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Syftet med studien är att öka kunskapen om vilka strategier barn i förskolan använder 
för att skapa utrymme för lek, i tid och rum. Studien ska besvara våra 
forskningsfrågor: Vad ser barn som avbrott i lek? Vilka strategier uttrycker barn för 
att fortsätta leka, trots avbrott? Frågorna undersöktes genom individuella 
barnintervjuer i form av gåturer med tillhörande ritsamtal samt kompletterande 
observationer av barns lek i förskolan. Empirin har tolkats genom det teoretiska 
perspektivet agentisk realism och genererat ett resultat. Resultatet visar att barn 
främst ser andra barn som avbrott i lek. Vid dessa avbrott uttrycker de ofta aktiva 
strategier för fortsatt lek. Studiens slutsats är att avbrott och strategier är viktiga 
aktörer i lek. Dessa blir tillsammans med människor, material, tid och rum det som 
leder till den lek som blir till. Det barn ser som avbrott i lek upplevs dock individuellt 
och är beroende av var, vad och vilka som intra-agerar. Detta gäller även de strategier 
barn uttrycker för att fortsätta leka, trots avbrott. 
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1 Inledning 

I styrdokument som berör barns rätt i samhället går det att läsa, “Barnets bästa ska beaktas 
vid alla beslut som rör barn” och “Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den 
respekterad” (FNs Barnkonvention, art. 12 och 13, 1989). Barn har även rätt till lek (FNs 
Barnkonvention, art. 31, 1989), men lek kan definieras på många sätt (Welén, 2003). Det 
gemensamma för lek är dock att forskning är enig om att lek är ett centralt område för 
förskolebarn och deras livslånga lärande (Corsaro, 2000; Lillemyr, 2013; Welén, 2003). 
Även i förskolans läroplan (Skolverket, 2016) styrks vikten av lek för att främja barns 
lärande och utveckling genom att poängtera att ett medvetet bruk av leken ska prägla 
verksamheten i förskolan. Vidare beskrivs lekens och det lustfyllda lärandets olika former, 
vilka stimulerar “/.../fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt 
tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem” (s.6). Dessutom kan barnet 
genom den gestaltande och skapande leken ”få möjligheter att uttrycka och bearbeta 
upplevelser, känslor och erfarenheter”(Skolverket, s.6, 2016). Vi får heller inte glömma att 
lek, för barn, är en egen värld med speciellt värde. För barn som leker är själva leken ett 
mål i sig, ett sätt att vara, som dessutom är roligt (Lillemyr, 2013). 

I vår tidigare pilotstudie kring rollekens utrymme i förskolan, ur förskollärares perspektiv 
(Johansson & Eriksson, 2017)1 framkom att rolleken har så stark agens (påverkan) att barn 
blir uppslukade av den trots maktfaktorer som alltid närvarar. Maktfaktorer kan vara 
begränsningar i tid och i rum samt socialt genom andra barns makt eller vuxnas makt. 
Rolleken får det utrymme barn tar sig. Olika barn har dock olika förmåga att koppla bort 
eller gå emot denna kontroll som institutionen står för. Det innebär att alla barn inte får 
samma möjligheter gällande den icke vuxenstyrda rolleken. Naturligt kom detta att leda 
oss in på hur barn gör för att stå emot förskolans institutionella ramar de har att förhålla 
sig till och om dessa ramar och regler upplevs som avbrott i barns lek. Detta ledde oss 
vidare till att nyfiket undra vilka strategier barn uttrycker för att skapa mer utrymme för 
lek. Vår syn på barn är nämligen att barn är experter i sina egna liv, skickliga 
kommunikatörer, har rättigheter och skapar mening (Clark & Moss, 2005). Detta innebär 
att vi värdesätter barns åsikter om institutionen de befinner sig i samt vad de värdesätter i 
sin vardag. Barns perspektiv är därmed för oss en självklar nödvändighet.  

Skånfors (2013) ställer sig frågan vad ett barns perspektiv innebär och om det är möjligt att 
inta andra människors perspektiv. Det är under diskussion, inom forskning, vad barns 
perspektiv betyder och hur det relaterar till ett barnperspektiv. Halldén (2003) tar upp 
skillnaden mellan barns perspektiv och barnperspektiv, vilka definieras beroende på om 
det är barn eller vuxna som formulerar perspektivet. Barns delaktighet i forskning ingår 
också i den diskussionen, vilken har utvecklats över tid från att göra forskning på barn till 
att forska med eller för barn. Numera ses barn som forskningssubjekt istället för 
forskningsobjekt. I denna studie väljer vi att se barnen som subjekt och vi forskar med och 
för barnen. Detta för att få veta hur förskolan kan organiseras för barns lek och samtidigt 
ta tillvara det egenvärde leken har för barn, vilket innebär att vi behöver vända oss till 
barnen för deras syn på och uttryck för detta (Lillemyr, 2013). Först då kan förskolan 
organiseras på det sätt som blir meningsfullt för barnen. Ur ett rättighetsperspektiv 

                                                   

1 Johansson, M & Eriksson, F. (2017) Rollek i förskolan – Rollekens utrymme i förskolans 
verksamhet. Västerås: Mälardalens högskola. Mejla mjn14029@student.mdh.se eller 
fen14003@student.mdh.se om ni önskar en kopia av denna pilotstudie. 

mailto:mjn14029@student.mdh.se
mailto:fen14003@student.mdh.se
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kommer därför studien att utgå från barns perspektiv vid insamling av data. Macdonald 
(2009) beskriver att förskolans verksamhet alltför ofta ses utifrån vuxnas ögon. Vad som 
oftast förbises är barnen som erfar den, vars intentioner kan vara helt andra än vuxnas. Det 
är därför viktigt för vuxna att få barns perspektiv på förskolans verksamhet och öka sin 
förståelse för barns strategier att skapa utrymme för lek. Strategierna kan då bemötas 
utifrån den kunskapen. Det är av högsta vikt att detta återspeglas i förskolans pedagogiska 
arbete. I förskolans läroplan visas dessutom på vilket sätt barns delaktighet ska finnas 
med: “vad och hur barn har möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande, 
frågor och idéer tas till vara” (egen kursivering, Skolverket, 2016, s.15). Avsaknaden av 
barns perspektiv på den fria leken i forskning är dock slående och därför blir barns 
perspektiv på detsamma här högst relevant. 

1.1 Problemområde, syfte och forskningsfrågor  

Alla barn har rätt till lek. I förhållande till de vuxnas föreställningar om och 
förhållningssätt till lek samt i förhållande till förskolan som institutionell verksamhet, kan 
barns utrymme att skapa lek bli begränsat. De strategier barn använder för att öka sitt 
inflytande över leken riskerar att misstolkas, alternativt att passera obemärkt, om inte 
förskolans personal ökar sin uppmärksamhet på detta. Vår förhoppning är att vi som 
blivande förskollärare, genom denna studie, ökar förståelsen för barns strategier att skapa 
utrymme för lek samt barnens syn på detsamma. För att få syn på detta behöver vi även 
barns uppfattning på avbrott i lek. Detta kan förhoppningsvis öka vuxnas medvetenhet om 
avbrott och gynna deras bemötande av barns strategier. Så att deras avsikter med 
strategierna kan förstås på bästa sätt. Genom detta kan barns lek gynnas och en god 
lärmiljö för barn skapas. 

Syftet med denna studie är att öka kunskapen om vilka strategier barn i förskolan använder 
sig av, för att skapa utrymme för lek i tid och rum. Syftet undersöks genom följande 
forskningsfrågor: 

• Vad ser barn som avbrott i lek? 

• Vilka strategier uttrycker barn för att fortsätta leka, trots avbrott? 

1.2 Uppsatsens disposition 

Ämnets bakgrund beskrivs för att sedan övergå i val av teoretiskt perspektiv. Därefter 
kommer metod, vårt resultat och slutligen diskussion enligt följande: 

Kapitel 2 Bakgrund består av definierade relevanta begrepp såsom Lek, Barns perspektiv 
kontra barnperspektiv, Att skapa utrymme för lek i tid och rum - barns strategier samt 
Tidigare forskning som, för att tydliggöra vår studies position i sammanhanget, tar upp 
följande: Förskolan - en institution för samkonstruktion av barns sociala liv, Den fria 
lekens betydelse, Barns lek i sociala sammanhang samt Att få och att ta kontroll. I kapitel 3 
beskrivs det valda teoretiska perspektivet, agentisk realism, innehållande definitioner av 
dess begrepp. Kapitel 4 Metod ger en bild av valda datainsamlingsmetoder, de urval vi 
gjort, varför vi valt detta samt hur datan analyserades. Här tas även upp hur vi tagit hänsyn 
till de forskningsetiska principerna. Kapitel 5 Resultat presenterar empirin utifrån 
forskningsfrågorna; Vad ser barn som avbrott i lek? och Vilka strategier uttrycker barn för 
att fortsätta leka, trots avbrott? Resultat har analyserats utifrån vårt teoretiska perspektiv; 
agentisk realism. Resultatet från analysen delas in i kategorier; Barns upplevelser av lek i 
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tid och rum, Vad barn uttrycker som avbrott i lek och hur de uttrycker det, Strategier barn 
uttrycker för att fortsätta leka och hur de uttrycker dem. Dessa kategorier sammanfattas 
sedan i Resultatsammanfattning. Kapitel 6 Diskussion är det avslutande kapitlet där tankar 
från analysen tas upp för diskussion tillsammans med tidigare forskning. En slutsats, 
metoddiskussion, studiens trovärdighet och pålitlighet, reflexivitet samt förslag till 
framtida forskning avslutar studien. 

2 Bakgrund 

Definitioner på begrepp som kan ha olika innebörd beskrivs i avsnitt 2.1. Definitioner. 
Forskningsartiklar som hittats i databaserna DiVA, ERIC (EBSCOhost) och ERIC 
(ProQuest) berör ämnet och presenteras i avsnitt 2.2 Tidigare forskning, tillsammans med 
annan relevant forskning. Sökord som barns strategier, barnperspektiv, barns perspektiv 
och barns perspektiv på lek har använts vid sökandet av artiklar samt doktorsavhandlingar. 

2.1 Definitioner 

Begrepp och dess definitioner, som senare används i tolkningen av empirin, från det 
teoretiska perspektivet återfinns i kapitel 3: Teoretiskt perspektiv - agentisk realism. 

2.1.1 Lek 

Lek går att definiera på flertalet sätt, då begreppet används i olika sammanhang med olika 
betydelser (Welén, 2003). Det råder ändock viss enighet kring att lek som fenomen har en 
del egenskaper som är generella, såsom att lek är centralt i barns liv och kontrasteras till 
det som inte är lek (Lillemyr, 2013). Ett sätt att karakterisera leken är att dela in den i olika 
slags lekar exempelvis fri lek, vilket vår studie fokuserar på. Med fri lek menar vi icke 
vuxenstyrd lek som barnen initierar själva. Vuxenstyrd lek innebär då att de vuxna initierar 
leken. Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) skiljer fri lek från lek såhär: lek och fri lek 
ligger som begrepp nära varandra, men fri lek handlar om barns frihet att själva välja 
lekens utformning och innehåll” (s. 145). Lekens egenvärde lyfts i Skolverket (2009) 
“/.../utmärkande för leken är att den är spontan, lustfylld och frivillig. Den sker på barnens 
villkor utan yttre krav på prestation och har ett värde för barnet oavsett vad den leder till 
“(s. 22). Detta hjälper oss att förstå lekens definition närmare barns perspektiv. 

2.1.2 Barns perspektiv kontra barnperspektiv 

Barns perspektiv handlar om hur barnen ser på sina villkor, hur de själva är och ser på sin 
omvärld (Qvarsell, 2003). Barnperspektiv handlar om hur vuxna, som arbetar med barn, 
ser på barn, barns villkor och omvärld (Qvarsell, 2003). 

Både Qvarsell (2003) och Halldén (2003) tar upp skillnaden mellan barns perspektiv och 
barnperspektiv, vilken innebär att det antingen är barn eller vuxna som formulerar 
perspektivet. Detta ger då olika innebörder åt begreppen beroende på vilket perspektiv som 
tas. Vidare leder detta till “nödvändig problematisering av hur man tar ställning till behov 
och rättigheter och avgör vad som är ett barnperspektiv” (Halldén, 2003, s.13). Utifrån 
detta har vi valt att definiera begreppen på följande sätt: Barns perspektiv är barnens egna 
röster om deras erfarenheter. Barnperspektiv är de vuxnas tolkning av barns erfarenheter. 
Att bägge perspektiv påverkar och går in i varandra går inte att bortse från, inte heller att 
bägge är en del av barns verklighet i förskolan. Detta blir av vikt när vi tittar på vad som är 
viktigt för barnen i vår studie. 
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2.1.3 Att skapa utrymme för lek i tid och rum – barns strategier 

Med barns strategier menar vi här de strategier, de olika sätt, barn använder sig av för att 
få fortsätta leka vid avbrott av olika slag. Det kan exempelvis vara att verbalt uttrycka sin 
åsikt eller att fysiskt visa missnöje, det vill säga; barns lekstrategier för fortsatt lek. Detta 
betyder för oss att barn skapar utrymme genom extra tid för lek och genom att fysiskt och 
socialt ordna utrymme i rum. Med utrymme i rum definierar vi liksom Lenz Taguchi (2012) 
detta som pedagogiska rum, det vill säga rum som innefattas av det fysiska rummet, rum 
som utrymme i form av tid samt rum som skapas socialt. Dessa kan vara mer eller mindre 
kodade och därigenom skapa olika förutsättningar för barns lekutrymme. Att de är kodade 
innebär förutbestämda, att de har regler och ordningar som är så starka att barn blir 
begränsade i sitt utforskande. Detta kan beskrivas som stratifierade och icke-stratifierade 
rum vilket av Lenz Taguchi (2012) definieras som “mer eller mindre släta” (s.75) 
pedagogiska rum, beroende av varandra. Stratifierade rum skapar, genom sina regler, 
ordning och trygghet men kan även begränsa möjligheter för överskridande aktiviteter. 
Detta leder i sin tur till att stratifierade rum utgör möjligheter för upptäckter i icke-
stratifierade rum. Både begränsningar av att handla och tänka i stratifierade rum och 
samtidigt obegränsat få möjlighet till att förändra och vara kreativ i det icke-stratifierade 
rummet, är anledningen till att bägge dessa rum är och bör vara sammanflätade (Lenz 
Taguchi, 2012). 

