom att interagera med en 

person som kan mer, det kan vara en lärare, förälder eller ett annat barn.  

 

Det finns även andra författare som också studerat lek och som presenterar intressanta 

teorier	 som bidrar till ämnesområdet. Enligt Rönnberg (2006) innebär lek ”ett slags 

avslappnad, intuitiv medvetandeform som tar sig fysiska uttryck” (Rönnberg 2006, s. 

149). 

 

Olofsson (2003) förklarar att lek är ett spännande fenomen som kan transformera 

verkligheten till något annat - leken kan få barnet att färdas till olika världar. I leken 

är allting möjligt och varje lek har sina egna regler och logik. Om reglerna bryts eller 

om det finns ett hot mot deltagarna i en specifik lek, bryts lekens harmoni och leken 

stoppas. Olofsson (2003) citerar Bateson i sin bok som menar att lek är en ”mental 

inställning, ett förhållningssätt till verkligheten, där det som görs, sägs, tänks inte ska 

tolkas bokstavligt." (Olofsson 2003, s. 6).  När man till exempel säger till ett barn att 

man är en haj och ska äta upp det, vet barnet att det är på låtsas och att man leker. För 

att fortsätta med Olofsson (2003) : Det finns beteendeförändring när man leker, man 

rör sig annorlunda, rösten är annorlunda och man pratar på ett speciellt sätt.  

 

Lindqvist (2002) skriver att lek handlar om lust och spänning, men för att leka måste 

ett barn underordna sig lekens regler för att kunna uppnå maximal tillfredsställelse av 

den. Dessa regler kan alltså vara flexibla och förändras under lekens gång. Det är 

lekflexibilitet och det är en av skillnaden mellan lek och spel som kommer jag att 

förklaras senare i denna studie.	

 

 

4. 2. Vad är lek?  

 

Pellegrini (2009) berättar att många forskare i olika ämnen, t.ex. antropologi, 

pedagogik, psykologi, historia och även zoologi har studerat lek, och nästan alla har 

kommit överens om att lek är ett svårt ämne att definiera, eftersom studier av lek har 

utsatts för en stor variation av teorier, metoder och perspektiv.  
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Pellegrini (2009) vittnar om att forskarna inte är eniga om vikten av lek och han 

nämner att vissa forskare anser att leken är nödvändig för barns utveckling (t.ex. 

Singer et al., 2006), att de anser den spela en avgörande roll och att frånvaron av lek 

dessutom kan orsaka allvarliga känslomässiga skador hos ett barn. Peter Smith 

(1988), en utvecklingspsykolog som studerat lek under lång tid, tycker att vikten av 

lek i utbildning och utveckling har överskattats; medan andra forskare, t.ex. Paul 

Martin och Tim Caro (1985), tror att vi vet för lite om lekens roll i utvecklingen för 

att göra en rättmätig slutsats av dess betydelse.   

Pellegrini (2009) säger att även om lek är svårt att definiera, uppger de flesta 

människor att de inte har problem att känna igen lek det när de ser ett lekande barn.  

Han definierar lek från ett funktionellt perspektiv och klassificerar in den i olika delar: 

för att ett beteende eller en aktivitet kan kallas lek måste det innehålla minst två av 

dessa element: 

 

• Ett "lekansikte" är den mest grundläggande markör när någon leker. Ett 

lyckligt ansikte, med ögonen vidöppna och nästan skrattande. 

• Ett överdrivet rörelsemönster. 

• Icke-funktionalitet för det lekande barnet (åtminstone inte inledningsvis). Det 

är en verksamhet som liknar en funktionell aktivitet men inte tjänar något 

syfte - det spelar ingen roll om det görs rätt eller inte. Pellegrini nämner G. 

Stanley Hall (1846-1924), som kallas ”fadern av barns utvecklingspsykologi”, 

som hävdar att till exempel ett barn som klättrar i ett träd är en rekapitulation 

av vårt primatförflutna och i nutid icke-funktionell. 

• Vägen betyder allt, målet betyder inget. Den som leker njuter av verksamheten 

och inte dess resultat, vilket gör det möjligt för den som leker att ändra sitt 

beteende och lekregler för att bättre njuta av leken. 

• Frivillighet - leken utgår från lust, inte krav. Leken motiverar sig själv. 

• Beteendeflexibilitet - spelregler, tid och rum kan förändras utan problem. 

  

I sin bok delar Pellegrini(2009) in begreppet lek i olika undergrupperingar: social lek, 

motorisk lek, objektorienterad lek och fantasi- eller låtsaslek, eftersom de enligt 

honom är de vanligaste typerna av lek som han studerat. Genom att kategorisera olika 

typer av lek är det lättare för forskarna att studera dessa.  



	 11	

 

Sociala lekar 

Enligt Pellegrini (2009) är sociala lekar alla lekar som innehåller fler än en deltagare; 

det kan vara mellan barn och andra barn och mellan barn och vuxna till exempel 

kurragömma.  

Genom social lek lär sig barnen inbördes samspel, relationer och gruppdeltagande. 

Pellegrini (2009) tillägger att studier visar att fortsatt deltagande i olika sociala lek-

teman hjälper barn att bli socialt kompetenta. Han föreslår vidare att vuxna är barnens 

första lekkamrater och att samspelet mellan föräldrar och barn är viktig och grunden 

för andra interaktioner mellan människor, eftersom detta är då barnen börjar lära sig 

att interagera med andra. Bristen på samverkan mellan den vuxna och barnet skulle 

påverka barnets sociala inlärningsfärdigheter och barnet skulle få framtida problem 

med kamratrelationer, bli lättare irriterade och aggressivare mot andra barn. 

Pellegrini (2009) visar med sina studier att när det gäller barns samspel med vuxna 

eller äldre barn, behöver den mer erfarna ibland ha ett "självhandikappsbeteende" för 

att hjälpa barnet med leken, vilket innebär att hen gör sig svagare och långsammare 

för att understödja leken. Om den vuxna inte förändrar sitt lekbeteende och gör sig 

långsammare, skulle barnet mycket snart bli ointresserat och sluta leka. Man kan säga 

att barnets utveckling stimuleras av att vuxna ger stöd för att maximera barnets 

deltagande i sociala aktiviteter. Detta beteende är ett bra exempel på Vygotiskjjs teori 

som kallas "zon av proximal utveckling"(1962) (som nämns i teoriavsnittet).  

Pellegrini (2009) tillägger att föräldrar i många samhällen inte leker med barnen mer 

än under de första månaderna av barnets liv, och så fort barnet börjar krypa 

interagerar det med andra jämnåriga. Föräldrarna tenderar att jobba snarare än att 

leka; därför lämnar de barnen att leka med varandra och under övervakning av en 

äldre person, ett äldre barn eller en tonåring. 

 Objektorienterad eller konstruktiv lek 
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I denna typ av lek, behöver barnet leksaker eller någon form av verktyg för att leka 

eller bygga något. Till exempel en pinne som kan vara en pistol eller legobitar för att 

bygga ett hus. 

Pellegrini (2009) nämner i sin bok hur Tomasello (1999) förklarar att 

verktygsanvändning är inlärt och utvecklats av det sociala sammanhanget, där barnet 

imiterar en vuxens användning av ett objekt. Pellegrini (2009) hänvisar till Dansky 

och Silvermans undersökningar från 1973 och 1975 och menar att kreativ användning 

av föremål uppstod när barnet ombads att leka med ett nytt objekt. Det visade sig att 

det i ett tillstånd av lek, genererades flest kreativa lösningar i förhållande till andra 

tillstånd (såsom att observera en vuxen manipulera objektet, eller att de fick observera 

objekt som de inte fick röra).  

Att leka med föremål följer däremot Pellegrinis (2009) definition av lek och i många 

fall kan det vara låtsaslek, speciellt om objektet representerar något annat (till 

exempel två pinnar hopbundna som representerar ett flygplan). Han bekräftar att 

mycket små barn inser att objekt kan användas för att representera en annan sak. 

Motorisk lek 

Pellegrini (2009) hänvisar till sin tidigare bok (Pellegrini, Smith 1998) för att förklara 

att motorisk lek är en av de vanligaste formerna av lek och att mycket av barns 

fysiska aktivitet sker på detta sätt. Motorisk lek kännetecknas av ett icke-funktionellt 

beteende och starkt fysiska inslag.  

För att fortsätta med Pellegrini (1995): de enkla varianter av dessa lekar involverar de 

mest grundläggande reglerna att jaga och bli jagad. Speciellt små barn använder 

denna lek för att öppna interaktion och bekanta sig med nya kamrater. Senare 

fortsätter de till mer komplexa lekar med mer avancerade regler. Vid första mötet, när 

lekdeltagarna inte är bekanta med varandra, har de dock begränsade sociala 

färdigheter.  

Fantasi- eller låtsaslek 

Fantasilek, eller symbolisk lek, som den kallas av Pellegrini (2009), är den mest 

studerade formen av lek. Enligt honom och många andra teoretiker inom området 
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mänsklig utveckling i vår kultur, är låtsasleken det viktigaste inslaget för att forma de 

roller som senare antas i vuxenlivet. Därför är detta den mest studerade aspekten av 

mänskligt lekbeteende och används ofta som ett definierat attribut av lek. 