2.2 Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer tidigare forskning relevant för ämnet presenteras, bland annat 
genom att visa på grunden till vikten av barns perspektiv på deras strategier för att skapa 
utrymme för lek i förskolan. Den fysiska och sociala miljön tillsammans med lekens 
utrymme är i vår studie centralt, därför är detta viktigt att jämföras med redan befintlig 
forskning inom ämnet. 

2.2.1 Förskolan - en institution för samkonstruktion av barns sociala liv 

Skånfors (2011) förklarar att barns sociala relationer till stor del handlar om skapande och 
upprätthållande av relationer. Förutsättningarna för detta är beroende på vilka sociala 
resurser som erbjuds och förskolans kontext (a.a.). I Markströms och Halldéns (2009) 
studie framkommer att den fria leken är reglerad av planerade aktiviteter, möblerade rum 
och andra föremål. Regler och rutiner ingår i den tidsmässiga och sociala ordningen som 
definierar institutionen. Barn vet vilken tid det är samt vad som ska göras, genom 
institutionens traditioner samt genom vuxnas och andra barns handlingar. Det vill säga att 
institutionen kontrollerar barnens tillgång till tid och rum (a.a.), där rum blir mer eller 
mindre stratifierade enligt Lenz Taguchi (2013). Vi använder oss av vår förståelse av detta 
genom att få syn på hur barns strategier kan ta plats i det institutionella sammanhang som 
förskolan är. Förskolan som institution är trots detta en arena barn kan utforska och 
experimentera med relationer i (Markström & Halldén, 2009). Detta sett utifrån ett 
barnperspektiv, mycket intressant i relation till vår studie, men som med nödvändighet 
behöver kompletteras med barns perspektiv på detsamma. Skånfors, Löfdahl och 
Hägglund (2009) påvisar barns perspektiv på denna kontroll av tid och rum, där 
exempelvis regleringen av den fria leken kan bestå av att det inte finns många ställen för 
barn att dra sig undan i förskolan. Det blir då svårt för barn att, som Markström & Halldén 
(2009) hävdar, “utforska och experimentera” då faktorer som exempelvis planerade 
aktiviteter och möblerade rum påverkar barns möjligheter. Möjligheter som innebär att ha 
inflytande över var och när det är okej att leka på ett visst sätt. De pedagogiska 
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aktiviteterna i förskolan har dock alltid ett syfte (a.a.) och ur barns perspektiv fungerar 
dessa, enligt Skånfors m.fl. (2009), som arenor för framförallt deltagande.  

Corsaro (2000) diskuterar vikten av barns kamratkulturer för förskolans styrdokument, då 
kamratkulturer är sådan stor och viktig del av barns sociala liv. Barnen vill ta kontroll och 
dela den med kamrater (a.a). I praktiken handlar barns förhandlingar om sociala relationer 
samt uppbyggnad av dem genom verbal kommunikation och lek (Skånfors, Löfdahl & 
Hägglund, 2009). Förskolan blir genom detta en institution för samkonstruktion av barns 
sociala liv, där leken har stor betydelse för barns relationer och välmående. 

2.2.2 Den fria lekens betydelse 

Allt fler forskare påpekar, ur vad vi kan utläsa ett barnperspektiv, betydelsen av lek för 
barns möjligheter att utveckla sociala anknytningar och känslor av tillhörighet, oberoende 
av barns kulturella bakgrund (Lillemyr, 2013). I förskolans läroplan (2016) lyfts bland 
annat barns utrymme för lek såhär: “Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under 
dagen. Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek 
och lärande såväl inomhus och utomhus” (Skolverket, 2016, s. 7). Det innebär att lek ska ha 
utrymme, men vad lek är specificeras inte. Welén (2003), konstaterar att lek är svårfångat. 
Tio år senare trycker Lillemyr (2013) på detsamma och talar mer ur, det vi utläser som, 
barns perspektiv om den särpräglade livsfunktion som leken har för barn. Vilket vuxna 
måste respektera särskilt i förhållande till lek i det pedagogiska arbetet. Samtliga danska 
och amerikanska barn i Kragh-Müllers och Isbells (2010) studie lyfte att lek var det bästa 
med förskolan. Det bästa med leken kunde handla om med vem och var samt med olika 
material, i olika rum. Det viktigaste för barnen var att ha goda relationer med sina 
jämnåriga och att leka med vänner. Detta fick barnen att må bra och skapade engagemang i 
lek och lärande. Vidare kan då dessa barn i lek få nya erfarenheter och förståelser 
relaterade till deras egna perspektiv. Lek kan därmed för barn leda till upptäckter, 
kreativitet och tänja på gränser (Kragh-Müller & Isbell, 2010). 

2.2.3 Barns lek i sociala sammanhang 

Barns sociala liv sker och skapas i och tillsammans med leken och lek sker och skapas i och 
tillsammans i sociala relationer. I förskolan som institution finns en spänning mellan fri 
lek och de rutiner som existerar, där barn är aktiva med att leka “på gränsen” och beter sig 
som om institutionen är deras plats (Markström & Halldén, 2009). Vidare använder barn i 
förskolan olika strategier för att bland annat hantera och förhandla om sociala regler. I 
Rogers och Evans (2007) studie framkommer ett barnperspektiv på lekens utrymme i 4-5 
åringars miljö där brist på utrymme för lek påverkade hur och vad barn kunde leka. Detta 
ledde till att barn gjorde förändringar i sin miljö genom att flytta fysiska gränser samt 
använda andra utrymmen. Barn blev, av vuxna, avbrutna i sin lek för att den var för 
högljudd alternativt för annan aktivitet. Det största störningsmomentet, vad gäller kvalitet 
på barnens lek, var att ta barnen ur leken. Detta framförallt för att de behöver tid att 
förhandla om roller och att utveckla idéer. Lek i tid och rum framkommer här tydligt i 
relation med de sociala förhandlingarna både med barn och vuxna. Corsaro (2000) ger 
exempel på liknande resultat i sin studie kring sociodramatisk lek (rollek, förenklat 
uttryckt) vilken beskrivs vara en del av en reproducerande process av barns liv. Vidare 
demonstreras hur barnen i leken använder sig av sina kommunikativa färdigheter, deltar 
kollektivt i och utökar sin kamratkultur. 

Kragh-Müller & Isbell (2010) ger oss barns perspektiv på lekens utrymme då de påpekar 
att barn ska få delge sina perspektiv och kräva sina rättigheter. Det är då viktigt att de får 
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inflytande över vad de gör och hur de leker i förskolan samt att få möjlighet att välja sitt 
fysiska utrymme för lek. Detta blir betydelsefullt för oss i vår studie för att förstå barnens 
perspektiv och styrker vårt förhållningssätt, att barn är skickliga kommunikatörer. Det är 
därför också av vikt att barnen får förmedla både positiva och negativa erfarenheter. 
Många barn ogillar konflikter och bråk i lek, några barn nämner även vila och städning 
som impopulärt och dessutom nämns av många att de gillar lärare som inte är strikta med 
regler utan låter barnen göra val (Kragh-Müller & Isbell, 2010).  

Genom att försöka ta barns perspektiv och erkänna barn som aktiva agenter, är det möjligt 
att se hur de influerar och formar deras dagliga liv i förskolans kontext (Markström & 
Halldén, 2009). Vidare bidrar barns individuella strategier till barns egen barndom, vilket 
innebär att de är med i skapandet av den sociala och kulturella processen. En sådan 
strategi kan vara att laborera med att få tillgång till tid och rum (Markström & Halldén, 
2009). Här blir vår studie en del av dessa bidrag av att synliggöra barns strategier för detta, 
genom att få syn på fler av barnens strategier för leken vilka är en del av att skapa 
barnkultur. Spänningen mellan den fria leken och rutiner i förskolan är intressant då den 
fria leken är speciellt förknippad med förskolans verksamhet. Ändå verkar denna spänning 
vara en realitet. Detta problematiseras i denna studie, relaterat till hur barnen faktiskt 
upplever fri lek, rutiner och förhållandet däremellan. 

2.2.4 Att få och att ta kontroll 

Skånfors (2013) understryker ömsesidigheten i påverkan mellan barn och omgivning. Det 
är dock av stor betydelse att å ena sidan skilja på barn som aktiva agenter vilka påverkar 
tiden som ordnats för dem, å andra sidan på barndomen som strukturellt utrymme och en 
institution. Detta beror nämligen på vilket utrymme barn ges att påverka tiden de har i 
förskolan, hur de tar sig makt och erövrar denna tid enligt Markström och Halldén (2009). 
Bara för att barn spenderar sin vardag på förskolan betyder det inte att de ser sin barndom 
som institutionaliserad, det beror på hur arenan uppfattas och tolkas av barn. Vidare antar 
också barn strategier för att gå emot denna diskurs och få kontroll vilket leder till att de får 
inflytande att forma sin vardag (Markström & Halldén, 2009). Barn har rätt att påverka det 
som angår dem (Fn´s Barnkonvention, art.31, 1989) och därför är vårt bidrag av vilka 
strategier och för vad så viktigt och särskilt, i den för barn, så viktiga leken.   

Förskolans läroplan (Skolverket, 2016) är tydlig med förskolans uppdrag att fostra goda 
samhällsmedborgare i en för barnen meningsfull miljö. Villkoren för den sociala miljön i 
förskolans strukturer syns i den tidigare forskning som presenterats. Vissa mer ur 
barnperspektiv och andra mer ur barns perspektiv. Perspektiven tillsammans ger oss en 
bredare bild av barns verklighet i förskolan då de påverkar och förändrar varandra. 
Tidigare forskning har således visat både barnperspektiv och barns perspektiv på lek i 
barns sociala liv i förskolan och hur institutionell kontroll kan förstås. Vi försöker i vår 
studie fånga barns perspektiv på lekens utrymme, bland annat genom att få barns 
perspektiv på hur de upplever sitt agentskap via sina definitioner på avbrott och deras 
strategier för dessa. 
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3 Teoretiskt perspektiv – agentisk realism 

Empiri tolkas med hjälp av agentisk realism, vilket är en teori påfunnen av Karen Barad 
(2007) vetenskapsteoretiker och feministisk fysiker. Teorin belyser att kunskapandet och 
varandet är processer i ständig rörelse, vilket innebär att “vi blir till” i den meningen att vi 
förändrar och påverkar varandra. Den agentiska realismen belyser att både objekt och 
subjekt intra-agerar vilket betyder att material, rum och människa påverkar varandra och 
påverkas av varandra hela tiden. Barad (2007) använder bland annat samhandlande, 
samkonstruktion och samkonstitution i förklarandet av den agentiska realismen (a.a). Vi 
förstår dessa ord som att samhandlande är då människor handlar med material och med 
varandra. Detta blir då en slags samkonstruktion, där det i lärandet som sker är svårt att 
säga vem som skapat vilket lärande och påverkat på vilket sätt. Slutligen har detta blivit en 
samkonstitution där en omvandling hos människorna och materialet har skett och ett 
lärande kommit ut av det hela. 

Agentisk realism är en relationell ontologi (Lenz Taguchi, 2013), där ontologin (varandet) 
och epistemologin (kunskapandet) sammanförs i ett förklarande kring hur både mentala 
och fysiska fenomen uppstår i intra-aktioner.  Intra-aktion är teorins viktigaste begrepp, 
vilket är konstruerat för att skilja innebörden från inter-aktion. Intra-aktion, till skillnad 
från inter-aktion, baseras på relationen mellan subjekt och objekt (Barad, 2007). Intra-
aktion innebär, för det enskilda barnet, relationer med andra barn och vuxna i den sociala 
miljön, tillsammans med de rum de befinner sig i med det materiella som finns där. Det 
skapas intra-aktioner som leder till konstruktion av kunskap och varande och vi “blir till” i 
relation till detta i en ständig process. Barad (2007) framlägger att alla agenter, det vill 
säga de objekt och subjekt, som ingår i en relation ingår i en samkonstruktion och det går 
inte att säga var gränsen går mellan den ena och den andra agenten. Då sker en 
samkonstitution där agenter omvandlas och lär av varandra. Det innebär att agenter har 
agens; kan få saker att hända, vilket gäller alla varelser samt fysiskt material. Agentisk 
realism i relation till denna studie av barns uttryck ger oss förståelse för att barn blir 
påverkade av samt påverkar allt runtomkring dem. Barns uttryck kan då ses i relation till 
hela det sociala, fysiska och organisatoriska sammanhanget.  

När ett så kallat agentiskt snitt görs i ett pågående flöde av intra-aktiviteter, framträder 
dessa olika agenter för oss. Barad (2007) uttrycker att vi då kan studera hur fenomen har 
uppkommit genom intra-aktionerna, det vill säga det som skapas i stunden mellan de 
agenter som närvarar och som får oss att bättre förstå oss själva och vår omvärld. Det kan 
exempelvis vara barn i lek i ett specifikt rum med det material som finns omkring dem. 
Leken som “blir till” blir då fenomen i sig. Barnen, rummet de befinner sig samt materialet 
som finns tillgängligt där är agenter i det agentiska snittet. Kunskap blir då en praktik där 
olika agenter ingår, till och med utan att mänskliga agenter blandas i, enligt agentisk 
realism (Barad, 2007).  De agentiska snitt som görs i denna studie blir som små utdrag ur 
barnens verklighet där vi får syn på vad som ses som avbrott samt deras strategier i deras 
vardagliga lek. Utifrån teorin om agentisk realism behöver människor även förstå det 
etiska ansvar som medföljer i relation till de andra inblandade agenterna (a.a). Vår studie 
innebär att vi har ett etiskt ansvar gentemot barnen. Det ansvaret tar vi genom att utgå från 
barns perspektiv samt att beakta barns rätt att avböja medverkan, gällande alla moment i 
datainsamlingen. 

Lenz Taguchi (2012) stöder sig mot agentisk realism när hon beskriver en intra-aktiv 
pedagogik där material är aktiva i att samhandla med människan. Lärande blir då ett 
resultat av samhandlandet mellan de involverade aktiva agenterna. Agentisk realism har 
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varit Lenz Taguchis nyckel till hennes teori och tankesätt kring pedagogisk dokumentation 
och blir här även vår teorinyckel (a.a.). Agentisk realism hjälper oss i vår tolkning av 
empirin att förstå barns uttryck för avbrott och deras strategier genom att vi kan tolka de 
samhandlingar som sker i hela barnets miljö i intra-aktioner. Vi kan då tolka allt som leder 
till avbrott samt vilka strategier som används, men även få förståelse för hur detta sker och 
i vilket sammanhang. Det hjälper oss att förstå att samhandlande sker konstant samt hur 
kunskap och hur vi beter oss konstrueras i samspel med allt omkring oss, det vill säga som 
samkonstruktioner i agentiska snitt. 

Då syftet med denna studie är att öka kunskapen om vilka strategier barn i förskolan 
använder sig av för att skapa utrymme för lek i tid och rum, kändes det självklart att 
använda oss av agentisk realism. Detta eftersom både subjekt och objekt påverkar varandra 
genom intra-aktioner vilket har gjort det lättare för oss att tolka barns uttryck för avbrott 
samt vilka strategier de använder för dessa. 

4 Metod 

I metodkapitlet presenteras de metoder som används i studien. I avsnittet 4.1 metodologi, 
presenteras metoderna för att samla in material. Avsnitt 4.2 handlar om studiens 
datainsamlingsmetod, i 4.3 beskrivs studiens genomförande, avsnitt 4.4 beskriver studiens 
urval och i avsnitt 4.5 Databearbetning framförs studiens databearbetning. Kapitlet 
avslutas med etiska överväganden i avsnitt 4.6. 

4.1 Metodologi 

Metodologin tar upp kvalitativa semistrukturerade intervjuer med ritsamtal samt 
strukturerade observationer. Dessa metoder används främst på grund av att de går hand i 
hand med vårt val av barns perspektiv vilket innebär att de på ett bra sätt kan få fram barns 
perspektiv, på för barnen meningsfulla vägar. Docket, Einarsdottir och Perry (2011) har 
gett oss det självförtroende vi behövde för att göra kvalitativ forskning med barn då de har 
visat på vikten av att ha en god teoretisk grund för de metoder som används, varför och 
hur. De har även bidragit med det etiska ansvaret vi bär som “forskare” som att ta hänsyn 
till asymmetrin vuxen-barn emellan. Barn som aktiva agenter i valet av metoder lutas 
också det tillbaka mot Docket m.fl. (2011) och även via Clark och Moss (2011) vilka för 
resonemang kring vilka metoder som krävs för att verkligen lyssna på barn och fånga deras 
perspektiv, såsom intervjuer genom gåturer, Clark och Moss (2011)  har därigenom blivit 
vår ram i val av metoder. Clark (2011) har hjälpt oss att förstå samt specificera gåturer, som 
metod, och Markströms barnintervjuguide (s. 228, 2007) har inspirerat och lett oss i 
formuleringen av intervjufrågor till dessa gåturer. För att inte bara veta varför utan också 
hur vi använder oss av observationer ledsagas vi av Macdonald (2009), vilken beskriver att 
förskolans verksamhet ofta ses med vuxna ögon och där barnen, med intentioner helt 
andra än vuxnas, förbises. Detta har fått oss att med mer öppna ögon få syn på barns 
verkliga intentioner med sina strategier och deras uppfattningar av avbrott.  Dessutom är 
Bryman (2011) den litteratur som använts mest för att förstå samt förtydliga detta kapitel 
genom hur innehållet i varje del struktureras upp. 
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4.2 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingsmetoden bestod av kvalitativa intervjuer genom gåturer med tillhörande 
ritsamtal samt observationer. Vi har valt dessa metoder för att få en bredare bild av 
studiens ämne, de kompletterar varandra. 

Vi har inspirerats av Mosaikmetoden som utarbetats av Clark och Moss (2011) där vi 
liksom de stödjer barns meningsskapande genom att inte enbart vara beroende av det 
skrivna eller talade ordet. Visuella metoder av datainsamling kombinerade av 
observationer, intervjuer och ritande erbjuder många olika vägar för barn att uttrycka 
deras idéer om sin miljö, vilka inte är begränsade till det talade ordet. Detta inkluderar 
barnledda turer med ljudinspelningar (Clark, 2011). Där får då barnet möjlighet att fysiskt 
uttrycka sig och vid kompletterande ritsamtal får barnet även möjlighet att visuellt uttrycka 
sig samtidigt som samtalet fortfarande är det som är i fokus. Ritandet kan fungera som ett 
kraftfullt verktyg i berättandet (Macdonald, 2009). Gåturer är barnets sätt att visa rum och 
under tiden samtala om vad som är viktigt för dem, vilket inkluderar både positiva och 
negativa erfarenheter (Clark, 2011). Dessa metoder bildar tillsammans en slags karta 
kombinerad av teckningar, informativa intervjuer genom gåturer samt observationer.  

Kvalitativa intervjuer gav oss en ingång till observationerna utifrån barnens perspektiv. Att 
intervjuerna var kvalitativa innebar att vi fokuserade på respondenten till skillnad från 
kvantitativa intervjuer, vilka fokuserar mer på forskarens intresse (Bryman, 2011). Att 
intervjuerna dessutom var semistrukturerade gav oss, likt Bryman (2011) tar upp, 
möjlighet att ställa följdfrågor för att fördjupa vår förståelse samt för att ge barnen mer 
utrymme att fritt berätta kring det som var viktigt för dem. I slutet av intervjuerna blev 
barnen erbjudna ett ritsamtal för att ytterligare komplettera med en metod anpassad för 
barnen. Detta följdes sedan upp med strukturerade observationer (Bryman 2011). Dessa 
utfördes med stöd av vår strukturerade observationsguide, med utgångspunkt i våra 
forskningsfrågor (se Bilaga 3), vilken hjälpte oss navigera i vad som skulle observeras. Vi 
har valt att göra intervjuerna först då vi sedan kan observera verksamheten utifrån barnens 
svar i intervjuerna. Detta för att så gott vi kan utgå från barns perspektiv i hur de ser på 
avbrott i lek samt deras strategier för fortsatt lek. Vi har också valt att överhuvudtaget inte, 
under någon del av datainsamlingen, beskriva för barnen hur vi ser på lek för att de inte 
ska känna sig tvungna att behaga oss och bli alltför styrda av vår definition och för att vi i 
möjligaste mån vill få deras definition på detsamma. 

4.2.1 Semistrukturerade intervjuer med tillhörande ritsamtal 

Bryman (2011) beskriver att i semistrukturerade intervjuer utgår intervjuerna från en 
intervjuguide, men att frågorna nödvändigtvis inte ställs i exakt ordning och det finns 
utrymme för följdfrågor. Vi använder oss av denna form av intervjuer då det är lättare att 
ställa följdfrågor för att kunna få mer djupgående svar. Vi har inspirerats av Markströms 
intervjuguide (s. 228, 2007), med frågor riktade till barn i formuleringen av våra 
intervjufrågor (se bilaga 2). Dessa frågor kommer att tas upp under individuella, 
vandrande intervjuer som vi kallar gåturer. Vi har valt att använda oss av gåturer då 
barnen kan beskriva sin vardag och samtidigt förtydliga detta genom att visa oss runt på 
förskolan (Clark, 2011). Att rita är en del av dessa intervjuer. Att rita som metod där själva 
ritandet blir det vi samtalar kring. Där resultatet av ritandet inte blir viktigt utan samtalet 
som sker under tiden. 
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4.2.2 Strukturerade observationer 

Bryman (2011) beskriver en strukturerad observation som en teknik där forskaren 
använder sig av fasta regler för observationen. Reglerna beskriver hur observatörerna ska 
registrera data samt vad de ska titta efter med hjälp av ett observationsschema. Våra 
observationer är strukturerade, då vi utgår från våra forskningsfrågor i utformandet av 
observationsschemat. Vi har valt att kalla det observationsguide (se bilaga 3). I och med 
detta blir observationen mer kvalitativ, även för att vi valt att utföra observationerna efter 
intervjuerna för att lättare kunna utgå från barns perspektiv och vad som framkommit 
under intervjuerna. 

4.3 Urval 

Vid val av respondenter utgick vi till viss del från ett bekvämlighetsurval. Vilket enligt 
Bryman (2011) antyder de personer som finns tillgängliga för tillfället för studien. Det är 
dock bara till viss del ett bekvämlighetsurval då vi från början med hjälp av personalen på 
respektive förskola kom överens om respondenter. Detta utifrån vilka barn vi upplevde ha 
en trygg relation med, för att de skulle känna sig trygga i intervjusituationen och för hjälp 
att hitta de barn som dessutom skulle kunna uppleva det meningsfullt att delta i studien. 
Det har till viss del även varit ett målstyrt urval (Bryman, 2011) då respondenterna har 
valts utifrån de forskningsfrågor studien har. Detta utifrån att kunna avgränsa studien till 
att innefatta barn som behärskar kommunikationen, för att kunna hjälpa oss att förstå 
deras definition på avbrott samt vilka strategier de använder för att fortsätta leka. Sex barn 
i åldern 4 – 6 år från två olika förskolor har intervjuats samt att det på dessa två förskolor 
utfördes två observationer på vardera. På förskola A intervjuades två barn från samma 
avdelning; med tillhörande observation. Vi väljer att kalla den avdelning Ett. Sedan ett 
barn från en annan avdelning, avdelning Två, med tillhörande ritsamtal samt observation. 
På förskola B intervjuades alla tre barnen från samma avdelning, avdelning Tre, där 
utfördes även två observationer. 

4.4 Genomförande 

Vi har valt att genomföra insamlandet av data på två förskolor, förskola A och B. Vi har 
även valt att utföra detta med en av oss åt gången för att barnen inte ska intervjuas av två 
vuxna vilket innebär dubbel asymmetri i relationen (dubbelt maktövertag enkelt förklarat) 
samt för att under observationerna “smälta in” bättre, då det är en vuxen de känner igen. Vi 
valde även att göra intervjuer före observationer för att kunna utgå så mycket som möjligt 
från barnens perspektiv och det de berättat för oss, istället för att observera med “våra 
ögon” enbart.  

På förskola A genomfördes det tre intervjuer under en förmiddag, vilka varade i 20, 30 och 
35 minuter per respektive intervju. Av dessa tre intervjuer var det endast den sista 
intervjun som avslutades med ett ritsamtal på tio minuter. Detta på grund av att de första 
två avböjde frågan om medverkande i detsamma. Vi samtalade medan barnet ritade. Både 
själva ritandet och samtalet byggde på barnets initiativ. Några dagar senare utfördes först 
en observation på samma förskola, på eftermiddagen - efter lunch och vila. Denna varade 
alltså under 75 minuter. Den andra observationen på förskola A skedde veckan efter, 
samma tid, och varade i 75 minuter den också. Under dessa veckor utfördes samtidigt en 
intervju på förskola B som började klockan nio och varade i 15 minuter. Två dagar senare 
utfördes de två sista intervjuerna på förskola B, dessa utfördes en torsdag förmiddag från 
klockan nio och varade i 15 minuter per intervju. Av dessa avslutades ingen av intervjuerna 
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med ritsamtal då respondenterna avböjde frågan om medverkande. Efter intervjuerna 
utfördes en observation som varade i en timme. På förmiddagen dagen efter utfördes den 
sista observationen på förskola B som, även den, varade i en timme. 

De barnledda intervjuerna genomfördes som gåturer där barnen fick visa oss sin 
inomhusmiljö och berätta om det de tycker är viktigt att förmedla. Barnen har själva haft 
stort inflytande över val av rum, material och innehåll i berättandet om sin vardag i 
förskolan. Forskning som rör barns perspektiv behöver förhålla sig till den rådande 
kamratkulturen i aktuella förskolor (Docket, Einarsdottir & Perry, 2011). Detta har medfört 
att vi tagit hänsyn till denna påverkan vid datainsamling genom att etiskt ta hänsyn till 
varje barns behov. Gåturerna genomfördes därför individuellt på grund av dessa 
påverkande kamratrelationer såsom makt och hierarkier, vilket vi i möjligaste mån ville 
komma ifrån. Detta gjordes också för att barnen lättare skulle kunna uttrycka individuella 
strategier. Vi valde även att för barnen inte beskriva vår definition på lek för att de inte 
skulle känna sig tvungna att behaga oss och bli alltför styrda av vår definition och för att vi 
främst ville ha så mycket som möjligt av barns perspektiv på lek. 

Intervjuerna spelades in efter godkännande av respondenter och samtliga intervjuer 
transkriberades. Observationerna dokumenterades med hjälp av observationsguiden (se 
Bilaga 3). Observationerna utfördes efter var barnen befann sig på avdelningen. Vi 
observerade den fria leken, alltså den icke-vuxenstyrda leken. Detta betyder att de 
situationer som observerades var barnledda och barninitierade lekar på specifika 
avdelningar på både förskola A och B, nämligen de avdelningar som var de intervjuade 
barnens hemvister. 

4.5 Databearbetning 

Databearbetningen har inspirerats av narrativ analys och två av dess “undermodeller”; 
interaktiv analys och tematisk analys. Bryman (2011) skriver att narrativ analys är ett 
tillvägagångssätt för den tidsmässiga upplevelsen av sekvenser i människors berättande av 
historier om sina liv och det som sker omkring dem. En narrativ analys är inte bara 
inriktad på livshistorier, termen kan även användas för att beskriva ett tillvägagångssätt 
som fokuserar på människors minnen av vad som hänt dem under sina liv. För vår studie 
betyder det att vi fokuserar på vad det är barnen beskriver för oss samt hur de upplever 
dessa historier när de beskriver dem. Bryman (2011) skriver även att narrativ analys 
rymmer kopplingar mellan de beskrivningar människor gör av sitt förflutna, hur de ser på 
sin nuvarande situation och framtid, upplevelser av sin roll i dessa samt betydelsen av 
människors roll och det som sker i dessa skeden. Följande modeller inom narrativ analys 
har vi använt oss av för att bearbeta datamaterialet: interaktiv analys som framförallt ligger 
till grund för att bearbeta materialet från intervjuerna. Interaktiv analys fokuserar på 
dialogen mellan lyssnaren och berättaren, konstruktionen görs av båda parter. Tematisk 
analys som användes främst vid bearbetning av observationerna då den fokuserar mer på 
vad som sägs och inte hur det sägs och har hjälpt oss koda materialet till teman (Bryman, 
2011). Vi valde att använda oss av narrativ analys och dess modeller vid bearbetningen av 
material, då en narrativ analys fokuserar på “hur människor skapar mening i det som 
hände” istället för “vad hände egentligen” (Bryman 2011, s. 530). De svar människor ger i 
kvalitativa intervjuer, ses som berättelser med potentiellt material, det vill säga inte bara 
med historierna respondenterna berättar utan även redogörelser för olika delar i 
historierna samt de kopplingar som finns dem emellan (Bryman, 2011). 
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Sex kvalitativa intervjuer samt fyra strukturerade observationer har genomförts och 
bearbetats med hjälp av denna analysmetod. Detta gjorde att vi ur varje enskild intervju 
kunde lyfta ur delar, via den narrativa analysen, som framkom ur barnens berättelser för 
att närma oss empirin och våra forskningsfrågor. Förutom dessa delar lyftes även delar ur 
observationer ut tematiskt för att sedan jämföras och sammanföras med intervjuer vilket 
genererade i koder exempelvis ljud, vuxna som kommer in i rum samt barn som kommer 
in i rum. Ur dessa koder bildade sedan nya teman från vilka en tolkning utformats med 
hjälp av bland annat följande begrepp från agentisk realism för att tolka det insamlade 
materialet: agentiskt snitt, intra-aktioner, samkonstruktion och samkonstitutionerande. 
Detta beskrivs mer utförligt i resultatkapitlet, under avsnitt 5.2 Tolkning av empiri. 