Pellegrini (2009) hävdar att Vygotiskj (1967) gjorde ett viktigt bidrag till studien om 

vikten av låtsaslek. Vygotiskjs studie visade att låtsaslek börjar med imitation eller 

representation av en handling, ett objekt eller person och barnet försöker imitera eller 

leka det. Denna representation är central för barns förmåga att förstå att en sak kan 

representera en annan, och det är viktigt för barn att lära sig och förstå processen av 

att ett ord kan representera objekt och människor. Pellegrini (2009) försätter med den 

tanken att lekerfarenhet lär sig barnen att andra, mer abstrakta, objekt representerar ett 

annat objekt.  

Pellegrini menar vidare att Vygotskijs tanke att låtsaslek är en form av symbolisk 

representation bara är början på en inbillad alternativ realitet och inte går bort i takt 

med att individen blir äldre och uppkomsten av logiskt tänkande inträder. Senare 

kommer kreativa strävanden, förmågan att hypotisera och spekulera. En annan viktig 

del av låtsaslek är det sociala samspelet.  Genom att barn interagerar med andra barn i 

låtsaslek händer det att deras perspektiv kraschar med varandra och att de inte delar 

samma syn på ett scenario som är antaget. I framtiden kommer de att som vuxna 

människor vara mer benägna att ställa hypoteser, jämföra och gissa olika sociala 

scenarier vilket kommer att vara till nytta för deras förmåga att samarbeta och 

konkurrera med andra. 

Närvaron av vuxna i barns sociala låtsaslekar kan hämma leken. Pellegrini (2009) 

förklarar att Piaget (1965, 1970) antyder att när barn interagerar med varandra är de 

mer benägna att vara oense och de måste argumentera för sin sak med varandra. I 

närvaro av en vuxen hämmas oftast leken eftersom barnen ser den vuxne som en 

auktoritet och att det hämmar motsättningar. Dessa meningsskiljaktigheter är dock 

viktiga eftersom de skapar förändring av leken.  
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4. 3. Lek och lärande 

 

I sin studie av lek i undervisning förklarar Lindqvist (2002)  att det i Sverige finns en 

dualism mellan skolan (klassrummet) och fritiden, och lärande och lek är begrepp 

som uppfattas som motsatser. Hon menar att lek inte har mycket plats i skolan, att 

barns framsteg inom skollek förlorat sin betydelse och att den inte har utvecklats som 

pedagogiskt verktyg i den svenska skolan. Lindqvist (2002) uppfattar att skolan är en 

plats för att ta hand om formell kunskap, fostring, regler och disciplin. Hon nämner 

vidare att leken får vänta tills efter skolan eller till fritids, och att lek är en del av 

barns värld. Barn skapar och bestämmer innehållet i sin egen lek genom att bestämma 

allt nästan helt utan vuxen iblandning.  Hon argumenterar vidare att det i skola endast 

finns utrymme för lek i klassrummet under de estetiska lektionerna som musik och 

bild. Dessa ämnen har tillstånd att använda mycket lek, men dessa ämnen har också 

en lägre status i skolan och lekar är sällan förekommande i undervisningen av de 

teoretiska ämnena. Lindqvist (2002) skriver också att kunskap i skolan mest handlar 

om fakta och reproduktion av fakta. Samuelsson och Carlsson (2003) menar att 

barnlek upptar en stor del av förskoleverksamheten, men en del forskare säger att 

leken håller på att försvinna i de högre åldrarna till förmån för mer traditionellt 

teoretiskt lärande. 

 

Lindqvist (2002) anser att lekar i skolan alltid innehåller konkurrens och prestation 

och att detta är det primära även om det förekommer samspel. Skolan använder oftast 

lekar med tävlingsmoment för att göra det möjligt för barnen att tävla mot varandra 

och konkurrera, och skolan uppmärksammar nästan aldrig lek där fantasi och 

kreativitet är de viktigaste komponenterna. 

 

I sin studie förklarar Samuelsson och Carlsson (2003) att barn skapar kunskap genom 

lek och att lekprocessen kan bli ett verktyg till lärande. Barnet använder sin 

erfarenhet, fantasi och rollspel för att testa, öva och pröva olika saker, skapa en ny 

situation där det känner sig tryggt. När en ny situation uppkommer som inte passar in 

i en lek, kan deltagarna känna frustration och leken upphör. Därefter försöker 

deltagarna hantera den nya situationen och anpassa den till det de redan kan eller vet 

(erfarenhet). Sedan provar och övar barnen på den nya situationen och får nya 

upplevelser och på det sättet blir lekprocessen en del av lärandet. Genom lek övar 
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barn på nya saker och utvecklar det de redan vet, t.ex. att turas om, moralbegrepp, 

självkontroll, arbeta i grupp, samverka och kunna vara med andra.  

4. 4. Lek och spel 

För den här studien är det också viktigt att beskriva vad spel är, hur man differentierar 

spel och lek och vad de har gemensamt. 

Både lek och spel lyder under regler, men spelreglerna är tydligare och gjorda i förväg 

och de är konstanta. En kränkning av spelreglerna följs av något slags straff (t.ex. 

inkast när bollen går ut i fotboll). Lekregler är däremot flexibla och förhandlingsbara 

av deltagarna. I spel spenderas mer tid på att förhandla reglerna än i lek. 

Pellegrini (2009) nämner Sutton-Smith (1973; 1975), en studie som förklarar att för 

att barn ska kunna engagera sig i en lek med kamrater krävs det en enkel form av 

social kompetens hos barnet. Lek börjar enkelt som t.ex. en jagnings-lek och 

utvecklas till mer sofistikerad lek, som bollek eller verbal lek. Jagnings-leken kräver 

social tillhörighet och muskulär/skelett-utveckling i samma utsträckning som spel, 

men spel kräver bättre samordning och en högre social kognitiv uppfattning. 

Pellegrini fortsätter med att barns kunskaper om spelregler är viktiga för deras 

utveckling och för presentationen av sig själva från ett socialt interaktionsperspektiv. 

På det sätt som de följer reglerna skickar det ett meddelande till dem inbördes om att 

de är kompetenta och starka. 

 

 

4. 5. Genusperspektiv  

 

I sin studie förklarar Eidevald (2014) att det finns olika perspektiv på genus. Ett 

perspektiv är att vi föds till pojkar och flickor och att genusegenskaperna är 

medfödda. Utifrån detta perspektiv ses det som positivt att uppmuntra barnen att agera 

olika utifrån sitt biologiska kön.  Det andra genusperspektivet utgår ifrån att vi görs 

till pojkar och flickor. Det innebär att genusskillnader inte ses som något naturligt och 

medfött utan som något som skapas i sociala relationer och som vi lär ut till barnen. 

Det innebär alltså att pojkar och flickor inte behöver vara olika utifrån deras 

biologiska kön, utan att båda kan göra samma saker bara att man ger dem chansen att 

prova på och lära sig. 
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"De flesta som forskar inom genusfrågor är överens om att det saknas kunskap och 

medvetenhet hos förskollärare om hur deras beteende och bemötande påverkar 

möjligheterna att nå jämställdhetsmålen i förskolans och skolans styrdokument." 

(Eidevald, 2014, s.52-53) 

I sin bok redogör Eidevald (2014) för att vissa förskollärare har som målsättning att 

inte göra skillnad på barn utifrån kön – de strävar efter att ställa samma krav på både 

flickor och pojkar, men hans studie visar att de flesta omedvetet behandlar flickor och 

pojkar olika. 

 

Enligt Eidevald (2014) bestämmer lärarna i skolan att pojkar och flickor är bra på 

olika saker och anses ha olika egenskaper. Bland annat anses flickor ha tålamod men 

att de är passiva och att pojkar är modiga men högljudda.  

Dessa olikheter skapar en skillnad mellan könen och den uppdelningen kan leda till 

ojämställdhet.  

 

Eidevald (2014) nämner att lärarnas bemötande av lekande barn påverkar 

skolverksamheten, eftersom det beror på vilka deras förväntningar på vad som är 

pojk- respektive flickbeteenden och vad barnen förväntas göra i leksituationer. Det är 

dock viktigt att framhålla att dessa förväntningar beror på vad lärarna anser som 

traditionellt manligt och kvinnligt och hur de ser på sig själv i relation till andra 

kvinnor och män.  

 

Eidevald (2014) visar att många förskollärare, som identifierar och delar in barnen i 

kategorier (t.ex. pojkar och flickor), har en tidigare föreställning av vad manligt eller 

kvinnligt är, vad det innebär och vad som är accepterat beteende av dessa kategorier. 

Barn som inte låter sig kategoriseras pga. icke könstypiska egenskaper förnedras, 

speciellt små pojkar som upplevs som feminina. 

Eidevald (2014) hänvisar till Haavin (1992) och menar att pojkar uppfattas som 

självständiga och att flickor som upplevs som självständiga oftare hamnar i konflikter 

med sina föräldrar. Om en pojke är bråkig och aggressiv försöker föräldrarna dämpa 

honom, men som pojke anses det inte hans fel hur han är. En aggressiv flicka blir 

däremot desto hårdare kuvad eftersom den rådande uppfattningen är att hon inte 

behöver vara sådan. 



	 17	

Enligt Eidevald (2014) används följande adjektiv för att definiera pojkbeteenden: 

högljudd, vild, livlig, impulsiv och aktiv. Pojkar uppmuntras till att ta för sig mer än 

flickor, de behöver stor uppmärksamhet, har mer initiativ, och är mycket intressanta. 

Beskrivande adjektiv för typiskt flickbeteende är: smart, nyfiken, stillsam, 

välanpassad, passiv, mer mogen, lyssnar bättre och har mer tålamod än pojkar. De lär 

sig tidigt i förskolan att inte ta lika mycket plats och är inte lika intressanta. 

Det finns några forskare som tror att genus är socialt konstruerat och att allt som är 

kategoriserat som ”manligt” eller ”kvinnligt” skapar en stereotyp bild av dessa 

skillnader. Till exempel har det visat sig att pojkar har bättre kunskaper i 

naturvetenskap, teknologi, matematik och ingenjörskonst än flickor, något forskarna 

försöker utreda orsakerna till. Eidevald (2009) menar att vi har föreställningar om vad 

som anses vara kvinnligt respektive manligt och dessa skillnader är resultatet av en 

social förväntan och detta påverkar hur vi bemöter barn från den sekund de föds, även 

om det är omedvetet.  	Det handlar framför allt om våra förväntningar på flickor och 

pojkar och vad vi anser är bra för vårt samhälle. I Indien verkar det vara en 

dominerande uppfattning att det är det bästa för samhället om barnen tidigt skolas in i 

bestämda könsroller utifrån sitt biologiska kön. Men detta leder till en social 

ojämlikhet, nämligen att flickor och kvinnor ska underordna sig en hegemonisk 

maskulinitet och därmed kan de inte få samma chanser i livet som pojkar och män. 

 

 

5. Metod  
 

När man observerar ett beteende i en studie, försöker man visualisera de kategorier 

som är meningsfulla för studien från ett visst teoretiskt perspektiv. Dessa 

observationer och kategorier beror också på observatörernas perspektiv, hypoteser 

och metoder. Om till exempel en forskare vill förstå de fenomen som ska studeras ur 

deltagarnas synvinkel, kan hen antingen ta en ”deltagare-observatörs” roll eller också 

vara en "fluga på väggen" vilken betyder att observatören försöker att inte störa den 

aktivitet som håller på att observeras, för att beskriva deras beteenden (Pellegrini, 

2004). 

I min studie har jag använt mig av en kombination av olika metoder av datainsamling 

vilken består av kvalitativa intervjuer och observationer. Jag observerade barnlek 
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under 10 dagar, ca 6 timmar per dag och intervjuade tre pedagoger (två indiska 

pedagoger som kunde prata engelska och en svensk pedagog som jobbar på den 

indiska skolan). 

  

Jag har valt dessa metoder för att kvalitativ forskning bättre beskriver en företeelse än 

en kvantitativ, vilket Hwang och Nilsson (2011) förklarar i kapitlet ”kvantitativ och 

kvalitativ forskning”, och med det i åtanke beslöt jag mig för att använda den 

kvalitativa metoden för både intervjuer och observationer. Jag har från pedagogens 

perspektiv beskrivit och analyserat lekens betydelse för barnen i en liten by i Indien.  

Med den kvalitativa metoden kan man gå mer in på djupet i frågeställningarna, ha 

följdfrågor, vara mer detaljerad och ge en bättre förklaring av svaren än med den 

kvantitativa. ”Syftet med kvalitativa undersökningar är att skaffa en annan och 

djupare kunskap än den fragmentiserade kunskap som ofta erhålls när vi använder 

kvantitativa metoder” (Patel och Davidson, 2011, s. 99). För att fortsätta med Patel 

och Davidson (2011): Den kvalitativa metoden är mer flexibel och den största 

fördelen är att man kan anpassa den beroende på hur undersökningen utvecklas.  

 

I mina observationer i skolan i Indien gjorde jag en triangulering av metoder för att få 

bättre resultat. Enligt Patel och Davidson (2011) innebär triangulering att man 

använder sig av flera olika metoder för att genomföra sin studie, och i mitt fall har jag 

valt att göra intervjuer och observationer. Denna studie kommer att ha en 

hermeneutisk ansats vilket enligt Patel och Davidson (2011) innebär att man med 

hjälp av sin förförståelse, sina tankar och kunskaper kommer att försöka tolka och 

förstå det man undersöker med hjälp av litteratur och egna observationer. 

 

Jag observerade barns beteende i deras naturliga miljö och enligt Hwang och Nilsson 

(2011) innebär det att man iakttar olika saker beroende på om man är utanförstående 

observatör eller deltagande observatör och jag intog båda positionerna. 

Utanförstående observatör var jag när barnen lekte själva och deltagande observatör 

när jag deltog i leken. Enligt Patel och Davidson (2011) måste man i ett 

forskningssammanhang begränsa sig till att bara observera faktorer som är viktiga för 

forskningen och enligt ett visst givet tidsschema. Jag var en känd observatör, eftersom 

barnen var införstådda med att någon från Sverige var där för att observera dem. 

Enligt Patel och Davidson (2011) blir man bättre accepterad av gruppen och barnen 
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kan leka naturligt om de vet vem det är som observerar dem och varför. Detta är 

också viktigt för att värna om barnens integritet. Därför presenterade jag mig, pratade 

lite om min bakgrund och vad skulle jag göra och varför jag observerade dem i deras 

skolmiljö. Barnen var till en början extra medvetna om sitt beteende och kanske lite 

blyga, eftersom de inte träffade många utlänningar och de visste att jag var där för att 

observera dem vilket kan ha påverkat deras beteende. Jag var dock där så pass många 

dagar att de efter ett tag kunde slappna av och tillåta sig att gå upp i lekarna som 

vanligt.  

 

5.1. Genomförande 

 

5.1.a. Intervjuer: 

 

Jag har valt att genomföra intervjuerna med lärarna genom informella samtal eftersom 

intervjupersonerna då blir mer avslappnade och man får mer ärliga svar - svar från 

den intervjuades ”hjärta” eftersom denne svarar utan att tänka på vad intervjuaren vill 

höra (Patel och Davidsson, 2011). Tekniken jag har använt mig av är semi-

strukturerade intervjuer, vilket innebar att jag själv formulerade frågorna i en ordning 

som var lämplig för den aktuella intervjusituationen. På detta sätt kom intervjuerna att 

likna konversationer. Konversationerna pågick varje dag under tio dagar. De 

informella intervjuerna med lärarna gjordes varje dag under frukost, lunch och under 

barnens rast, efter att jag observerat barnen på lekplatsen. De formella intervjuerna 

(bilaga 1) gjorde jag med en lärare per dag efter det att jag hade besökt skolan i sju 

dagar. Jag bestämde mig för att göra intervjuerna och observationerna i denna ordning 

eftersom jag ville veta mer om barnen, lärarna, skolan och barnkulturen innan jag 

började intervjua dem formellt och detta tillvägagångssätt visade sig vara lyckat, 

eftersom jag var insatt i vad lärarna talade om. Det gjorde att samtalen förflöt smidigt 

vilket blev mindre tröttsamt både för lärarna och för mig. 

 

En låg grad av strukturerade frågor har använts i intervjuerna eftersom det är bättre att 

ha öppna frågor, alltså frågor där intervjupersonen har utrymme att svara med egna 

ord och utan fasta svarsalternativ enligt Patel och Davidsson (2011).  För att fortsätta 

med denna tanke; Patel och Davidsson (2011)  anser att intervjuerna bör ha djupa 

frågeställningar, följdfrågor och mycket rum för kommentarer. Det ges inte möjlighet 
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att bara svara ja eller nej. För att få de intervjuade personerna mer avslappnade och 

prata mer öppet använde jag sekvensen av frågor i tratt-teknik som enligt Patel och 

Davidsson (2011) innebär att man börjar med stora öppna frågor för att så småningom 

gå över till mer specifika. 

 

Jag intervjuade flera lärare för att få fler synvinklar. Jag försökte minimera 

språkproblemet genom att spela in intervjuerna och göra dem på engelska, ett språk 

som vi alla pratade flytande.  Jag transkriberade intervjuerna och skrev ned mina 

intryck direkt efter jag gjort dem för att undvika misstolkningar av svaren. 

Om det fanns något jag undrade över kunde jag fråga igen nästa dag. Sen översatte 

jag svaren och skrev ned dem på svenska. 

Under intervjuerna kom ett problem till ytan: att det engelska ordet för ”lek” är "play" 

och att ”play” också betyder spela. Efter samtalen med pedagogerna märkte jag att de 

med begreppet ”children’s play” refererade till ”play” i betydelsen av ”spel”, så jag 

började istället fråga vad barnen gjorde för att röra sig eller ha roligt, till exempel 

låtsaslekar. Senare märkte jag att lärarna, även efter att jag ändrat mina frågor, ofta 

refererade till ”lek” med någon form av prestation eller tävling, inte de lekar där 

fantasi och kreativitet är den huvudsakliga källan eller motivationen.  