4.6 Forskningsetik 

Vi har avsett att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2017); samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet, informationskravet och nyttjandekravet. Respondenterna och 
vårdnadshavarna tillfrågades via ett passivt samtycke för intervjuer, vilket betyder att de 
bara behövde säga till om de inte ville att barnen skulle delta i studien. Det blev ett passivt 
samtycke då studien skulle färdigställas under kort tid. Detta via missivbrev (Bilaga 1) 
fysiskt på anslagstavla samt via mail. De informerades där även om att ljudupptagning av 
intervjuerna skulle förekomma och vilka som skulle lyssna på det inspelade materialet 
samt att det skulle raderas så fort studien var genomförd.  Barnen informerades samt 
tillfrågades även en extra gång innan intervjuns start om de ville medverka och de 
informerades och tillfrågades om ljudinspelning. För att följa de etiska kraven nämndes 
inte respondenternas namn utan barnen fick istället könsneutrala fiktiva namn: Love, Kim, 
Liv, Dag, Sol och Mio. Detsamma gällde förskolornas namn, för att de inblandade inte ska 
kunna spåras nämndes inte heller dessa. Respondenterna och vårdnadshavarna fick reda 
på syftet med studien samt att undersökningen skulle komma att presenteras i form av en 
uppsats vid Mälardalens högskola, vilken i sin slutversion hamnar i databasen Diva. Det 
sistnämnda förklarades i förenklad form för respondenterna. De informerades även om att 
det var frivilligt för dem att delta och att de kan närsomhelst kunde avbryta deltagandet.Vi 
har beaktat etiska aspekter ur barns perspektiv, genom att bland annat ha beaktat barns 
agens att avböja medverkan. Exempelvis tillfrågades barnen en extra gång innan intervjun 
påbörjades, för att bli mer säkra på att barnen ville vara med i undersökningen samt att vi 
frågade om det var okej att vi spelade in intervjun. Vi valde inspelning av intervjuer för att 
kunna fokusera på barnen och vad de berättar för oss istället för att skriva ner det de sade. 
Detta även för att kunna delge varandra så exakt som möjligt för att göra datan rättvisa. 
Med hjälp av personalen på respektive förskola valdes de barn som vi kände hade en trygg 
relation till oss och som även kunde tycka det var meningsfullt att delta i studien, då 
personalen känner barnen bättre än oss. 

De etiska dilemman vi har stött på under studiens gång samt hur vi hanterat dem 
presenteras och diskuteras i metoddiskussionen 6.2. 

5 Resultat  

I detta kapitel presenteras empirin i 5.1 där resultat från både observationer och intervjuer 
presenteras, i tolkning av empiri 5.2 tolkas materialet med agentisk realism som teoretiskt 
perspektiv samt i 5.3 återfinns en resultatsammanfattning. 
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5.1 Sammanställning av studiens empiri 

Insamlad data som konstruerats till empiri, för analys i nästkommande kapitel, har här 
resulterat i tre olika huvudteman; 5.1.1 Barns upplevelser av lek i tid och rum, 5.1.2 Vad 
barn uttrycker som avbrott i lek och hur de uttrycker det samt 5.1.3 Strategier barn 
uttrycker för att fortsätta leka och hur de uttrycker dem. De två sista har i sin tur 
underteman vilka kommer presenteras under respektive huvudkategorier. Kapitlet avslutas 
med en sammanfattning av empirin i avsnitt 5.1.4. 

5.1.1 Barns upplevelser av lek i tid och rum 

Barnens svar på vad de tänker på när vi säger lek ger oss självklara svar som exempelvis 
Kim -“Lek är när man leker och e me”. 

Barnen säger även att de vet vad lek är. Love berättar att -“Det är att man ska leka” medan 
Dag talar om varför spel inte är lek -“/.../ För att leka då gör man ju det inne eller ute. Men 
spel kan man inte leka på”.  

Love uttrycker även att själva rummen för lek är alla barns -“/.../ det är inte bara min 
avdelning!” 

När vi samtalar om aktiviteter med olika material samt hur länge barnen upplever att de 
får vara i leken framkommer en, för dem, självklar bild av att de påverkar lektiden själva; -
“Tills man ska gå ut, eller om man själv ska, vill gå ut i skogen..” (Love).  

Barnen ger inte enbart uttryck för lektiden utan även för lekens egenvärde. Love 
understryker detta med att utbrista ”/.../kanske i flera timmar/.../Kanske i ett helt 
år../../Jag slutar aldrig å leka!”  

-”Du slutar aldrig å leka? Om du får bestämma själv”  

 “/.../Ända tills jag blir gammal!”  

Det framkommer även i en observation, i ett stort rum med många barn, att det finns barn 
som leker länge utan att ge uttryck för avbrott. Barnet bygger med lego; ett legoflygplan 
och leker sedan med detta länge. Utifrån barns upplevelser av det fysiska rummet och lek 
uttrycks flera kriterier för rum. Några av barnen ger uttryck för att det som prioriteras är 
antalet lekmaterial, men Mio uttrycker att detta snarare är något som gör utrymmet 
mindre attraktivt för lek och visar på samlingsrummet som det enda rummet attraktivt för 
lek; 

 -“/.../ bara här inne”.  

I exemplet framkommer även att barn ger uttryck för att villkoren för hur rummet används 
handlar om hur det tillåter olika slags lek, “att göra vad man vill”.  

Barns upplevelser av lek verkar, utifrån intervjuer och observationer, innebära att vara 
tillsammans och leka med kompisar. Lek verkar också självklart, något som bara görs. 

5.1.2 Vad barn uttrycker som avbrott i lek och hur de uttrycker det 

Här presenteras följande underteman: Rumsliga och materiella avbrott, Relationella 
avbrott med andra barn samt Relationella avbrott med vuxna. 
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Rumsliga och materiella avbrott 

Barn uttrycker stora rum med många barn och “högljud” som avbrott i lek och/eller ett 
hinder för att påbörja lek. Love uttrycker detta så här: -“Det är för.. det är så mycket 
högljud… å att typ alla är där. /.../ Men alltså alla är på X (säger rummets namn) nästan 
varje gång..”.  

Även konstiga ljud uttrycks som avbrott av Liv -“om jag hör någonting konstigt då brukar 
jag sluta å prata å lyssna vid fönstret. Det är det som avbryter ibland”. 

Under observationer kunde vi se att konflikter kring material förekom, exempelvis då 
rollek pågick kring en docka och en del konflikter kring dockan uppstod, som barnen 
uttryckte som avbrott genom att säga till och se arga ut bland annat. Avbrott kunde vara att 
något annat barn var för högljutt, enligt ett barn, när bebisen (dockan) sov eller hur 
bebisen skulle skötas (Observation två). Även hur material används leder till avbrott 
och/eller konflikter såsom hur det byggs och inte byggs, var det byggs samt när 
konstruktioner inte fungerar som önskat eller själva materialet i sig strular (rasar eller har 
fel delar). 

Leken innehåller många avbrott som barnen ger uttryck för. En lek pågår inte längre än 
några minuter förrän detta sker oavsett om de är naturliga eller inte. Med naturliga avbrott 
menar vi lekregler, sådant som hör till leken, exempelvis förhandlingar om roller. Dessa 
avbrott leder dock ofta till att leken går framåt och letar nya vägar. 

Relationella avbrott med andra barn 

I intervjuer och observationer kunde vi höra negativa kommentarer, vilket också kunde 
visas med hela kroppen. Barn säger till vad man inte får göra, om man får vara med och 
dylikt. - 

“/.../ När nån säger: sådär ska det inte vara! /.../ Då kan jag bli lite arg” (Love).  

Under observation tre kommer det fram ett barn och säger till de vuxna som sitter och 
pratar vid bordet. - “Den säger att jag inte får vara med och leka mer…”   

Andra barn kommer och frågar saker, som om den får vara med. Detta nämns även i 
intervjuer samt blir synligt under flera observationer som något som upplevs som avbrott. 
Avbrotten blir synliga genom att barnen behöver förhålla sig till detta på något sätt, 
exempelvis genom att gå ifrån lite och säga  

- “ni får inte följa efter för jag vill vara själv en stund!” (Observation ett) 

Detta uttrycks både med röstläge, ord och kroppsspråk. Barnet flyttar sig fysiskt till annan 
lek i rummet. Avbrott under observationer såsom konflikter i lek kunde handla om 
rollfördelning, vem som skulle vara vem i rollek när barnen var oense om detta. 

Vissa relationer med andra barn är svårare att utläsa om de upplevs som avbrott eller ej. 
Intervjun med Liv ledde till frågan: ”/.../ du… sa inget ställe som du tycker är dåligt å leka 
på eller?”  

-”Nej. Alla ställen är bra. /.../ Och och, jag är inne och några är inne och ute, då brukar alla 
kompisar stå inne och knacka till de kompisarna som är ute (demonstrerar på fönstret i 
lekköket) /.../ då brukar vi prata och lyssna på varann, vad de säger där ute”. 
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Relationella avbrott med vuxna 

Både under intervjuer och observationer framkommer om “fröknarna” att de bestämmer, 
exempelvis -“när fröknarna säger till att man inte får” (Kim) eller 

- ”/.../ leka med bilar som vi aldrig nästan får göra” (Love). Love tar även upp detta med 
bilarna när vi pratar om sämre lekställen.  

Städning framkommer också som exempel på vad som gör att man inte får leka bland 
annat av Liv -“Då måste man städa och sen gå till mattan, för då får man inte.. då får man 
inte sitta ner, då får man inte leka/…/Då försöker jag, bara få städa och sen.. sen efter 
samlingen då får man”. 

Ytterligare exempel på detta kommer här när Dag får fundera kring följande -“/.../ Vi säger 
att ni skulle leka mamma pappa barn nu och så kommer någon in och säger att ni ska 
plocka ihop för att snart är det lunch. Brukar ni göra saker för att leka lite till?” -”Nej... /.../ 
Hahaha, jag leker när jag får leka” (Dag). 

Love beskriver detaljerat en vuxen komma in i ett rum och vad den vuxne gjorde i rummet. 
Men när barnet beskriver avbrott nämns inte detta som avbrott utan enbart när barn 
kommer in i rum. I ett annat fall uttrycker ett barn (under observation två) den vuxnes 
tillrättavisning i lek som avbrott genom att komma av sig i leken samt att titta upp och 
uttrycka fundersamhet. Vuxnas avbrott i lek kunde även ses i observation tre när en grupp 
barn leker mamma-pappa-barn och det i rummet intill sitter två vuxna vid ett bord. De 
vuxna pratar och skrattar högt. Ett av barnen kommer och frågar om de får stänga dörren, 
varpå en vuxen frågar om de stör.  

-“Ja… Det gör ni!” svarar barnet och stänger dörren. 

5.1.3 Strategier barn uttrycker för att fortsätta leka och hur de uttrycker 
dem 

Här presenteras följande underteman: Rumsliga och materiella strategier, Barns 
relationella strategier till andra barn, Barns relationella strategier till vuxna samt Barns 
upplevelser av sina strategier. 

Rumsliga och materiella strategier 

Vissa avbrott som hör till den rumsliga miljön såsom ljud nämns under intervjuer och då 
även strategier som att stanna, lyssna och titta vad det är som låter för att sedan gå tillbaka 
och fortsätta att leka (Liv). 

Barnen uttrycker olika strategier då exempelvis material inte används “rätt” eller då mer 
material behöver tillföras i leken. Materialet i sig används också ibland som strategi för 
fortsatt lek. Under en observation “hyschar” barnen varandra, både verbalt och kroppsligt, 
genom att placera fingret framför munnen och göra “hysch-ljud” när någon uppfattar att 
ett annat barn inte beter sig som brukligt med materialet (dockan/bebisen). Ett barn 
påminner de andra barnen om detta beteende flertalet gånger genom att repetera 
ovanstående samt talar om det verbalt;  

-“Har ni glömt reglerna? Hon sover!... Jag sa ju att du skulle vara tyst!”.  
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Barn kommer även till vuxna för att fråga om det får hämta delar till materialet som behövs 
i leken för att den ska kunna fortsätta (som en kula som rullat iväg från kulbanan under 
observation ett). 

Många barn använder även fortsätter-att-leka-strategier vid avbrott, som Love exempelvis 
-”/.../ hur gör du för att få fortsätta leka då? Om du leker med bilbanan till exempel?”  

-”Eh, då leker jag bara mer och mer”. 

Barns relationella strategier till andra barn 

Barn i både intervjuer och observationer använder sig av strategierna att säga till de andra 
barnen verbalt eller säga till en “fröken”. -”Men hur gör du då då om du vill fortsätta leka 
ändå?” 

 -”Eh då…. Säger jag till dem!” (Love om andra barn).  

Under intervjun med Sol framkom vad hen brukar säga till andra barn som kommer in i 
leken och stör: -“Vi leker något jätteläskigt. Men man måste ju prova och leka, men om de 
blir jätterädda då… måste de ju gå ut.” I detta fall sa de inte till de andra barnen att de inte 
fick vara med utan hade strategin att skrämma bort dem. Andra barn har mer 
inkluderande strategier som i rolleken kring nyintroducerat material (som dockan var för 
barnen, under observation 2) då barnen försöker komma på lösningar på de problem som 
uppstår genom att ta till strategier kring rollfördelningen. Det kan vara att erbjuda sig ta 
specifika roller;  - “Jag kan vara mamma om du vill” 

 samt att erbjuda alternativ; 

- “Det kan vara två mammor”.  

En liknande strategi, om att komma överens, framträder även i intervjun med Dag -“/.../ 
Hur skulle du vilja att ni gjorde för att ta reda på vem som blir mamma?”  

-”Ola (en räkneramsa, “Ole, dole, doff”), det är bäst tycker jag. /.../ För att om dom bråkar 
så vill ju båda vara det och då tycker jag ju att en kan ju ha ett barn och en kan ha ett barn. 
Men det kanske man inte vill! Då kan man ola”. 

Både att visa känslor av missnöje som ledsamhet eller orättvisa samt hota att lämna leken 
förekom som strategier, exempelvis under observation fyra då tre barn stod vid ett ljusbord 
och byggde med klossar. Då bestämmer ett av barnen vilka klossar alla ska ha. Ett av de 
andra barnen visar starkt att det inte är rättvist, blir ledsen och säger:  

-“Jag behöver ju den där… Det är den enda jag hittat ju!” 