 

5.1.b. Observationer 

 

Jag har använt mig av observationer i denna uppsats för att samla information om 

beteende och skeenden i barnlek under och efter skoltid. 

Enligt Patel och Davidson (2011) gäller det att bestämma sig för vilket 

förhållningssätt man vill använda sig av under en observation. Det finns fler sätt att 

förhålla sig som observatör. Ska observatören delta i observationen? Är han känd för 

barnen sedan tidigare? Ska de som observeras känna till att observatören finns där?  

Patel och Davidson (2011) nämnde i sin bok att ”observationen måste vara 

systematisk planerad och att informationen måste registreras systematiskt” (Patel och 

Davidson 2011, s. 91). Detta är en strukturerad observation eftersom jag på förhand 

vet vilka mönster, situationer och beteenden som är viktiga för denna studie, och som 

jag därför bör följa och registrera. Det var viktigt att alla i skolan i Indien visste att jag 
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kommit från Sverige för att observera dem eftersom jag ville att de skulle uppträda så 

naturligt som möjligt. Jag ville inte observera ett stressat och osäkert beteende. Jag 

var både en icke deltagande och deltagande observatör. Icke deltagande eftersom jag 

inte tog aktiv del i barnens egna lekar och aktiviteter och för att jag försökte observera 

utan att störa.  Deltagande observatör var jag däremot när jag lärde dem några lekar 

och deltog i deras lekar. Barnen lärde mig i sin tur hur man leker deras lekar och hur 

de tillverkade leksaker. Det faktum att de fick visa och lära mig sina saker gjorde dem 

glada och mer avslappnade och mina framtida observationer blev därför lättare. Patel 

och Davidson (2011) anser att man genom att delta i verksamheten kan störa 

deltagarnas beteenden och jag försökte vara så opartisk som möjligt, och efter att jag 

lärt dem hur man spelade och lekte ”våra lekar” och efter att de lärt mig deras lekar, 

observerade jag dem endast.

För att samla data för denna studie, alltså för att se om en aktivitet kan betraktas som 

lek och är meningsfull för studien, har jag i mina observationer använt de kriterier 

Pellegrini (2009) använde som är nämnda tidigare, och jag har kategoriserat in 

lekandet i byn i fyra typer: motorisk lek, social lek, objektorienterad lek och 

fantasilek.  Efter att ha definierat och sorterat vilken typ av lek man ska studera är det 

lättare att veta vilka beteenden ska man observera. 

 

 

5. 2. Urval   

 

Jag intervjuade tre pedagoger – två indiska och en svensk – av det enkla skälet att de 

var de enda på skolan som pratade flytande engelska. Detta passade dock min studie 

eftersom jag ville ha omfattande intervjuer med några få personer för att få en 

fördjupad förståelse. Att så få personer pratade engelska ledde till att jag alltså gjorde 

ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att jag använde de tre personer som fanns till 

hands för intervjuer. Nackdelen är att denna typ av urval kan komma att bli mycket 

obalanserat eftersom informationen kommer från de enda få individer som fanns till 

hands för min studie. 
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5. 3. Validitet och reliabilitet 

 

Många faktorer kan påverka reliabiliteten av resultatet, till exempel om undersökaren 

är oerfaren som intervjuare, använder frågor som inte är relevanta för ämnet, om man 

har varit slarvig vid insamlandet av data eller vid inspelningarna av intervjuerna, 

eventuella översättningar av intervjuer och transkribering av data. Det är viktigt att 

notera att man kan ha problem med tolkning och transkribering av intervjuerna. Jag 

har försökt att inte vara normativ och att inte värdera eller generalisera så att jag inte 

skulle missa viktig kunskap om hur barn leker i olika sociala kontexter. 

Jag bodde på skolan i en vecka innan jag började de formella intervjuerna och jag 

hade många allmänna samtal med lärare, elever och lokalbefolkning innan jag 

intervjuade eller observerade dem, eftersom jag ville vara säker på att mina frågor 

skulle vara relevanta för ämnet som studerades. Jag formulerade frågorna så att de 

inte kunde missuppfattas och kontrollerade så att frågorna var av betydelse för 

undersökningen.  Jag använde ljudinspelning av intervjuerna för att tolka och 

transkribera dem i efterhand så att jag skulle kunna gå tillbaka och lyssna och vara 

säker på att inte ha missat något som sagts. Om jag hade skrivit ned svaren för hand 

hade det tagit för lång tid och jag hade riskerat att missa viktiga detaljer.  

Intervjuerna i Indien genomfördes på engelska, och det fanns en risk för missförstånd 

eller att någon mening saknas men jag har försökt att minimera detta genom att 

förklara frågorna noga för de intervjuade och jag frågade flera gånger om jag inte 

förstod deras svar.  

Jag har tidigare erfarenhet av att intervjua i forskningssyfte, och innan jag åkte till 

Indien gjorde jag ännu en intervju i en svensk skola för att öva. På vår tidigare B-

uppsatskurs under utbildningen till fritidspedagog, övade vi på att få igång processen 

hur man skriver rapporter och PM (promemoria “för minnet”). Det gav mig den 

erfarenhet jag behövde för att genomföra detta arbete så bra som möjligt: ”… för att 

bli en bra intervjuare krävs det träning, träning och åter träning.“ (Patel & Davidson, 

2011, s. 87).  
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5. 4. Etiska överväganden 

Jag följde de fyra forskningsetiska principer som gäller för en forskningsuppsats 

enligt Vetenskapsrådets God forskningssed (2011). Dessa är: informationskravet, 

vilket innebär att forskaren ska informera de intervjuade om undersökningens syfte; 

samtyckeskravet, vilket betyder att de intervjuade har rätt att bestämma över sin 

medverkan; konfidentialitetskravet, det vill säga att alla personuppgifter om alla som 

ingår i studien måste hållas konfidentiella och till sist nyttjandekravet: att den 

information som erhålls om en person som deltar i studien kommer att användas för 

forskningsändamålet.   I enlighet med konfidentialitetskravet har namnet på skolan 

och staden där skolan ligger inte exponerats i denna studie av etiska skäl. Av samma 

skäl har jag också hållit namnen hemliga på de intervjuade. Namnen på lärarna i 

intervjuerna och observationerna har fingerats för att de ska få behålla sin integritet. 

Intervjuerna med ljudinspelning har vederbörligt tillstånd från den intervjuade och har 

avlyssnats enbart av mig. Jag tillhandahöll också en blankett till de intervjuade som 

redogjorde för detaljerna i intervjun och den undertecknades av mig och de 

intervjuade lärarna, samt av skolans rektor. 

 

6. RESULTAT, REDOVISNING och ANALYS 

 
När jag i teorikapitlet förklarade varför lek är viktigt i barns liv och under mina 

observationer och intervjuer i denna by i Indien, använde jag de kriterier Pellegrini 

(2009) använde i sin studie.  Jag kom liksom Pellegrini fram till att barn med hjälp av 

lek tränade sina sociala färdigheter och att lekandet utmanade och utvecklade barnens 

fantasi och kreativitet.  Det senare är speciellt viktigt då barnen själva byggde sina 

egna leksaker. Lekandet förberedde även barnen för de sysslor som krävdes för att 

arbeta i byn. Det var lätt att känna igen när barnen lekte även om jag inte förstod vad 

de sa. 

 

 Motorisk lek 

 

Motorisk lek är den vanligast förekommande typen av lek som observerades på denna 
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skola i Indien, speciellt före och efter skoltid (deras motsvarighet till ”fritids”). 

Pellegrini (2009) nämner att barnen under motorisk lek utför det mesta av sin dagliga 

fysiska aktivitet, men eftersom några barn också jobbar hemma efter skolan, kan man 

inte bevisa om det detta påstående stämmer i denna lilla indiska byn.   

Under skoltiden skedde den mesta av barnens motoriska lek under lunchrasten då 

barnen kunde leka på lekplatsen i mer än en timme. Där sprang de små barnen och 

jagade varandra, lekte kull, klättrade i träd, hoppade rep och de äldre barnen spelade 

Khokho1 och Kabbady2 - två lagspel som är väldigt populära i Tamil Nadu- regionen. 

Vidare information och regler om dessa lekar finns på webbplatserna nedan. 

Under observationerna och intervjuerna med de indiska pedagogerna stod det klart att 

när vuxna styrde spelen eller lekarna fokuserades mest på konkurrens och prestation. 

Nästan alla lekar som barnen undervisades i innehöll konkurrens. Några av dessa 

regellekar, som Khokho en lagtävling med mycket strategi, där ett barn försöker 

”kulla” motståndaren med hjälp av dennes lagkamrater och Kabbady, en lagtävling 

med mycket fysisk kontakt, spelades på gymnasienivå och många skolor från 

regionen tävlade om att vara bäst. Denna skoltävling satte press på de äldre spelarna i 

de högre klasserna, eftersom de, om de blev tillräckligt duktiga, skulle kunna få 

komma till en skola eller ett gymnasium i en större stad.  