När kompisarna inte lyssnade sade barnet att hen skulle byta lek om de inte lyssnade. 
Detta ledde till att barnet fick tillbaka den specifika klossen och leken fortsatte, men barnet 
som bestämt vilka klossar alla skulle få bytte lek. 

Barns relationella strategier till vuxna 

I både observationer och intervjuer framkommer att barnen vid avbrott uttrycker sin vilja 
både fysiskt och verbalt; -“då är det bara att säga till” (Love).  

Andra, de allra flesta, fortsätter att leka tillrättavisat, det vill säga att leka fortsatt utifrån 
den vuxnes uttryckta villkor. Andra uttryckta strategier som framkom var att de vänder 
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ryggen till eller gör som den vuxne vill och fortsätter sedan att leka (exempelvis vid 
städning och samling, “sitta på mattan”). Några tar till mer aktiva strategier, som i 
observation tre, då barnet frågar om de kan få stänga dörren, varpå en av de vuxna frågar 
om de stör -“Ja.. Det gör ni!” sa barnet och stängde dörren. 

Barns upplevelser av sina strategier 

Om barn upplever att deras strategier (att säga till barnen eller säga till en”fröken”) 
fungerar svarar Love -“ Jaa. Det brukar alltid funka” och “Det brukar alltid funka”. Denna 
tilltro visade sig även i intervjuerna med Dag och Sol. 

Under intervjun med Love framkommer dock även att det är “fröknarna” som bestämmer 
om barnen får eller inte får leka med det de vill. Däremot fortsätter Love; -“Det är vi som 
säger vad vi vill göra”. 

Liv uttrycker, under intervjun, en vilja att fortsätta berätta och visa samt vilja rita när detta 
erbjuds. Precis innan ritsamtalet ser Liv en bok med en familj på framsidan som samtalet 
genast kretsar kring. Teckningen som blir till i detta ritsamtal blir en avbild av en familj. 
Barnet visar en vilja att vara tillsammans genom att vara drivande i vårt samtal och komma 
med idéer på saker att göra, som strategier, även då ritsamtalet är slut.  

I många fall uttrycktes denna tilltro även i observationerna, men var inte lika synligt. 

5.1.4 Sammanfattning av empiri 

Lek är för barnen självklart och likaså uppfattningen av att de påverkar sin lektid själva. 
Barnen ger också uttryck för lekens egenvärde. Barns upplevelser av fysiska och sociala 
rum och material är individuellt och beroende på hur rum tillåter olika slags lek, blir 
villkoren för hur rummet används därefter. Lek innebär för barnen att vara tillsammans 
och att leka med kompisar. Leken innehåller dock många avbrott, bland annat naturliga 
avbrott såsom lekregler vilka förvisso ofta leder till att leken kan fortsätta i nya spår och 
utvecklas vidare. Det kan vara förhandlingar och materiella konflikter. Negativa 
kommentarer barn emellan var vanligt förekommande och frågor som “får jag var med?”, 
vilka uttrycks som avbrott. Strategier som att flytta sig fysiskt och protestera verbalt 
förekom då exempelvis. De verbala uttrycken var mer upprepande och tydliga mot andra 
barn än vuxna. Vissa situationer var svåra att utläsa om de betraktades som avbrott eller ej. 
Likaså om en del strategier var strategier för dessa avbrott. Det framkom även att de vuxna 
bestämmer och vad som avbryter kan vara städning exempelvis. Ändock framträder att 
andra barn är det som mest ses som avbrott. Vidare framkommer strategier som att kolla 
läget för att sedan fortsätta sin lek, verbala tillsägelser och fysiska uttryck, ta hjälp av vuxen 
som stöd samt att driva på och komma med idéer.  

Empirin visar således att det inte finns några allmängiltiga avbrott. Barn använder olika 
slags strategier beroende på om det är mot vuxna eller barn, men om de anser sina 
strategier mer eller mindre fungerande är svårt att utläsa beroende på när de används, i 
vilket sammanhang. Alla blir som ett vi på avdelningen barnen befinner sig i och genom 
barns definition på lek, som är med kompisar, uttrycker de ändå som avbrott när andra 
barn kommer in i eller stör leken. Jämfört med om vuxna gör detsamma. Det går även att 
utläsa av barns uttryck att vuxna kan stå för avbrott, dessa kan då i viss mån lösas genom 
att exempelvis stänga in sig eller liknande för att inte bli störda och därmed kunna fortsätta 
leken. Dock verkar barnen i de allra flesta fall acceptera de vuxnas avbrott i lek och de 
strategier som används blir till stor del andra än de som används mot barn. 
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5.2 Tolkning av empiri 

I tolkningen av empirin utgår vi från det teoretiska perspektivet; agentisk realism vilken 
hjälpt oss tolka och förstå empirin. Under tolkningen utvecklades resultatet i sin tur till sex 
kategorier: 5.2.1 Barns individuella upplevelser av avbrott, 5.2.2 Skillnader i strategier: 
barn-vuxna, barn-barn, 5.2.3 Upprätthållande av kamratrelationer, lek eller både och?, 
5.2.4 Leken och rummets agens, 5.2.5 Vår tolkning av barns definitioner på lek och 5.2.6 
Samkonstitutionen. Dessa sex tolkade kategorier har lett till ökad kunskap, utifrån agentisk 
realism, hur vi kan förstå de strategier barn använder sig av för att skapa utrymme för lek i 
tid och rum. 

5.2.1 Barns individuella upplevelser av avbrott 

Det finns inga avbrott som är allmängiltiga för alla och alltid, det är beroende av de intra-
aktioner som samspelar. Det blir olika intra-aktioner beroende på vilka och vad som 
samspelar var. De kan dessutom upplevas olika av olika individer. Avbrott kan alltså se 
olika ut. De kan vara positiva och negativa, korta, långa, tydliga, otydliga, medvetna och 
omedvetna. Det som av ett barn uppfattas som ett avbrott behöver nödvändigtvis inte 
uppfattas som det av ett annat barn. Lekens kvalitet kan däremot omedvetet påverkas av 
ljus, ljud etc. trots att det inte är tydliga avbrott som barnen är medvetna om. Allt påverkar 
och förändrar i ett samhandlande. Många avbrott är också naturliga delar av lek och av 
vänskap samt institutionell verksamhet. Dessa avbrott behövs också för att kunna leda 
leken vidare, men utifrån barnens sätt att uttrycka sig kan det snarare ses som jobbigt när 
kompisarna exempelvis ställer ultimatum. De fenomen som skapas under dessa 
förhandlingar blir i sig agenter som aktivt påverkar hela leken. 

Barns upplevelser av lek verkar, utifrån intervjuer och observationer, innebära att vara 
tillsammans och leka med kompisar. Lek verkar också självklart, något som bara görs, 
genom samhandlingar - i samkonstruktion. Genom barns definition på lek uttrycker de 
som avbrott när andra lekande barn kommer in eller stör i leken och de strategier som då 
används är ofta till synes mer aktiva. 

5.2.2 Skillnader i barns strategier: barn-vuxna, barn-barn 

När vuxna står för avbrotten verkar dessa inte ses som avbrott i samma bemärkelse som 
när barn står för dem. De avbrott som vuxna representerar verkar som en naturlig del av 
institutionen och barnens vardag. De strategier som används för att kunna fortsätta leka är 
till synes då mer passiva, såsom att koncentrera sig på leken på nytt eller att vända ryggen 
till. När andra barn avbryter leken använder barnen oftast mer aktiva strategier såsom att 
verbalt och/eller fysiskt hävda sig och visa sitt missnöje genom att visa ilska, ledsamhet 
eller att fysiskt flytta sin lek. Det kan också vara att försöka göra vännen glad igen genom 
att busa och ge uttryck för glädje, som att låta och se glada ut. Verbala uttryck av strategier 
är oftare tydligare och mer upprepande mot andra barn än mot vuxna.  Utifrån detta ser vi 
att intra-aktionerna spelar roll beroende på samhandlandet just i stunden, vilket blir olika 
om det är en vuxen eller ett barn. Människan (interaktionen) i sig verkar vara den starkaste 
agenten, när det kommer till vad barnen ser som avbrott och vilka strategier de då 
använder. Ett sätt att se på detta kan vara att vuxna ses som så pass naturliga avbrott att de 
inte ens blir avbrott utan neutraliseras till att vara en del av institutionen och barns vardag 
där. 

Barnen verkar lita på sina strategier och upplever sig som aktiva agenter som utövar sitt 
agentskap i och med att de får uttrycka sin vilja. Även om det inte alltid leder till att viljan 
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går igenom. Känslan av eget agentskap uttrycks då de bland annat talar om att man får 
göra så länge man vill (en fri lekaktivitet). Ändå nämns ofta vuxna/”fröknar” som de som 
bestämmer. Det egna agentskapet “naggas ibland i kanten” av lekar som inte blir till genom 
exempelvis undanplockat material (som bilar), vilket ett barn uttrycker vid ett par tillfällen 
att de “nästan aldrig får göra”. Om barns agentskap förstås som att det är när barn får 
uttrycka sin vilja och bestämma över tid så kan dessa uttryck förstås som att barn inte har 
agens. De kan snarare tolkas och ses som avbrott av barnets agentskap. Leken blir aldrig 
till utan är redan från början enbart på de vuxnas villkor vilket gör det till ett avbrott i sig. 
Ibland bestämmer “fröknarna” uppenbarligen men det finns en tydlig självklarhet i barnets 
agentskap i rummen och i aktiviteter till både subjekt och objekt. Barn vänder sig ofta till 
vuxna för bekräftelse av sina strategier, trots att det kan verka självklart för mig som vuxen 
att barnet exempelvis får plocka upp kulan som rullade iväg. Ett sätt att förstå detta kan 
vara att barnen ser ovanstående som en del av institutionens regler, ett annat sätt att se på 
det kan vara att barnen behöver eller söker vuxnas bekräftelse. I detta fall behövde barnet 
lyfta på material i rummet för att komma åt kulan. Materialet blev således en viktig agent 
för barnet i relation till dess egen agentskap. Denne agent var även en del av institutionens 
ramar och vuxnas makt genom regeln att material inte får flyttas på hur som helst. Enligt 
agentisk realism är ansvaret något som följer med i den omvandlande samkonstitutionen, 
då vi alla har ansvar för de agenter som ingår denna process. En strategi för att få fortsätta 
sin lek efter tillsägelse av vuxen är att leka tillrättavisat. Det blir då “rätt” enligt den vuxne 
och barnet kan då fortsätta sin lek, dock med strategin att leka tillrättavisat. Etiskt kan det 
för barnet uppfattas som “orätt”. I ett varande tillsammans är det viktigt att ta ansvar. 

5.2.3 Upprätthållande av kamratrelationer, lek eller både och? 

Utifrån intervjuer och observationer verkar barns upplevelser av lek innebära att vara 
tillsammans med och leka tillsammans med kompisar. Lek är också självklart. Något som 
bara görs. Förskolans avdelning blir som en mini-institution där alla blir ett vi och barnet 
ser sig själv som en del i ett större sammanhang. I många fall visas vikten av kamratskap 
och de relationer som är och blir barn emellan. I dessa fall upprätthålls själva 
kamratrelationerna genom barns strategier för avbrott vilket strategierna verkar vara 
avsedda för.  

Barns driv att samtala både innan, under och efter ritsamtal verkar i sig vara en strategi för 
vår fortsatta “lek” tillsammans. Barnet hittar hela tiden nya sätt att driva vår samvaro 
vidare. Det blir tydligt att teckningen som blir till blir direkt kopplad till barnets livsvärld, 
både i och utanför förskolan. Materialet (en bok med bild av en familj) som detta barn 
stannade och samtalade om i slutet av intervjun, innan vårt ritsamtal, fungerade som en 
inspirationskälla till teckningen. Materialet (boken) blir då en agent som kopplat med 
barnets erfarenheter blir det fenomen som teckningen står för - en familj. Ett 
samkonstitutionerande av tillblivelse. 

5.2.4 Leken och rummets agens 

Att leken i sig är en stark agent vet vi redan och i studiens resultat har betydelsen av lek 
trätt fram, ett exempel var; -” /.../kanske i flera timmar/.../Kanske i ett helt år.../.../Jag 
slutar aldrig å leka! /.../Ända tills jag blir gammal!” (Love). 

Möjligtvis uppfattades frågan i exemplet ovan som att den handlade om all lek för alltid då 
intervjuaren menade lek i stunden. Oavsett blev det ett samtal som vi här tolkar som ett 
fenomen i sig, där vi påverkade och förändrade varandra i vårt varande tillsammans. Om 
barnet upplever ett rum som ett avbrott i sig, materialets placering, antal barn och så 
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vidare blir leken inte lika kvalitativ och barnet får inte samma positiva upplevelse. Leken 
blir därmed inte heller särskilt fri. Institutionens erbjudna ramar blir då det barnet måste 
förhålla sig till och blir då “tvingad” in i intra-aktioner som inte enbart är positiva. 

Rum har agens - i intervjuer och observationer träder detta fram på olika sätt. Ett stort rum 
nämns som innehållande av höga ljud och många barn. Lek är beroende av rummets 
agentskap och av de sociala interaktioner som sker där. Å ena sidan blir den sammantagna 
intra-aktionella kontexten ett avbrott i sig. Leken får då inte den kvalitet som barn 
uttrycker att de strävar efter och behöver. Å andra sidan träder en annan bild fram, av 
samma rum, att det finns barn som är till synes oberörda av den rumsliga kontexten och 
där intra-aktionen sker med det som har starkast agens för stunden; en leksak 
(legoflygplan). Barnet utnyttjar istället rummets material och yta. De avbrott som vissa 
barn ger uttryck för blir således inte avbrott i andra barns lek. 

Barn har olika känslighet för och förmåga att koppla bort exempelvis störande höga ljud 
och leken har mer eller mindre stark agens. Detta innebär att det barn upplever som 
avbrott blir väldigt individuellt. Ett högt ljud blir en individuell upplevelse. Trots detta kan 
vissa likheter ses. Vi kan se att vissa strategier uppstår i många intra-aktioner som 
exempelvis att verbalt protestera högt eller att fysiskt flytta sig vid höga ljud. Individuella 
upplevelser blir till gemensamma erfarenheter när vi tillsammans i förskolan skapar vår 
vardag. Det är tydligt att “vi blir till” i processen av intra-aktionerna med både olika 
människor, vuxna och/eller barn men även i kombination med både material och rum. 
Material har agens som i sin tur påverkar ett rums agens och hur allt detta blir intra-aktivt 
tillsammans med barnet. Kunskapen och blivandet växer fram i varandet tillsammans i 
verksamheten. 

5.2.5 Samkonstitutionen 

När vi gör ett agentiskt snitt där själva leken i sig kan upprätthållas genom barnens 
strategier för avbrott visar det sig, i en lek med nyintroducerat material, att det materialet 
får stor betydelse i just denna stund. Även konflikter kring det, men också engagemanget 
det väcker och lusten till lek. Det intra-agerar starkt och samhandlar med barnen. 
Tillsammans samkonstruerar de situationen som skapas i leken. Denna samkonstitution 
sker kontinuerligt i process och tar olika vägar tack vare de avbrott som naturligt sker. 
Leken hade kunnat sluta på ett annat sätt om avbrotten inte hade funnits och en annan 
slags samkonstitution hade skett. Avbrott blir därmed en viktig aktör i intra-aktionerna i 
leken. 

5.3 Resultatsammanfattning 

Resultatet visar att det inte finns några avbrott som är allmängiltiga då de är beroende av 
samspelande intra-aktioner. Dessa blir olika beroende på var, vad och vilka som samspelar 
och upplevs individuellt. Barn använder olika slags strategier beroende på om det är mot 
vuxna eller barn, men om de anser sina strategier mer eller mindre fungerande är svårt att 
utläsa beroende på när de används, i vilket sammanhang. Intra-aktionerna spelar därför 
roll beroende på det samhandlande som sker just nu. När det kommer till vad barnen ser 
som avbrott och vilka strategier de då använder verkar människan vara den starkaste 
agenten.  

Barn uttrycker känslan av eget agentskap. Vuxna nämns ofta som de som bestämmer. Eget 
agentskap “naggas ibland i kanten” av lekar som inte blir till.  Då leken aldrig blir till utan 
redan från början är på de vuxnas villkor blir detta till ett avbrott i sig och kan ses som ett 
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avbrott av barnets agentskap.  Ibland bestämmer de vuxna men det finns en självklarhet av 
barns agentskap i rum och aktiviteter, till både subjekt och objekt. Lek är självklart. Att 
vara tillsammans och leka med kompisar är en självklarhet för barnen. Alla blir ett vi på 
avdelningen, vilket blir en miniversion av förskolan som institution. Barnen ser sig där som 
en del i ett större sammanhang. Genom barns definition på lek, som är med kompisar 
uttrycker de även att avbrott i leken kan vara när andra barn kommer in eller stör i leken. I 
jämförelse med om det är vuxna som kommer in i leken, bland annat då de inte leker i den 
bemärkelsen. Barn uttrycker även att vuxna kan stå för avbrott, men de kan i vissa fall lösas 
genom att exempelvis stänga in sig eller liknande för att inte bli störda samt fortsätta leka 
efter mer passiva strategier. 

I studien framkommer vikten av kamratskap och de relationer som är och blir barn 
emellan. I dessa fall syns att det är kamratrelationer som upprätthålls genom barns 
strategier för avbrott samt vad strategierna är avsedda för egentligen. 

Att leken i sig är en stark agent vet vi redan, men i resultatet fick vi fram hur stark och där 
betydelsen av lek verkligen träder fram. Vi tolkade leken som ett fenomen i sig, där vi 
påverkar och förändrar varandra i varandet tillsammans. Lek är även beroende av 
rummets agentskap och de sociala interaktioner som sker där. Den sammantagna intra-
aktionella kontexten blir där ett avbrott i sig. Leken får då inte den kvalitet som barn 
uttrycker att de strävar efter och behöver. Samtidigt träder en annan bild av samma rum 
fram, där intra-aktionerna sker med det som har starkast agens för stunden. Ett agentiskt 
snitt som samhandlar och intra-agerar starkt med barnen på så sätt att leken upprätthålls 
med hjälp av deras strategier för avbrott i lek. Barnen samkonstruerar de situationer som 
skapas och sker kontinuerligt samt utvecklas med hjälp av de naturliga avbrott som sker. 
Avbrotten blir viktiga aktörer i intra-aktionerna i leken. 

Material har agens som även påverkar ett rums agens och hur det blir intra-aktivt med 
barnen. Det är tydligt att “vi blir till” i processen av intra-aktioner i kombination med både 
rum och material, men även med olika människor. 

6 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras resultat i 6.1 Resultatdiskussion med stöd i tidigare forskning, där 
även studiens slutsats presenteras. Val av metoder diskuteras i 6.2 Metoddiskussion med 
stöd av metodlitteratur. Framtida forskning kommer avsluta detta kapitel i 6.3. 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att öka kunskapen om vilka strategier barn i förskolan använder sig 
av för att skapa utrymme för lek i tid och rum, genom att undersöka hur barn i förskolan 
ger uttryck för avbrott i deras lek och strategier för att fortsätta leka. Studiens resultat 
kommer att diskuteras i följande avsnitt: 6.1.1 Lekens betydelse i förskolan, med två 
underavsnitt Människan i leken och Lek som stark agent, 6.1.2 Människan i leken, med 
underavsnitten När vuxna står för avbrott och Barns känsla av agentskap, 6.1.3 Barns 
strategier, med två underavsnitt: Individuella barns perspektiv och strategier - en 
kontextuell påverkan samt Vikten av goda kamratrelationer i relation till strategier, 6.1.4 
Tid och rum för möjliga lösningar utifrån barns strategier. I avsnitt 6.1.5 avslutas studien 
med en presentation av studiens slutsats. 
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6.1.1 Lekens betydelse i förskolan 

I förskolans läroplan (2016) står att barn erövrar och söker kunskap genom socialt 
samspel, skapande och lek, men också genom att reflektera, iaktta och samtala. Genom att 
få barns beskrivningar av vad som inte är lek blir vi hjälpta i att bättre förstå vad lek är, 
enligt barnen. Vi får barns perspektiv på vad lek faktiskt är; lek är självklart, det är 
samspel, att göra lika. Barnen pratar mycket i vi-form och visar sådant som kompisar gjort 
som de inte alltid själva varit inblandade i. Utifrån detta kan vi se att lek, enligt barn, 
handlar om att vara tillsammans med kompisar och vi förstår det som att lek och vänner 
flätas samman och att lek då blir väldigt betydelsefull för vänskapen och tvärtom. Lekens 
betydelse styrks genom följande ord av Skolverket (2009): “lekens betydelse för barns 
välbefinnande är oomstridd /.../ Nära besläktad med livskraften och livslusten”( s.22). 
Dessutom beskrivs av Skolverket (2016) att barnen erövrar kunskap genom socialt 
samspel. Vidare ska personalen på förskolan medvetet använda leken för att främja barns 
lärande och utveckling. I det lustfyllda lärandets former stimuleras kommunikation, 
inlevelse, förmåga till symboliskt tänkande, fantasi och förmåga till problemlösning och 
samarbete. Leken är viktig för barns utveckling men alla barn får inte samma möjligheter 
gällande den icke vuxenstyrda leken, precis som tidigare framkommit i vår pilotstudie 
kring rollekens utrymme i förskolan. I aktuell studie påvisas detta ytterligare genom att, 
utifrån barns syn på avbrott och strategier, visa på barns olika möjligheter till att skapa 
utrymme för lek. Rent krasst går det inte heller att ge alla barn exakt samma möjligheter då 
alla barns förutsättningar för detta ser olika ut. Likaså beror tillvaratagandet av dessa 
möjligheter på hur varje enskilt barn precis just i stunden kan omvandla dessa möjligheter 
till handlingar i samspel med andra barn, i just det rummet de befinner sig i med just det 
materialet som finns att tillgå. Allt detta samhandlar i sin tur olika med varje individ på 
grund av de tidigare erfarenheter barnet har. Om vuxna i förskolan kan utgå från detta för 
att se och förstå att möjligheter innebär olika för varje individuellt barn, har barnen givits 
verkliga möjligheter att skapa utrymme för lek i förskolan. 

Lek som stark agent 

Lek är ett fenomen i sig själv men är trots det beroende av rums agens och sociala 
interaktioner. Detta sammantaget kan leda till avbrott i leken vilket leder till sämre 
lekkvalitet och sämre förutsättningar för lekutrymme. Att detta är individuellt upplevt går 
att se i de agentiska snitt av lek vi gjort i denna studie. Precis som Lenz Taguchi (2013) 
uttrycker att rum kan vara mer eller mindre stratifierade kan vi se att så är fallet vilket 
påverkar den agens leken får, men hur mycket visar sig även det vara högst individuellt hos 
varje enskild individ. Det bästa barn tycker med lek som Kragh-Müller & Isbell (2010) tar 
upp visar sig upplevas olika i olika rum, med olika material och med olika vänner. Oavsett 
individuella skillnader i upplevelser av lek behöver vi vuxna förstå lekens starka agens i 
barns värld såsom Lillemyr (2013) trycker på lekens egenvärde för barn och för lekens 
betydelse i förskolan. Lekens starka agens för barn behöver knappast diskuteras. Låt oss nu 
titta vidare på vad människan har för agens i leken. 

6.1.2 Människan i leken 

Roger och Evans (2007) påvisar ur ett barnperspektiv brist på utrymme för lek som 
påverkansfaktor för hur och vad barn leker, medan Kragh-Müller & Isbell (2010) lyfter ur 
barns perspektiv att det bästa med lek kan handla om var och med vad samt med vem 
leken skapas. Vidare var leken det absolut bästa med förskolan men viktigast var goda 
vänner att leka med. Detta blir synligt i aktuell studies resultat då människan (i synnerhet 
barn) verkar vara den starkaste agenten, som påverkansfaktor i utrymmet för lek. 
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Påverkansfaktor i bemärkelsen att påverka utrymme i form av tid och rum, hur och vad 
barn leker samt hur leken skapas och vidareutvecklas. Allt detta skapar tillsammans det 
sociala livet i förskolan. Därför blir det av största vikt att i förskolans verksamhet ta hänsyn 
till barns perspektiv på lekens utrymme men också på deras kamratrelationer. Corsaro 
(2000) beskriver det som att kamratkulturer är en viktig del av barns sociala liv, att de vill 
ta kontroll och dela den med kamrater. Personal i förskolan behöver förstå den agens vi 
vuxna har i påverkan av lekens utrymme men också den starka agens barn har i lek. Som 
förskollärare behövs kunskaper om vuxnas del i kontrollen av lekutrymmen och om 
människan i leken. Dessa kunskaper kan förvärvas genom att exempelvis ställa sig frågor 
som vad lek är för just denna aktuella barngrupp, vem barnet blir i leken tillsammans med 
vilka och var samt vad som skapas. Att reflektera kring hur vi som förskollärare kan förstå 
de samhandlingar som sker i leken bättre, kan leda till den kompetens som behövs för att 
förstå människans och lekens agens. Genom att också se vår egen del i de processer som 
florerar i förskolan kan vi skapa positiva förändringar. 

När vuxna står för avbrott 

Till skillnad från Kragh-Müller och Isbell (2010) studie som lyfte att barnen blev avbrutna i 
sin lek av vuxna för att de var högljudda eller för introduktion av annan aktivitet, där det 
största störningsmomentet var att ta barnen ur leken, visar resultaten i denna studie 
snarare att det är andra barn som på olika sätt står för de största störningsmomenten. 
Vuxna ses däremot som så naturliga avbrott att de inte ens blir avbrott utan neutraliseras 
till att vara en del av institutionen och barns vardag där eftersom bland annat erbjudanden 
till annan aktivitet sågs som positivt samt att tillrättavisanden lyssnades på. Att leka 
tillrättavisat innebar att barn lekte utifrån de förutsättningar och förevisningar de fått. Det 
kan också vara så att andra avbrott, som konflikter mellan barn, inte blir till när 
erbjudanden kommer och barn tas ur lek. Det blir således andra spår leken tar och andra 
samhandlingar sker. Vuxna leker inte heller på samma sätt som barn vilket gör att de inte 
varken ses som konkurrenter i lek eller som kamrater vars relationer behöver 
upprätthållas. Däremot är vuxna en del av den kontroll som påverkar leken i förskolan. 
Ibland uttrycks detta av barn såsom material som barn inte får tillgå, men det händer ofta 
att barn inte ens reagerar på vuxna som avbrott när de mer direkt “stör” leken genom att 
prata högt med något barn i lek exempelvis. Barnen i denna studie nämnde att vuxna är de 
som bestämmer och enligt Rogers & Evans (2007) blev barn avbrutna av vuxna i sin lek 
men flyttade bland annat fysiska gränser samt använde andra utrymmen för att kunna 
leka. Vilket även går att utläsa av ett fåtal fall i denna studies resultat. Merparten ser dock 
inte vuxna som avbrott, accepterar eller är inte medvetna om att de blir avbrutna.   

I Markström och Halldéns (2009) studie framkom att planerade aktiviteter reglerade den 
fria leken och barns tillgång till tid och rum kontrollerades av institutionen. Här i aktuell 
studie framkommer ur barns perspektiv detta reglerande av fri lek samt denna tillgång till 
tid och rum som delvis positivt. Trots att Skånfors, Löfdahl och Hägglund (2009) påvisar 
barns perspektiv på den institutionella kontroll där regleringen av den fria leken leder till 
att det inte finns många ställen för barn att dra sig undan i förskolan. Detta skulle vi säga 
leder till att barn inte har samma möjligheter att utforska sin omvärld. Många barn i denna 
studie ser dock inte själva detta som hinder i sin lek då de använder sig av det utrymme de 
har och “leker när de får leka”. Andra blir tydligt störda av det och väljer andra rum och 
material. 

Utifrån detta kan vi förstå varför barn inte ger uttryck på vuxnas avbrott i samma 
utsträckning som när andra barn står för avbrotten. De vuxna är en del av förskolan som 
institution och dess regler och rutiner. Barnen ser det som självklart att följa dessa. Enligt 
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agentisk realism är etiskt ansvar något som följer med i en omvandlande samkonstitution, 
då alla har ansvar för de agenter som ingår i en sådan process (Barad, 2007). Resultatet av 
denna studie visade den etiska dimensionen i tillrättavisningar av barn vilket kan 
problematiseras utifrån att tillrättavisning enligt den vuxne var “rätt” och barnet hade “fel”. 
Detta uttryckte barnet till en början som ett avbrott men fortsatte sedan att leka 
tillrättavisat. Tillrättavisande strategier neutraliseras ofta till att vara en del av 
institutionen och de asymmetriska maktrelationer som finns där, vuxna och barn emellan. 
I ett varande tillsammans är det dock viktigt att ta ansvar och detta borde alla verksamma i 
förskolan beakta. Trots detta uttrycker ändå barnen att de får påverka sin tillvaro i 
förskolan, och därmed sig själva som aktiva agenter. 