Lindqvists (2002) uppfattning uttrycker att vuxenstyrd lek ofta ska syfta till att 

utveckla färdigheter i riktning mot spel med tävlingsmoment och idrottsprestationer. 

Denna studie visar att detta påstående är sant i denna indiska skola. 

Enligt lärarna 1 och 2 var anledningen till att de ville lära ut de lokala lekarna Khokho 

och Kabbady att de ville ge barnen möjlighet att avancera till en bättre skola i en 

större stad, som ett slags idrottstipendium. Dessa spel började som lek redan i de lägre 

årskurserna i grundskolan.  Exakt som G. Lindqvist (2002) skriver i sin bok, utfördes 

lekar inom skolan med konkurrens och prestation som mål – barnen i olika skolor var 

tvungna att tävla mot varandra för att se vem som är bäst och vilken skola som var 

bäst.  

 

I denna by i Indien börjar små barn leka med att jaga varandra och den sortens lek 

utvecklas till en mer sofistikerad variant eller till spel. Till exempel brukar de mindre 
																																																								
1	https://www.surfexcel.in/kids-activities/international-games-how-to-play-
the-classic-game-of-kho-kho/	(besökt	2016-04-01)		
2	http://www.wikihow.com/Play-Kabaddi.	(besökt	2016-04-01)	
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barnen leka en enkel variant av khokho eller kabbady först för att senare, när de är 

äldre, leka khokho eller kabbady med riktiga regler. Förutom att framgång i dessa 

lekar kan leda till en bättre utbildning, gynnar det också barnens sociala tillhörighet, 

eftersom de som är bra i leken/spelet är mest populär. 

Att klättra i träd är också en favoritlek bland pojkarna eftersom det bland barnen ger 

en signal om prestige att vara en kompetent klättrare. Den kompetensen kan vara 

viktig för deras framtid i byn eftersom många av dem måste klättra i träden för att 

plocka frukt och kokosnötter vid skörd. 
 
Sociala lekar 

 
I byn tillbringar det nyfödda barnet sitt första år tätt tillsammans med sin mamma. 

Modern använder en slags bärsele där barnen sitter hela tiden, även när hon jobbar. 

Enligt lärarna i intervjuerna och enligt mina egna observationer tillbringar mammorna 

en hel del tid med att leka med barnen och de är barnets första lekkamrat. Senare när 

barnet börjar gå, måste mamman arbeta och barnet tillbringar mer och mer tid med 

sina bröder, systrar, släktingar och senare vänner. När de blir äldre tillbringar de 

mycket	tid med sina vänner där ett äldre barn, oftast en flicka, tar hand om barnen i 

gruppen och de lär sig lekar från äldre barn. Barnen i dessa grupper är i åldrarna 2-14 

år. Under dessa lekar mellan barn med olika ålder gör sig de äldre barnen ”sämre” sig 

för att hjälpa de mindre att leka. Till exempel så springer de långsammare för att ge de 

mindre barnen en chans att kulla dem. Barnen lär sig dessa leker av äldre kompisar 

och lekarna och de sociala relationer de medför, hjälper dem i sin tur att utvecklas för 

deras framtida liv i byn. 	 Detta kopplar jag till Pellegrinis 

Självhandikappsbeteendeteori som är nämnd tidigare i uppsatsen. 

 

Min uppfattning är att barnen genom social lek lär sig sociala regler, 

kommunikationsförmåga och samarbetsförmåga för att skapa leksaker och lekar. För 

att lösa problemet med bristen på leksaker, lär de äldre barnen de yngre hur man 

skapar leksaker från material från naturen.	Detta	kopplar	jag	till	Vygotiskjjs "zon av 

proximal utvecklings"-teori som också är tidigare nämnd.  

 

Enligt lärare 1 är en annan viktig faktor för den sociala leken att den skapar en 
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förbindelse mellan barn som kan leda till vänskap för livet och när de behöver 

kommer de kunna hjälpa varandra. Denna sociala struktur är nödvändig i samhällen 

som inte har mycket resurser och hjälp från regeringen, t.ex. finns det ingen brandkår 

eller sjukhus. 

 

Objektorienterad lek 

 
I denna indiska by tillverkar barnen sina egna leksaker från material som de hittat i 

naturen, t.ex. lera, pinnar, löv och PET-flaskor. De gör sina egna dockor, bollar, 

propellrar och andra leksaker för att kunna leka. När de tillverkar leksakerna och 

sedan leker med dem, tränar de sig på att använda sin fantasi, kreativitet, sina 

finmotoriska färdigheter, sin kommunikationsförmåga och förmåga att samarbeta.  

Min tolkning är att detta behov av att skapa sina egna leksaker skapar väldigt kreativa 

och intelligenta barn, eftersom de måste tänka hur de ska lösa problemet med ett 

objekt de inte har och göra en leksak med sina egna händer.   

Till exempel när ett äldre barn ser en vuxen som använder ett verktyg imiterar barnet 

detta men med ett annat objekt för att representera det objekt den vuxna hade.  

 

I en av intervjuerna fick den svenska läraren (lärare 3) frågan om vad hon tyckte om 

det faktum att barnen gjorde sina egna leksaker. Hon svarade att ”The necessity 

creates the genius". Nödvändigheten skapar geniet eftersom det är nödvändigt för den 

indiska byn att barnen skapar sina egna leksaker i stället för att bara köpa dem - de 

använder sin kreativitet, motorik och de undervisar varandra vilket skapar ökad 

självkänsla. Detta kan kopplas till Vygotskijs teori (1967) som förklarar att barn under 

lekande kan lösa ett problem som orsakas av deras sociala eller fysiska oförmåga att 

göra eller att ha något. Detta görs genom att använda sin fantasi och skapa en 

fantasivärld eller situation. De flesta barn hade inte tillgång till några leksaker utanför 

skolan så därför var de tvungna att göra sina egna. Lärare 3 berättade att barnen, 

genom att skapa sina egna leksaker, tillskansade sig många färdigheter som krävdes 

för deras framtida liv och yrke. Barns kreativitet, som används för att hitta lösningar 

för att skapa leksaker av material som de hittar på gatorna, kan vara användbar senare 

i livet för att hitta lösningar i sitt framtida arbetsliv som vuxna.  

Jag håller med hennes uppfattning av situationen. Denna process - att hitta på vilken 
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leksak man vill göra, eller kanske bara hitta ett material i naturen som man vill göra 

en leksak av, och sedan genomföra det - stimulerar barns kreativitet, motorik, 

problemlösningsförmåga, samarbetsförmåga och förbättrar deras självförtroende. 

 

 Låtsaslek 

 
Enligt Pellegrini (2009) är, i Europa och USA, låtsaslek en av de viktigaste typer av 

lek för barns utveckling av fantasi och kreativitet. Ett barn kan i sin fantasivärld fly 

från realiteten och transformera verkligheten till något annat.  I lek kan barn också 

lära sig sin roll i samhället och det kan vara en bra övning för framtiden.  

Pellegrini (2009) redogör i sin bok för att Saltz (Saltz et al, 1997) i sin studie av barns 

låtsaslekar har kategoriserat in dem i två typer av fantasilekar. I den ena lektypen 

antas låtsasroller av superhjältar, som agerar i lekslagsmål, hoppar och springer; 

medan den andra består av socialt dramatiska lekar och är mer stillasittande och antar 

socialt inhemska roller, som mamma, pappa och barn. 

Barnen i byn lekte mer dramatiska lekar, t.ex. mamma-pappa-barn, än actionfyllda 

låtsaslekar (superhjältelekar). Detta berodde enligt lärare 1 på att deras religion inte 

tolererar våld och eftersom att barnen i byn inte tittade mycket på TV (de känner inte 

till superhjältar som t.ex. Batman). 

Jag bildade min åsikt, baserat på vad jag har läst i Vygotskijs och Pellegrinis böcker, 

att barn som leker låtsaslekar, utvecklar sin fantasi, kreativitet, personlighet och sina 

sociala färdigheter. Eftersom ingen vinner eller förlorar, kan barnen slappna av mer 

och fokusera på att bara leka. Både låtsaslekar och regel-lekar kan vara utmärkta 

pedagogiska verktyg, eftersom båda lekarna är motiverande för barn - de gillar 

lekandet för lekandes skull samt att tävla under lek, och pedagoger kan använda 

denna drivkraft som ett pedagogiskt verktyg. 

Barnens lekande påverkas av deras uppgifter eller ansvar i hemmet, vilket man kan se 

i följande exempel: På spel-och bibliotekskursen, där flickorna i den indiska skolan 

lekte med de barbiedockor jag tagit med från Sverige, märkte jag att flickorna 

egentligen inte lekte med Barbiedockorna: de hade inte en konversation med dockorna 

(låtsaslek) som om de var deras barn eller vänner, vilket är vanligt i Europa och USA, 

utan ägnade sig uteslutande åt att klä på och av dockorna. Lärare 1, som jag tog upp 

detta med, trodde att detta berodde på att några av flickorna tog hand om sina 
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småsyskon hemma efter skolan och att detta inte var lek utan verklighet för dem - att 

leka med de nya kläderna var däremot något som de inte fick göra ofta. Nedan görs en 

genusanalys av detta.  