Barns känsla av agentskap 

I förskolan ska barnen kunna utforska och experimentera med relationer (Markström & 
Halldén, 2009). Barn behöver även möjligheter att kunna ha inflytande över lekens var, 
när och hur (Roger & Evans, 2007). Då kan leken leda till barns upptäckter och nya 
erfarenheter (Kragh-Müller & Isbell, 2010). Att barn behöver detta inflytande visas i 
studien genom att barns agentskap i lek påverkas av att de vuxna har kontroll över rum och 
material och dess tillgänglighet. Viss lek blir inte ens till på grund av detta, vilket i sig blir 
ett avbrott av barns agentskap. Trots detta uttrycks en självklarhet av barns känsla av 
agentskap både i relation till subjekt och objekt; människa och material, i tid och rum. 
Markström & Halldén (2009) påvisar att barn beter sig som att förskolan är deras plats och 
de använder olika strategier i hanterandet och förhandlandet av de sociala reglerna. 
Fortsättningsvis anses att genom att erkänna barns känslor av agentskap kan det bli 
möjligt att se hur barnen formar sina liv i förskolans vardagliga kontext. Detta borde 
innebära att i det dagliga arbetet i förskolan bör barns agentskap implementeras som en 
självklar del i verksamheten. För att få syn på barns strategier och därmed deras formande 
av socialt liv samt för att ytterligare stärka barns känsla av agentskap. Det hela blir då 
processer som gynnar varandra och kan skapa nya vägar och ökad förståelse för barns lek i 
relation till deras omgivning. Genom att ta en titt på oss vuxna och vårt förhållningssätt till 
material och rums tillgänglighet för barn och hur vi därigenom tar kontroll över dessa kan 
vi skapa mer inflytande för barnen i att skapa mer utrymme för lek. Med hjälp av barns 
inflytande i förskolans verksamhet kan vi vuxna anpassa vårt förhållningssätt till material 
och rums tillgänglighet för barn, om vi vet vad de har för åsikter om detta och hur de 
agerar utifrån vad de erbjuds och vad som skapas. Markström och Halldén (2009) framför 
i sin studie att förskolans pedagogiska aktiviteter alltid har ett syfte, vilket Skånfors m.fl. 
(2009) beskriver som arenor för deltagande ur barns perspektiv. Barnen i denna studie ger 
även de en bild av deltagande arenor där deras perspektiv kan tas till vara. De planerade 
aktiviteterna erbjuder ett deltagande kanske också för att de innebär rutiner, trygghet och 
är något stratifierade såsom samling exempelvis. Barnen vet ungefär vad de kan förvänta 
sig. Ibland upplever barn dock avbrott i sin lek och uttrycker då genom sina strategier sin 
agentskap på olika sätt. Då barn inte alltid förmedlar sina åsikter verbalt bör vi observera 
deras göranden och de strategier som används, för att få syn på barnens upplevelser. 

6.1.3 Barns strategier 

I denna studie framkommer hur skillnader i barns strategier: barn-barn, barn-vuxna bland 
annat bidrar till att de fortsätter leka tillrättavisat. Detta ledde till att vi ställde oss frågan 
om det är någon skillnad i barns upplevelser av sina strategier gentemot barn respektive 
vuxna. Vi ser att barnen använder olika strategier gentemot barn och vuxna, men kan 
endast delvis utläsa om de anser sina strategier mer eller mindre fungerande, beroende på i 
vilket sammanhang de används. Barn uttrycker dock frustration över vissa organisatoriska 
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regler, således använder de sig av små justeringar/strategier för att komma runt dessa 
regler förtydligar Corsaro (2000). I jämförelse med detta visar studiens resultat att alla 
organisatoriska regler varken uppmärksammas som sådana utan är en sådan given del av 
organisationen att det inte ens ifrågasätts. Det kan också förstås som att det är 
normaliserat i barns kamratkulturer och att det inte är någon idé att ifrågasätta. Dessa 
strategier, när de väl används, leder till utvecklandet av ett slags undre liv i förskolans 
kamratkulturer, det vill säga aktiviteter och beteenden som bryter eller utmanar 
institutionens regler och normer (a.a.). Vidare löper detta undre liv parallellt med dessa 
regler som en reaktion på ett inkräktande av barnens aktörskap och kamratkulturen är 
därför en viktig del av barns gruppidentitet. Kanske är det så att de strategier som används 
för att fortsätta leka inte är avsedda för antingen leken eller kamraternas skull utan att det 
för barnen ses som en enda helhet. En tillblivelse som inte blir till var och en för sig utan är 
beroende av varandra. Barnet behöver kamrater för att leka och leken behöver kamrater. 
Goda relationer och goda förutsättningar för lek borde i sådant fall vara det som gynnar 
barns strategier och som i det långa loppet bidrar till att avbrotten blir hanterbara. Detta 
blir viktigt att som förskolepersonal tänka på. 

Det finns en svårighet med att tolka barn då deras intentioner inte går att få syn på. 
Antingen använder sig barnet av denna strategi för att få fortsätta leka eller för att 
upprätthålla en kamratrelation eller både och, men det kan vi med säkerhet inte veta. 
Kanske handlar barns strategier om att vinna tid; tid för mer lek eller tid för att vara mer 
med kompisen. Kanske handlar de om makt. Att det finns hierarkier i hela samhället och så 
även i förskolan, vilken är en del av samhället, är uppenbart. Barn anpassar sig och utövar 
motstånd till deras sociala liv, exempelvis distanserar de sig eller utesluter varandra från 
den sociala samvaron (Skånfors, 2013). Vidare uttrycker barnen möjligen genom detta 
behov av egentid eller viljan att välja kamrater själva och på detta sätt utövar de sin agens. 
Ytterligare exempel på reaktioner på regler, såsom att “alla får vara med”, kan ses genom 
barns handlingar mot varandra som exempelvis uteslutande ur aktiviteter (a.a). Mycket av 
detta kunde ses i vår studie och kan tolkas som att de utövar motstånd till deras sociala liv 
och de samhandlingar som sker där. Det kan vara både mot vuxna och barn men även mot 
material och rum. Om vi vuxna är uppmärksamma på detta kan vi få reda på mer kring de 
strategier som används. 

Individuella barns perspektiv och strategier – en kontextuell påverkan 

Den ömsesidiga påverkan mellan barn och det som omger dem understryks av Skånfors 
(2013). Vidare är barns relationer beroende på de sociala relationer och den kontext 
förskolan skapar och upprätthåller. Barns individuella strategier bidrar till varje barns 
barndom, exempelvis genom att få laborera med tillgången till tid och rum (Markström & 
Halldén, 2009). Förskolan blir genom allt detta en samkonstitution av varje individuellt 
barns sociala liv vilket vi kan se i denna studie. Det finns inga allmängiltiga avbrott utan de 
är beroende av vilka intra-aktioner som samspelar och de upplevs dessutom individuellt. 
Det blir därför viktigt att bli medveten om vilken kontext varje enskild förskola och varje 
enskild avdelning är med och skapar för alla barn. Skånfors m.fl. (2009) skriver att barns 
förhandlingar i praktiken handlar om individuella upplevelser av relationer, vilka bland 
annat byggs av lek. Genom att synliggöra individuella barns perspektiv på avbrott och 
strategier kan vi få syn på deras lekutrymme och tillgång till tid och rum för detsamma. 
Eftersom barns relationer också byggs av lek blir leken viktig för barns relationer och 
därmed i skapandet av barns egen barndom. 
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Vikten av goda kamratrelationer i relation till barns strategier 

I denna studie framträder den kamratskap som blir till i förskolan som oerhört viktig och i 
många fall upprätthålls dessa kamratrelationer genom barns strategier för avbrott. Barnen 
vill inte bara ta kontroll utan också dela den med sina kamrater (Corsaro, 2000). Det 
viktigaste för barn är att ha goda relationer med jämnåriga kamrater lyfter Kragh-Müller & 
Isbell (2010). Detta för att barn mår bra och blir engagerade i lek, vilket skapar ett lärande. 
Corsaro (2000) styrker detta genom att demonstrera hur barn i lek deltar och utökar sin 
kamratkultur kollektivt. För att kunna bibehålla goda kamratrelationer krävs att dessa 
understöds genom att vuxna i förskolan tar barns strategier för avbrott på allvar och tolkar 
dessa i relation till det de ur barns perspektiv är avsedda för. Att dessutom stödja dessa 
relationer genom att vara närvarande i barns lek, det vill säga ha ögon och öron öppna för 
det som sker i leken. 

6.1.4 Tid och rum för möjliga lösningar utifrån barns strategier 

“Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och 
aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan ska barnen möta 
vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det 
enskilda barnet och barngruppen” (Skolverket, s.6, 2016). Miljön bör alltså vara trygg, 
utmanande och lockande för att barnen enskilt och i grupp bland annat ska lockas till lek. 
Pedagoger behöver därför vara uppmärksamma på barns fantasilekar för att kunna stötta 
och utmana samt försöka gå ifrån invanda mönster. Endast detta kan “avkoda och 
omkoda” (Lenz Taguchi, 2012, s.97) rum som är tungt stratifierade. Då kan barns 
entusiastiska lekar få oss vuxna att fokusera på lika nyfiket sätt som barnen och därigenom 
hitta möjliga lösningar för goda rum. Vuxna bör dessutom engagera sig i samspel, vilket 
kan diskuteras hur. Det kan exempelvis göras genom att acceptera barns kamratrelationer 
och både se de negativa men även positiva sidor av deras tillblivelseprocesser. Barns sätt 
att handskas med konflikter kan sägas stimulera och skapa förändring i deras utveckling 
och lärande och kan ses som en positiv nödvändighet, något värdefullt som bör tillvaratas 
(Skånfors, 2013). Barns gemensamma sociala kunskapande tillsammans med kamrater är 
därmed en del av det livslånga lärandet.  

Vuxna som verkligen lyssnar på barns tankar och känslor om förskolan är viktigt för att få 
barns perspektiv på det pedagogerna ämnar med den dagliga verksamheten, vilket denna 
studie kunnat bidra med. Genom att lyssna på barns perspektiv lär sig pedagogerna om 
varje barns intressen - kunskap som är avgörande för barns välbefinnande i förskolan och 
för god planering, framförallt eftersom engagemang och motivation är viktiga aspekter vid 
lärande (Kragh-Müller & Isbell, 2010). Vidare tar Kragh-Müller & Isbell (2010) upp att 
barn upplever inflytande och lär sig demokrati genom deltagande, vilket blir synligt i vår 
studie då deltagande i demokratiska sammanhang verkar upplevas som meningsfullt av 
barnen. Vilket hjälper oss att förstå vikten av engagerade och inlyssnande pedagoger 
lyhörda för barns lekintressen. 

När barn har fått uttrycka, utifrån egna erfarenheter, vad de ser som avbrott i lek samt 
vilka strategier de använder för att få fortsätta leka har vi fått en inblick i hur det känns för 
dem att vara barn i dagens samhälle. Genom att synliggöra vad barn uttrycker för avbrott 
samt vilka strategier de använder för att få fortsätta leka, styrks även vår kunskap om vad 
vi som blivande pedagoger ska tänka på för att bidra till ett lustfyllt lärande (Skolverket, 
2016). Då det har framkommit att vuxna ses som naturliga avbrott kan vi tänka på hur vi 
gör när vi ska avbryta barnens lek av någon anledning, för att det fortsättningsvis ska 
förstås varför och kännas respektfullt utan att förstöra det lustfyllda i leken. I de fall barn 
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kan ha inflytande över dessa avbrott bör de ha det. Slutligen handlar att växa upp inte 
enbart om vad barn kommer bli i framtiden, utan även om att ha en bra barndom enligt en 
själv. Genom att interagera och samtala med barnen kan vi vuxna få ett hum om hur det 
känns att vara barn här och nu. Detta påminner oss om att vi har en skyldighet att ge de 
barn vi tar hand om en lycklig barndom, så att de kan växa upp till hälsosamma vuxna 
(Krag-Müller & Isbell, 2010). Genom att skydda, nära och utmana barnen investerar vi i att 
kommande generationer överlever och blomstrar men Corsaro (2000) uttrycker vidare att 
vi oftast ser för mycket framåt på hur vi vill att barnens framtid som vuxna ska se ut. Detta 
fokus på vad barnen ska bli leder till att vi missar hur barn behandlas och tas hand om i 
nuet. Att förgylla barns tillvaro idag leder till att barn aktivt kan delta till fullo i deras egen 
barndom och bidra till livskvalitet både nu och sedan, för att barnen är vår framtid men 
framtidens barndom är nu (Corsaro, 2000, s.101). 

Vårt bidrag till forskningen utifrån denna studie blir att förskolepersonal behöver ta 
hänsyn till att ”vi blir till” i intra-aktionella processer och förstå att de situationer som 
skapas i lek sker och utvecklas med hjälp av naturliga lekavbrott såsom lekregler. Dessa 
avbrott blir viktiga aktörer i leken, och de strategier som används är nödvändiga för lekens 
fortlevnad. Att få barns perspektiv på sina strategier för lek blir viktigt för att kunna skapa 
en god lärmiljö tillsammans som kan tilltala alla barn, och inte enbart några få. Ur barns 
perspektiv ses inte vuxna och institutionens regler och ramar som avbrott på samma sätt 
som tidigare forskning pekar på. Generellt är, gentemot de vuxna, strategier som används 
för fortsatt lek mer passiva. Ur barns perspektiv visas att barn främst ser andra barn som 
avbrott i lek och de strategier som då används är mer aktiva än de som används gentemot 
vuxna. Vår studie blir ett viktigt bidrag till att belysa lekens position i barns sociala liv och 
hur barn aktivt positionerar leken i det institutionella sammanhanget som förskolan är. 

6.1.5 Slutsats 

Studiens slutsats är att avbrott och strategier är viktiga aktörer i lek och blir tillsammans 
med människor, material, tid och rum det som leder till den lek som blir till. Det barn ser 
som avbrott i lek upplevs dock individuellt och är beroende av var, vad och vilka som intra-
agerar. Detta gäller även de strategier barn uttrycker för att fortsätta leka, trots avbrott. 

6.2 Metoddiskussion 

Studiens metoder kommer att diskuteras i följande avsnitt: 6.2.1 Allmän reflektion, 6.2.2 
Reflektion över vår roll, 6.2.3 Pålitlighet och trovärdighet och det avslutande avsnittet 6.2.4 
Reflexivitet. 