 

 

 6. 1. Lek och genus  

När man ska prata om genus i den indiska byn är det viktigt att börja med lite kulturell 

bakgrund som avslöjades av lärarna som intervjuades. I byn bor familjer med flera 

generationer i samma hushåll och det var kvinnan som får flytta till mannens hus vid 

äktenskap. Rollerna för män och kvinnor är väldigt rigida och männen tar alla beslut: 

även beslut om hushållsfrågor och pengar och även i de fall där hustrun har en egen 

lön och en högre utbildning, detta gällde således även för dessa indiska lärare som jag 

intervjuade.  

Min uppfattning av denna situation är att mannen är normen och kvinnan måste 

anpassa sig efter den och kvinnorna accepterar och tolererar det eftersom det är så det 

är i deras kultur.  Detta förhållningssätt kan beskrivas vara ett exempel på den 

hegemoniska maskulinitetsteorin.  Gottzén (2014) förklarar att teorin skapades under 

1980-talet av Raewyn Connell, och innebär godkännandet av idén om att manlig 

dominans och kvinnlig underkastelse är naturlig och ska accepteras.  

Några av dessa kulturella företeelser som jag beskriver ovan, förklarar de attityder 

som vuxna har gentemot barn och min slutsats är att flickor inte är lika viktiga som 

pojkar i den indiska byn. Nilsson (2006) skriver att flickor i Sverige inte är lika 

mycket värda som pojkar och att maskulinitet är norm, vilket alltså gäller med emfas i 

den lilla indiska byn. Ett exempel är att de små flickorna lekte med att balansera PET-

flaskor fyllda med vatten på huvudet, för att sedan balansera tunga hinkar när de gick 

för att hämta vatten vid floden. Pojkarna lekte inte med det eftersom ”männen inte bar 

vatten!”, enligt en av byns pojkar.  

 

När det gäller fri lek i skolan såg de intervjuade lärarna till att pojkarna lekte på ena 

sidan med sina leksaker och flickorna på den andra och de blandade barnen sällan. 

Flickorna hoppade hopprep, dansade, hade en lek liknande "hoppa hage", lekte att 

laga mat och familj, men deras favoritlek/spel var Khokho.  Jag observerade tidigt att 
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lärarna betonade en genussegregation beträffande barnens lekar; de separerade 

pojklekar och flicklekar, barnen kunde inte leka både flickor och pojkar tillsammans 

och pojkar kunde till exempel inte hoppa hopprep eftersom det var en flicklek. Under 

lunchrasten delade lärarna upp pojkar och flickor; pojkarna lekte Kabaddi och 

flickorna Khokho. Det finns dock kvinnor som spelar Kabaddi och som även 

konkurrerar internationellt, samt vuxna män som spelar Khokho. 

Min slutledning är att det är resultatet av social förväntan från lärarna och samhället 

att pojkar och flickor inte kan spela tillsammans. Under mina observationer noterade 

jag att lärarna verkade anse att flickor och pojkar inte kunde genomföra aktiviteter 

tillsammans och min tolkning är att	lärarna hade beslutat om vad som var pojk- eller 

flicklekar och även om barnen ville byta lekar, så fick de inte det.  

 

Det är inte bara i denna skola i Indien som pojkar och flickor behandlas olika. Enligt 

lärarna är detta ett mönster som finns i hela den indiska kulturen. Bara kvinnor får 

bära vatten och detta påverkar deras lek, eftersom bara de små flickorna får leka med 

att balansera pet-flaskor med vatten på huvudet. Efter skolan brukar pojkarna hjälpa 

till hemma på gården - på plantagen eller ta hand om de mindre djuren. Pojkarna 

spelar Kabbadi, leker med bilar och bygger med lera.  

Under mina observationer märkte jag att det fanns en stor definierad genusskillnad i 

lekandet, och vi kan koppla denna skillnad till vad Eidevald (2009) skriver i sin bok: 

”Kön ses som biologiskt givet och genus som en social effekt av kroppsliga, 

hormonella och kromosommässiga olikheter.” (Eidevald, 2009, s. 20).   

 

Ett bra förslag för att minska diskrimineringen i denna skola i Indien är den som 

nämns i Eidevalds studie (2014). Studien syftar till att stärka jämställdheten i skolan 

och många skolor och förskolor i Sverige jobbar med fokus på könsneutralitet eller 

könsöverskridande. En förskola med en könsneutral miljö har leksaker för att alla 

barn ska leka samma lekar lika mycket, personalen tilltalar inte barnen på olika sätt 

eller behandlar flickor och pojkar olika. Könsöverskridande fokus innebär att 

förskolan/skolan har könsneutral miljö och material: att man lär barnen att leka med 

alla slags leksaker - till exempel får pojkar leka med Lego Friends och flickor med 

Lego City. Man använder ord som traditionellt förknippas med flickor till att beskriva 

pojkar och vice versa, till exempel ord som ”modig” och ”söt”. 
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I många av dessa könsöverskridande aktiviteter finns fler tabun för pojkar som utför 

”flicklekar” än tvärtom. Eidevald (2014) citerar Hildmans (2003) förklaring att 

eftersom det råder könsnormer där män är normen är det för en pojke mindre naturligt 

att göra någon kvinnlig aktivitet, eftersom pojken skulle förnedra sig genom att göra 

detta.   

I sitt examensarbete belyser Nilsson (2006) svenska flickors och pojkars roller utifrån 

ett genusperspektiv. Hon använder ett exempel från den svenska förskolan vilket visar 

att pojkar och flickor beter sig olika: pojkar leker med bilar och flickor med dockor, 

pojkarna brottas, klättrar i träd och lektävlar medan flickorna jobbar med 

målarböcker, hoppar hopprep och pysslar. Färgerna de gillar och har på sig är olika 

beroende på kön - flickor har rosa, pojkar har blått. Deras beteende och förväntningar 

är olika: till exempel är pojkar mer aktiva och dominanta medan flickorna är snälla, 

passiva och söta.  Nilsson (2006) menar att det är de sociala skillnaderna som gör dem 

olika och det är sällan barnen beskrivs utifrån sina egna villkor utan det är ofta ur de 

vuxnas synvinkel. Hon menar att barn lär sig från vuxna om att krav, normer, 

förväntningar, regler och villkor är olika för pojkar och flickor. Hon nämner forskaren 

Bronwyn Davies (2003) och dennes förklaring att barns flickaktiga-respektive 

pojkaktiga beteenden blir uppmuntrade av omgivningen och om barnen lär sig sitt 

köns ”beteende” accepteras det av sin omgivning. Om barnet däremot beter sig 

tvärtemot sitt köns norm kan det bli ignorerat eller straffat. Nilsson (2006) skriver att 

vi signalerar till flickor att de inte är lika viktiga som pojkarna, vilket ger pojkar mer 

makt än flickor. Enligt Nilsson (2006) säger många pedagoger i Sverige att de inte gör 

någon skillnad på flickor och pojkar. Pedagogerna anser inte att de behandlar barnen 

olika, det görs helt omedvetet.  Nilsson menar att barnen i den svenska förskolan och 

skolan inte ska styras in på typiska könslekar utan de ska själv välja vad de vill 

leka.  Ändå påverkas ofta skolans aktiviteter av hur pedagogerna ser på genus och 

deras förväntningar, och de bemöter barn olika beroende på deras kön.  

Enligt de två indiska lärarna behandlade de inte barnen olika under rasterna, även om 

de skilde dem åt i flick-och pojkgrupper. I mina observationer och intervjuer märkte 

jag att lärarna inte behandlar barn likadant i enlighet med Eidevalds (2011) teori att vi 

föds till pojkar och flickor och att det ses som positivt att uppmuntra barnen att agera 

olika utifrån sitt biologiska kön. Det ses som något bra när flickor och pojkar lekar 
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olika lekar och att de på så sätt skolas in i sina respektive könsroller och en bra 

förberedelse inför deras framtida liv.  

En konsekvens kan vara att flickor inte får samma chanser i livet som pojkar och att 

de förväntas underordna sig en hegemonisk maskulinitet – något som kan ses som 

mycket problematiskt från ett svenskt perspektiv vilket är mer i linje med tanken att 

alla barn ska ha samma chanser och möjligheter i livet oberoende om de är pojkar 

eller flickor. Detta är även förankrat i den svenska skolans läroplaner: Lärare ska inte 

behandla barnen olika beroende på deras könstillhörighet och vi ska ge alla barn 

samma chanser oberoende på deras könstillhörighet.  

 

Det är viktigt att förklara att vissa forskare som studerat barn från ett biologistiskt 

perspektiv har goda forskningsmässiga skäl till att problematisera perspektivet att 

genus är kulturellt konstruerade.  

 

Det finns några skillnader mellan pojkar och flickor i deras beteende och egenskaper, 

utöver vad lärarna “bestämmer” och vad kulturen konstruerar. Varken pojkar eller 

flickor är oskrivna blad som endast definieras helt av omgivningen, även om 

omgivningen onekligen bidrar till att definiera dem. 