6.2.1 Allmän reflektion 

I studien har vi utgått från barns perspektiv, vilket betyder att vi utgått från vad barnen 
uttryckte under intervjuerna och observationerna för att sedan tolka det. I och med detta 
går det inte att säga att studien är skriven helt utifrån ett barns perspektiv då vi har tolkat 
deras uttryck. Studien har dock ett barnperspektiv då vi utgått från barns perspektiv. De 
etiska dilemman vi har stött på i relation till vår roll under studiens gång är bland annat 
hur vi kan utgå från barns perspektiv när vi tolkar deras tankar och funderingar med hjälp 
av det teoretiska perspektivet och egna erfarenheter. Detta har vi hanterat genom att 
definiera begreppen barns perspektiv och barnperspektiv för att göra det tydligt för oss och 
läsaren vad de båda betyder i arbetet (se Barns perspektiv kontra barnperspektiv 2.1.2). 
Genom att göra detta ser vi också att barns perspektiv måste finnas med för att det ska 
kunna bli ett barnperspektiv. Det är ibland svårt att utläsa vilka avbrott som verkligen ses 
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som avbrott ur barnens perspektiv. Om det är ett avbrott, en del av leken eller ett naturligt 
avbrott. Det beror högst troligen på när och vilka som står för det. Det är dessutom 
problematiskt att tolka åt någon annan, exempelvis vad som är grunden till barns 
interaktioner och kamratrelationer samt lek. Att kommunicera med yngre barn involverar 
frågor om makt trots att det “bara” handlar om barn som kommunicerar deras idéer till 
vuxna. De förväntningar vi har på varandra kan vara en faktor som bidrar till obalans och 
även på vilka sätt vi vuxna kommunicerar med barn samt hur vi hanterar barns 
kommunikation med oss. Det är olikheter i status vuxna och barn emellan, vilket kan vara 
svårt att adressera och få syn på. Vi ser dock barn som kompetenta aktörer som kan 
uttrycka sina perspektiv, prioriteringar och intressen och vi är medvetna om den makt vi 
trots allt har som vuxna (Clark, 2005). Vidare får barnen vara aktiva och ta ledningen i 
vilka människor, ställen och objekt som är viktiga för dem. Lenz Taguchi (2012) talar om 
det stratifierade rummet vilket har förväntningar på sig såsom att barnen förväntar sig 
exempelvis att bli ombedda att rita sina erfarenheter i ett visst rum, att vuxna pratar med 
dem om hur de tänker eller att de blir fotograferade och dokumenterade. Dessa händelser 
och vanor intra-agerar naturligtvis även de med andra tillgängliga agenter och påverkar 
hela vår datainsamling. Detta är ofrånkomligt men förståelsen gör att vi kunnat bemöta 
barnen mer utifrån deras erfarenhetsvärldar. Vi har genom våra metoder gett barn en väg 
att indirekt få inflytande över deras egna liv i förskolan. Med detta menar vi att vi har visat 
att deras åsikter är viktiga och därigenom att deras liv i förskolan är viktigt. Barnen är 
viktiga både som individer och som sociala varelser i kamratrelationer och i relation till oss 
vuxna. De är kompetenta och kan påverka sin vardag och sin miljö, vilket vi stärkt genom 
denna studie.  

Narrativ analys, med dess “undermodeller” tematisk analys och interaktiv analys som 
inspirationskällor i vår databearbetning, var ett klokt val då dessa visade sig passa vår 
studie bra. Detta då en narrativ analys fokuserar på “hur människor skapar mening i det 
som hände” istället för “vad hände egentligen” (Bryman, 2011, s. 530). De svar barnen gav 
oss i de kvalitativa intervjuerna sågs som berättelser med potentiellt material (a.a). 
Agentisk realism, vår teorinyckel, låste upp många portar i analysarbetet. Det hjälpte oss 
hitta vägen genom empirin, vilket ledde oss till vår slutsats. 

6.2.2 Reflektion över vår roll 

Vi började samtliga intervjuer med att fråga barnen en extra gång om de ville vara med. Vi 
frågade om det var okej att intervjuerna spelades in och berättade varför och vem som 
skulle få lyssna och sedan ta del av det skrivna. Vi berättade även varför vi ville komma och 
prata med barnen. Slutligen talade vi om att de när som helst fick säga till när det kändes 
som att de ville avsluta intervjun. Vi förhöll oss till detta på så vis att vi försökte läsa av 
barnens uttryck verbalt och pragmatiskt för att avgöra om de ville avsluta eller fortsätta 
intervjun. När och om vi märkte vid observationer att något barn var obekvämt med vår 
närvaro flyttade vi oss eller förklarade oss, för att respektera barns lek och visa barnen 
hänsyn. Vi brottades ständigt med egna åsikter, tankar och tolkningar vid observationerna; 
“Nu kommer en vuxen och stör här”. Vi var även bitvis så ivriga att förmedla de etiska 
reglerna och fråga om inspelning att vi gjorde det utan att vara helt övertygade om att 
barnet i fråga kunde ta in det (samtidigt som avklädning av ytterkläder exempelvis). 
Däremot försökte vi vara så respektfulla och tillmötesgående som möjligt. Det var ändock 
en svår balans att hitta sätt att förklara förståeligt för barnen, att medverkan är frivillig och 
vad det verkligen innebär. När vi berättade för barnen att vi ville lära oss mer om lek och 
att vi tänkte att de kanske kunde hjälpa oss med det, kände de sig kanske tvungna att 
”lyda” eller vara ”snälla”. Barnen på förskola A och B hade också med sig från sin personal 
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att de skulle ”visa runt på avdelningen”. Detta gjorde att de kändes väldigt fokuserade på 
den uppgiften, vilket möjligtvis påverkat intervjusituationen. 

Ibland kunde vi vara aningens för snabba med att ställa intervjufrågor och driva på 
samtalen. Vi hade kunnat lämna mer tid åt respondenten att tänka mer, spinna vidare på 
alternativt avsluta sina tankar. Vi kunde även låta ganska avslutande i vår respons, att det 
lät som det aktuella samtalsämnet var avslutat vilket blev som en punkt på diskussionen. 
Det gjordes för att visa och hålla intresse samt för att inte låta respondenten vara i tystnad 
för länge, men fick kanske något motsatt effekt. En del slutna och ledande frågor ställdes, 
dock följdes dessa upp. Exempelvis skulle svaret “Det brukar alltid funka” kunna bero på 
att frågan ställdes: “Brukar det funka?”. Frågan skulle kanske hellre varit: “Vad fungerar 
bra om du säger så? Vad fungerar mindre bra..?” Vad gäller att rita som komplement till 
gåtur kunde vi informerat barnen om detta innan intervjuer för att sedan påmint om det. 
Nu blev det ett val i slutet av intervjun, vilket gjorde att barnen som redan kände sig 
”färdiga” med intervjun inte var sugna på att rita. 

Annan viktig information till förskolan är att det som kommer fram under intervjuer och 
observationer är konfidentiellt och att det då är viktigt att resterande personer på 
avdelningen respekterar att barnen kanske inte vill delge dessa tankar till dem. Detta 
missade vi att informera om. Vid förskola A och B lämnades intervjuguiden för personal 
och vårdnadshavare att ta del av. 

6.2.3 Pålitlighet och trovärdighet 

Genom att säkerställa att studien har utförts i enlighet med de regler och utifrån de sociala 
verkligheter som finns inom ämnet, skapas en trovärdighet i resultaten (Bryman, 2011). Då 
det finns många olika sociala verkligheter att utgå från inom förskolepedagogiken och för 
att besvara våra forskningsfrågor, innebär detta att slutresultatet hade kunnat se 
annorlunda ut om vi exempelvis utgått från ett annat teoretiskt perspektiv. Genom att utgå 
från agentisk realism har vi fått se förskolans verksamhet utifrån ett annat perspektiv än 
exempelvis det sociokulturella perspektivet, vilket tydligt genomsyrar förskolans läroplan 
och vår utbildning på förskollärarprogrammet. Det hade kunnat vara en fördel att använda 
sig av det sociokulturella perspektivet då det utgår från sociala relationer människor 
emellan. Det hade dock blivit svårare att förklara, de av barnen uttryckta, avbrotten i lek 
vilka har att göra med tid och rum samt det materiella och miljön. Vi blir även hjälpta att 
förklara barns strategier av ovanstående, då detta i agentisk realism är självklart (Barad, 
2007). 

Hade mer tid funnits kunde fler intervjuer och observationer ha utförts och därmed fler 
barnröster kunnat höras, vilket ännu mer hade kompletterat och stärkt vår studie. Det 
hade gett oss ett större underlag att basera vårt resultat på. Trots detta bör betänkas att om 
respondenterna inte hade haft trygga relationer med oss hade resultatet kunnat sett 
annorlunda ut eller blivit mindre tillförlitligt. Detsamma gäller om vi hade utfört 
observationerna eller intervjuerna tillsammans båda två, då vår maktposition som vuxna 
hade fått ännu större plats.  

Sammanställningen av studien går inte att skriva utifrån ett barns perspektiv då vi har 
tolkat barnens åsikter men den har som sagt ett barnperspektiv. Halldén (2003) förtydligar 
att “Argumentationen går ut på att ett barnperspektiv måste innehålla barns perspektiv, 
men att detta måste tolkas och att alltså forskaren alternativt pedagogerna är närvarande i 
dessa uttolkningar” (s. 13). 
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Synligt i intervjuer och observationer har varit ett sammanflätat upprätthållande av 
kamrat- och lek. Vi vill därför påstå att det inte går att säga om det är antingen leken eller 
kamratrelationer i sig som barnen ämnar upprätthålla. Detta leder till en ambivalens 
gällande vilka deras intentioner för specifika strategier är. Avbrott och strategier för 
fortsatt lek blir dock synliga även om vi inte vet deras grunder för dem. Går det att påstå att 
studien är trovärdig och pålitlig? Ja, i de fall vi studerat avbrott och barns strategier för 
fortsatt lek var det bra att utgå från ett perspektiv som ser betydelsen av samspel mellan 
objekt och subjekt liksom mellan individer. För att samla empiri inom ämnet var det bra 
att utgå från både intervjuer och observationer för att generera en bredare bild av vilka 
strategier barn använder för att undvika eller hantera avbrott i leken, samt för att få reda 
på vad barn ser som avbrott i lek. Bryman (2011) beskriver pålitlighet som att vi författare 
skriver en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser i studien. Detta finns 
tillgängligt här i metoddiskussionen 6.2. 

6.2.4 Reflexivitet 

Forskning kan inte vara helt objektiv. Då vi är människor kan studien inte vara helt fri från 
egna värderingar. Genom att anta ett teoretiskt perspektiv tog vi distans från de egna 
värderingarna, vilket resulterade i att vi kunde utgå från ett barns perspektiv för att sedan 
tolka med hjälp av agentisk realism. Detta ledde till goda förutsättningar för en så objektiv 
och icke-värderande kvalitativ studie som möjligt. Tillsammans har vi även reflekterat 
kontinuerligt över de möjliga påverkansfaktorer som funnits längs vägen. 

6.3 Framtida forskning 

Vi behöver mer kunskap om vad i förskolans verksamhet som finns och processas i barns 
kamratkulturer och förstå att många agentiska snitt behöver göras i dessa, då den 
institutionella verkligheten förändras ständigt. Makt, hierarkier och barns positionering i 
kamratkulturer är en del av barns sociala liv och behöver ses mer ur barns perspektiv. 
Detta för att vi vuxna ska kunna se hur vi kan öka vår förståelse för detta och då kunna 
stötta barnen i strävan mot bästa möjliga barndom. De vuxnas roll är att skapa utrymme 
för en god lekmiljö där barns lekstrategier synliggörs. Detta kräver mer forskning i ämnet 
där barns perspektiv även här behöver vara närvarande då det är deras miljö det avser. 
Barns lekmiljö är A och O för en framtid - nu och sedan. 
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Bilaga 1 

 

MISSIVBREV; Självständigt arbete 

Information om studie kring barns perspektiv 

 

 

Vi heter Marie Johansson och Felicia Eriksson och vi studerar sista terminen till 
förskollärare på Mälardalens högskola. Vi skriver nu vårt examensarbete om barns 
strategier för lek. Detta är viktigt dels för barns rätt att delge sina perspektiv på 
lekutrymme i förskolans verksamhet och dels för att vi ska kunna utveckla detsamma.  

Syftet är att öka kunskapen om vilka strategier barn i förskolan använder sig av för att 
skapa utrymme för lek i tid och rum.  

Du tillfrågas härmed om ditt barns deltagande i denna undersökning, där både intervjuer 
samt observationer av barns lek kommer att förekomma. Intervjuerna sker under den tid 
då barnen är i förskolan. Intervjun kommer att ta ca 15 minuter, beroende på barnets 
behov. Barnets deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Ni har rätten att när som 
helst avbryta deltagandet utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser. 
Ljudupptagning av intervjuerna kommer förekomma för att få med allt som sägs men det 
är bara vi som kommer lyssna på det inspelade materialet. Detta raderas sedan så fort 
studien är genomförd. Inget av det som samlas in kommer att användas till någonting 
annat än denna undersökning. Alla som deltar kommer vara anonyma, förskolans namn 
kommer inte heller att nämnas. Undersökningen kommer att presenteras i form av en 
uppsats vid Mälardalens högskola, som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva.   

Vid eventuella frågor eller om ni inte vill att ert barn ska delta i studien får ni gärna 
kontakta oss och/eller vår handledare på MDH, se nedan. Studien kommer att genomföras 
vecka 47 samt 48. Om vi inte hör något från er innan dess tolkas detta som ett 
godkännande om deltagande. 

Med vänlig hälsning 

Marie Johansson, mjn14029@student.mdh.se 
Felicia Eriksson, fen14009@student.mdh.se 
Handledare Pernilla Kallberg, pernilla.kallberg@mdh.se, 021-107068 

Västerås 

___________________ ____________________ 

Marie Johansson  Felicia Eriksson 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

Vad är lek? Vilka slags lekar leker du?  

Vad gör du när du när du inte leker? 

Vilka ställen är bäst att leka på? Varför? 

Vilka ställen är sämst att leka på? Varför? 

Vad är det som gör att du får leka? 

Vad är det som gör att du inte får leka? 

Hur gör du för att få fortsätta leka? 
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Bilaga 3 

Observationsguide 

Var leker barnen? Vad för slags avbrott i leken  
kan vi se att barnen ger  
uttryck för att bli störda av? 

Vilka strategier kan vi se att barnen  
använder sig av för att kunna  
fortsätta leka? 

Hur länge pågår en lek  
innan dessa störande  
avbrott sker? 

    

 

 