 

Min uppfattning är att Pellegrini menar att pojkar leker mer fysiska och våldsamma 

lekar eftersom de måste lära sig att visa att de är starka och lämpliga parningspartners, 

medan flickor övar mer på kommunikationsfärdigheter för att skapa en mer social 

miljö där fysisk lek inte är nödvändig, samt för att skydda sig mot manlig 

aggressivitet.  

 

6. 2. Lek och lärande: 

 

I denna skola i Indien har lek inte mycket plats under skoltiden. Enligt de intervjuade 

lärarna är skolan en plats för att ta hand om formell kunskap och disciplin. Lekande 

förekommer efter skolan eller på lunchrasten.  

Efter skolan leker barn nästan helt utan vuxen iblandning och under lunchrasten leker 

barnen mycket med vuxen iblandning. De vuxna bestämmer vem som ska leka/spela 

och vad. När barn spelar Khokho och Kabbady skapar lärarna lagen, är domare samt 

bestämmer när man ska turas om att spela. 
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Enligt Pellegrini (2009)  finns det en diskussion om två olika perspektiv på utbildning 

i skolan, särskilt i USA och Storbritannien: ena gruppen anser att en ökning av tiden 

som barnen tillbringar i klassrummet är nödvändigt för en bättre utbildning. Därför 

minskar tiden av fritid och rast, alltså tiden för lek. Den andra gruppen förespråkar att 

undervisningen sker på alla plan, inte bara i specifika ämnen, och att lektid är viktigt 

för barns utbildning, vilket även är min åsikt. 

 

Vidare fortsätter Pellegrini (2009): i USA och Storbritannien är rasten i skolan en av 

de få platser där barnen kan interagera med sina vänner utan vuxnas inverkan. 

I mina observationer i den indiska skolan, märkte jag att barn inte uppmuntrades att 

leka på skoltid. Inte ens under den 10 minuter långa rast de hade på morgnarna fick 

barnen gå till skolgården för att leka, och eftersom det var förbjudet att springa och ha 

leksaker under skoltid i skolområdet, hade de inte mycket annat att göra än att sitta 

och prata.  

Under lunchrasterna lekte de yngre barnen en slags lek som de äldre barnen lärde 

dem. Leken gick ut på att man kastade upp en sten i luften samtidigt som barnet 

försökte plocka så många stenar som möjligt från marken och också fånga den sten 

som kastades upp i luften. 

 

När jag frågade lärare 1 varför barnen inte kunde leka under rasten sa hon att det var 

på grund av att barnen behövde en lugn stund för att slappna av. 

Lärare 2 ombads svara på vad hon tror händer när barnen inte är tillåtna att leka i 

skolan. Hennes svar var att barnen skulle lugna ner sig, prata med varandra, vara mer 

koncentrerade i efterföljande lektioner och det skulle gå smidigt efter rast. 

Efter skolan fanns det för det mesta bara fri lek där ingen vuxen hade inflytande, så då 

hade barnen mer frihet att leka, lösa sina egna konflikter i lek och lära sig att vara mer 

sociala, självständiga och mindre beroende av vuxna som styr deras lek och senare 

deras liv.  

 

Min tolkning är att lärarna hade en inställning om att lek under skoltid inte är viktigt 

för barnens utbildning utan att tiden i klassrummet är viktigast. När de intervjuade 

lärarna var iblandade i lek, använde de sig mycket av motoriska lekar och spel och 

detta gjorde att barnen rörde på sig mycket och kanske upplevde lärarna det som att 
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barnen blev rastlösa och inte behövde leka, utan att de behövde socialisera med 

varandra och lugna ner sig i stället. 

 

Den indiska skolans regler var sådana att barnen inte kunde ta med leksaker till skolan 

under lektionstiden, men under mina besök fick de ta med leksaker till skolan, dock 

bara för att leka före och efter skoltid, som jag nämnde innan, under ”deras fritids”. 

Deras ”fritidshem” var utomhus på lekplatsen eftersom vissa barn bodde långtifrån 

skolan och fick vänta upp till två timmar på skolbussen i slutet av skoldagen eller en 

och halv timma på morgon innan lektionerna började. Den här tiden, då de väntade på 

bussen och började leka tillsammans utan någon inblandning från lärarna, var den tid 

som mest liknade vårt svenska “fritids”. Lärarna satt utomhus med barnen och 

jobbade, med till exempel planering, och väntade till den sista gruppen hämtats av 

skolbussen. Eftersom jag var där och observerade påverkade det barnens beteende och 

därigenom mina observationer, eftersom de blev mycket glada och angelägna om att 

visa mig de leksaker de tillverkat. 

 

Före och efter skolan lekte barnen med leksaker som de tillverkat själva av saker de 

hittat i naturen eller på gatorna. Leksakerna var oftast gjorda av gamla trasor, PET -

flaskor, bananblad, pinnar, lera, bambu, gamla däck, nötter och så vidare. Barnen 

tillverkade sina egna leksaker och en del av leksakerna jag såg var mycket kreativa 

och intressanta, till exempel en liten propeller, eller vindkraftverk, gjord av bananblad 

och bambu som snurrade när barnet sprang med den eller stod med den mot vinden. 

Den propellern var intressant tack vare sin enkelhet. Det gick bara åt lite material för 

att tillverka den, den underhöll barnen under lång tid och den utvecklade bland annat 

barnens finmotorik. För att göra leksaken krävdes fantasi och abstrakt tänkande och 

för att visualisera den slutliga produkten och för att få den att fungera måste man 

springa, vilket gjorde att barnen måste röra på sig fysiskt. 

Colin Heywood (2010) beskriver i sin bok i kapitlet ” Toys and games” att barn har 

förmåga att skapa sina leksaker från vardagliga föremål genom att improvisera och 

använda sin fantasi. Nilsson (2006) hänvisar till Svaleryd (2002) som upptäckte att då 

barnen var som mest kreativa var när de var i skogen där det inte fanns leksaker. Att 

leka i skogen fick dem att samarbeta, att lita på sin fantasi och kreativitet och det 

ökade deras livskompetens. I mina observationer upptäckte jag att barnen började 

jobba i grupp och samarbeta när de lekte tillsammans efter skolan - de lärde varandra 
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mest genom imitationsinlärning och samarbete, begreppen jag har förklarat ovan.  

Enligt Vygotskji (2004) grundar sig skapandet på människans behov eller önskan av 

förändring och anpassning till den omgivande miljön. Om den omgivande miljön inte 

ställer människan inför några utmaningar, behöver hon inte anpassa sig och då uppstår 

inga nya upptäckter/uppfinningar. Alla uppfinningar och vetenskapliga upptäckter 

behöver dessa förutsättningar som grogrund. Förekomsten av behov och strävanden 

påbörjar fantasiprocessen och ger material till fantasins arbete, vilken är en 

kombination av tidigare erfarenheter, behov och intressen.  

 

I en intervju fick den svenska läraren, lärare 3, frågan om vad hon tyckte om det 

faktum att barnen gjorde sina egna leksaker. Hon svarade att eftersom barnen måste 

skapa sina egna leksaker i stället för att bara köpa, använde barnen sin kreativitet och 

motoriska färdigheter samt undervisade varandra vilket ökade deras självkänsla. 

Hennes tankar kan kopplas till Pellegrini (2009) som utifrån Vygotskjis teori (1967)  

förklarar att barnen under lek kan lösa ett problem som orsakas av deras sociala eller 

fysiska oförmåga att göra eller att ha något. Detta görs genom att använda sin fantasi 

och skapa en fantasivärld eller situation.  Läraren berättade att barnen, genom att 

skapa sina egna leksaker, tillskansade sig många färdigheter som krävdes för deras 

framtida liv och yrke, till exempel finmotorik, kreativitet, prestation och abstrakt 

tänkande.  

 

Under mina intervjuer med lärare 1 förklarade hon att den indiska religionen och 

kulturen inte uppmuntrar barn till konkurrens, men att barnen i storstäderna nästan 

alltid tävlar, t.ex. genom idrott och utbildning. Denna brist på konkurrenskraft sätter 

människor från landsbygden i underläge när de konkurrerar med människorna från 

städerna.  

 

Det är min uppfattning att folk i storstäderna tävlar och konkurrerar mer i lek/spel än 

på landsbygden. Dessa lekar/spel får barnen att bli bättre på tävlingsmoment samt att 

barnen lära sig att samarbeta, att prestera bättre, att vinna och förlora och detta kan 

leda till att barnen blir bättre på att konkurrera för att få jobb. Genom konkurrens 

tränas ledarskap och samarbete vilka är viktiga färdigheter för människor generellt. 

Jag anser att den bästa tiden att öva dessa färdigheter under barndomen, eftersom lek 

då inte är "på riktigt" - under lek kan nästan ingen skada göras och barnen kan träna 
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ledarskap och konflikthantering i gruppen.  

 

Konkurrensen i den indiska skolan kan kopplas till Lindqvist (2002) teori (som nämns 

ovan) som handlar om att skolan oftast använder lekar med tävlingsmoment för att 

barnen ska tävla mot varandra, och lekar där fantasi och kreativitet ingår placeras i 

bakgrunden. 

 

Barnen placerades i samma klass med olika åldersgrupper, enligt deras tidigare 

utbildningsnivå eller genom intelligenstest. Anledningen till detta var enligt lärarna att 

vissa äldre barn aldrig gått i skolan eller inte gått i skolan länge.  

Detta påverkade också deras lek, eftersom ett äldre barn kunde leka med ett mycket 

yngre barn nästan hela dagen, utom under lunchrasten när lärarna separerade barnen 

efter ålder och kön. Det äldre barnet antog ofta rollen som ett äldre syskon eller en 

lärare till det yngre och denna situation var inte alltid bra för dem eftersom det äldre 

barnet inte utmanades i lekarna. 

 

I den skola där jag gjorde min forskning märkte jag att låtsaslek inte hade mycket 

plats i skolan under skoltid och att lek/spel inte ansågs vara ett pedagogiskt verktyg. 

Denna konklusion bekräftades under mina intervjuer. Till exempel berättade en lärare 

som jag intervjuade att skolan inte är en plats för att leka, det är en plats för 

undervisning. Hon fortsatte berätta att eleverna sjunger och dansar mycket men de 

leker inte i skolan över huvud taget. ”Barnen leker efter skolan - under själva 

skoltiden finns det bara tid för lärande.” Min analys är att detta handlar dels om att 

synen på lek som denna lärare beskriver har en annan betydelse än vad vi tillskriver 

lekbegreppet i Sverige och dels handlar det om synen på vad barnets bästa är.  

För de båda intervjuade lärarna är undervisning viktigare än lek.  

 

Jag kom till slutsatsen att lek precis som i vår kultur förbereder barn för vuxenlivet, 

precis som den gör i denna by i Indien. Lekarna är annorlunda men anpassade till 

respektive verklighet även om skillnaderna är stora mellan kulturerna.  

Lek stimulerar fantasi och kreativitet men lek är inte helt och hållet fantasi: ”lek är 

ofta en sorts reproduktion av tidigare händelser” (Olofsson, 2006, s. 62). Denna 

reproduktion av tidiga händelser är en övning för att förbereda för liknande händelser 

som kan uppkomma senare i livet och genom att leka händelserna, kan barn öva utan 
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rädsla för att göra fel eftersom resultatet inte har någon betydelse i lekögonblicket. 

 

Denna studie av lek visar vilka faktorer som påverkar barnlek och hur pedagogerna 

tänker kring lek i denna skola i den indiska byn.  

Denna studie visar också att de indiska bybarnen genom lek utvecklar egenskaper 

som kommer att forma deras framtid, samt hur de med hjälp av lek utvecklar sociala 

färdigheter, kreativitet och abstrakt tänkande. Dessa färdigheter utvecklas parallellt 

och pågår under tiden som barnen uppslukas av lusten i lekandet. Denna studie ger 

exempel på hur lek används för att lära och den ger även en inblick i 

genusperspektiven som framkommer i lekarna och i intervjuerna med lärarna. 

 
 

7. SAMMANFATTNING 

 
Syftet med denna uppsats var att genom observation och intervjuer studera lek från en 

annan kultur än den svenska, samt visa vilka faktorer som påverkar lek i denna kultur. 

Resultat är att kulturella, religiösa, socio-ekonomiska och geografiska kontexter och 

vissa genusperspektiv påverkar lekandet i denna indiska by. Denna studie bekräftar 

också teorin att leken är viktig för barns utbildning eftersom den förbereder dem för 

vuxenlivet. 

 

Jag redogjorde för det indiska undervisningssystemets sociala och ekonomiska 

bakgrunder för att hjälpa läsaren att förstå villkoren för människorna i den indiska 

byn. Jag har gett många exempel på hur barn i denna specifika by i Indien skapade de 

perfekta förutsättningarna för att prova sina egna idéer, för lösa problemet med 

frånvaron av leksaker och hur de skapade och lekte med sina egna leksaker. Genom 

att använda sin fantasi kunde barnen lösa sina problem – sociala, ekonomiska eller 

fysiska. Den andra frågan i denna studie var vilken syn pedagogerna har på barnlek i 

den indiska byskolan. Av intervjerna framgick att deras åsikt var att barnlek inte har 

någon plats i undervisningen och under skoltiden, men att pedagogerna trodde att lek 

var viktigt för att förbereda barnen för deras vuxenliv. 

Min tolkning av genusperspektivet i denna studie är att ett samhälle som separerar 

barn efter kön i deras lekande skapar en könsdiskriminering som kommer att definiera 
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deras liv som vuxna och leder till en segregation som kommer att påverka deras 

framtida yrkes-och familjeliv på ett negativt sätt, eftersom männen i de flesta 

traditionella samhällen får bättre jobb, högre status, mer makt och bättre lön (förutsatt 

att kvinnorna ens får yrkesarbeta). Mitt förslag till förändring är att lärarna slutar 

kategorisera in lekande i flick- eller pojklekar och att de i stället börjar se det som 

barnlekar utan könstillhörighet. 

Studien bygger på teorier från olika forskare, till exempel teorier som Vygotskijs 

sociokulturella teorier och teorier från Pellegrinis (2009) och Eidevalds (2009, 2014) 

böcker. Jag har i mina observationer använt de kriterier Pellegrini redogjorde för i sin 

bok för att beskriva och kategorisera lek. 

Som metoder av datainsamlingen har jag använt en kombination av observationer och 

öppna och semi-strukturerade, kvalitativa intervjuer som liknade konversationer under 

en tidsperiod på tio dagar. Även om jag hade öppna intervjuer, utgick jag från en 

frågemall och denna frågemall är bifogad som bilaga 1. Styrkan med denna metod är 

att man med triangulering av datainsamlingen använder sig av olika källor för att 

genomföra studien. Den kvalitativa forskningen beskriver bättre en företeelse - man 

kan gå mer på djupet i frågeställningarna och ha följdfrågor. Nackdelarna med denna 

metod är dock att man, eftersom man har en tidsgräns för att göra intervjuer och 

observationer, bara kan intervjua och observera ett litet urval av personer. Med en 

annan typ av intervju, som till exempel enkät, hade man kunnat intervjua fler personer 

och ha ett mer varierat perspektiv från olika skolor eller byar. 

 

Undersökningen skulle kunna hjälpa oss att förstå hur den kulturella mångfalden 

inverkar på barns lek, samt bidra till att bättre förstå barnen, särskilt de barn som har 

en annan kulturell bakgrund än den europeiska. 

 

 

8 FÖRSLAG PÅ FRAMTIDA FORSKNING 
 

I Stockholm och kanske övriga Sverige är det omöjligt att hitta en skola där barn leker 

som ”förr i tiden” ” – att leka utan någon form av elektronisk teknologi på en plats där 

barn använder sin kreativitet för att improvisera och skapa sina egna leksaker. Jag 
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hade möjlighet att studera en annorlunda barnkultur där barnen, antingen de var i 

skolan eller hjälpte till hemma, lekte de lekar vi brukade leka för 50-60 år sedan.  

Denna studie i Indien undersöker också hur lek förbereder barn för vuxenlivet i den 

lilla byn.  

Framtida forskningsstudier skulle kunna handla om hur vi i vårt samhälle kan skapa 

en skolmiljö där barn får göra sina egna leksaker av material de hittar i naturen, för att 

på så sätt träna sin kreativitet och andra egenskaper som nämns tidigare i uppsatsen. 

Kan barn idag lära sig genom lek och bli underhållna utan moderna leksaker som vi 

brukade göra för 50 år sedan? Kan barn som inte har tillgång till moderna tekniska 

hjälpmedel/leksaker utvecklas på samma sätt som andra barn som leker med 

läsplattor, lego eller puzzle?  
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10 BILAGA 

 

 

Bilaga 1 

 

Intervjufrågor till pedagoger:  

 

 

• How does children play in India? 

• What do children do for fun at home or after school?  

• Where do children play most at school or at home (after school)? And what do 

they play most? 

• What does children’s’ play mean to you and how important do you think these 

plays are for children and children’s development? 

• Do they have many toys? 

• Do they create their own toys? How can this influence children’s play?  

• Do you think that children learn something by creating their toys?   

• In your opinion is there a difference between playing just for fun or 

entertainment and for competition? 

• What play do you think is better for children’s development, free play or 

teacher’s oriented play? 

• Is there a difference between girls and boys play? What? Why? 

• Are there many children who do not attend school often or drop out from 

school? Why? 
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Bilaga 2 

 

 

 

 

 

To Whom It May Concern: 

 

 

 

I am at the last year of my studies to become a teacher in Sweden and to complete my 

degree I need to write a thesis. The topic I chose to my thesis is “A Study Of Play In 

India” and I am very excited to be able to come and work on my thesis at your school. 

To collect and analyze data to this study, I need to observe the children and interview  

few  teachers at your school for a period of 10 days, during which time I will be living 

at the guest room in the school as previously agreed upon. 

This study will be used for academic purposes only, the name of the school, the 

village where the school is located, the teachers interviewed and the children will be 

kept anonymous, for ethical reasons. 

A tape recorder will be used to better capture the responses of the interview and it will 

not be posted public. 

I would like to ask for your consent to this study by signing bellow 

Sincerely, 

 

Rodrigo Pinto 

 

_______________________________________________ 

 

 

 


