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Detta är ett beställningsarbete från RALLA, där uppdragsgivaren för arbetet är Tiina 
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FÖRORD 

För detta arbete vill vi tacka daghemmen och dess personal som ställt upp på denna ob-

servationsstudie och kommunerna som godkänt våra forskningsplaner och hjälpt oss 

vidare i processen. Vi vill också tacka vår samarbetspartner Tiina Lautamo som gett oss 

tillgång till RALLA softa samt ämnesspecifik litteratur. Vi önskar tacka alla vårdnads-

havare som gett samtycke för våra observationer och vi hoppas att även de fått ut något 

av resultaten. Slutligen önskar vi tacka alla som deltagit och hjälpt oss i arbetet och för 

ett gott samarbete! 

 

Helsingfors, februari 2019 

Jessica Muurimäki  Ella Pykäläinen  Didric Sandberg  
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1 INLEDNING 

Detta är ett projektarbete i förhållande till social delaktighet med fokus på bedömnings-

instrumentet PAGS (Play Assessment for Group Settings). Vårt syfte är att analysera 

lekförmågan som PAGS-bedömningarna genererar i förhållande till de olika daghems-

miljöerna som observationerna utförs vid. År 2016 gavs den svenska versionen av be-

dömningsinstrumentet PAGS ut, vilket ännu inte validerats. Således kommer denna stu-

die även fungera som sampelinsamling för valideringen av den svenska versionen av 

PAGS.  

 

Vårt fokusområde inom projektet kommer att ligga vid miljökomponenterna fysisk 

miljö och socialt stöd. Kulturen och samhällsstrukturen är även delar av miljön, men i 

detta arbete har vi valt att inte fokusera på dessa. Avgränsningen till fysisk miljö och 

socialt stöd grundas i aktivitetsteorin, forskning och metodvalet observation. 

 

Vi har i arbetet valt att fokusera på inomhusmiljön i förhållande till daghemsmiljön för 

att avgränsa studien. Studien kommer således att fokusera på betydelsen av fysisk om-

givning och socialt stöd i förhållande till barns lekförmåga på daghem. Vi som utför 

studien kommer vid våra egna hemorter, Mariehamn, Jakobstad och Esbo, att sträva ef-

ter att få utföra tio PAGS-bedömningar per daghem samt en forskningsbaserad miljöob-

servation. Detta för att få ett tillräckligt stort sampel som går att analysera. Vi har valt 

åldersgruppen fyra år för att få tillförlitliga resultat som går att analysera och jämföra i 

förhållande till daghemsmiljön. 

 

Då vi alla i gruppen är mycket intresserade av att arbeta med barn samt intresserade av 

lekens betydelse, valde vi detta ämne för vårt examensarbete för att få en djupare in-

blick i daghemsmiljöns betydelse för barnets lekförmåga. Då omgivningen är en stor 

hörnsten inom ergoterapin, anser vi det betydelsefullt att studera omgivningens inverkan 

på lek. 
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2 BAKGRUND 

Då leken och daghemsmiljön är två faktorer som samspelar och går hand i hand, kom-

mer detta kapitel att lyfta fram bakgrunden till dessa faktorer samt påvisa varför de är 

relevanta att undersöka.  

 

”Tiden som barn använder för att leka blir allt kortare [...]” (De La Chapelle 2016), 

”Varför har barns lek minskat?” (Ilta Sanomat 2013) och ”leker barn mindre än tidi-

gare?” (Mtv3 uutiset 2017). Traditionella leksaker blir mer i skymundan och avancerade 

leksaker blir mer aktuellt i dagens samhälle (De La Chapelle 2016). Genom medie-

granskning kan det konstateras att barnens lek är något som just nu är aktuellt. Det är ett 

faktum att förändringar i leken har skett, men vad detta beror på, är ännu oklart. 

 

Man kan se att andra parter också tidigare lagt märke till att barnens lek har minskat. 

“Koko Suomi leikkii” har varit ett treårigt projekt, vilket genomförts av Mannerheims 

barnskyddsförbundet och Finlands Röda korset, vars syfte är att påminna om lekens be-

tydelse. Varför de vill påminna om dess betydelse är att tiden som barn leker, sagornas 

och fantasins roll har minskat, trots att alla dessa är viktiga för barnets utveckling. 

(Epressi 2014) 

 

Projektet ”Lockande lärmiljö” av Barnvårdsföreningen och Stiftelsen Sedmigradsky, 

handlar om att öka kunskapen hos personalen om kreativa lärmiljöer tillsammans med 

barnen. Projektet fokuserar på daghemsmiljön och hur den bör vara uppbyggd för att 

den ska vara engagerande för barnen. (Barnavårdsföreningen 2018) 

 

Det är många forskare som ser att inte alla barn når mogen nivå av lek, att de inte leker 

långvariga låtsaslekar, där barn planerar olika roller och leken går vidare tillsammans. 

Forskare anser att man bör vara orolig över detta, eftersom all form av lek är viktig på 

sitt sätt och inte går att ersättas då de skapar nöje för barnet på olika vis. Varför det bli-

vit så här beror på flera orsaker, till exempel bristen på kontinuerlig tid för leken och 

skärmtiden, som utan tvivel tar upp tiden av lek. (Mannerheimin Lastensuojeluliitto 

2017) I samhället idag ockuperar media mycket av barnens sociala lektid och många 

vuxna tror att teknologi och media lär barnet på bästa sätt, trots forskning motbevisar 
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detta (Yogman et al. 2018 s. 2, 8-9). Föräldrar blir allt mer medvetna om dagismiljöers 

inverkan på deras barns utveckling och är därför mer kritiska och vill säkra kvalitén på 

dagis (Azhari et al. 2015 s. 16). 

 

Sedan 1 augusti 2016 har det gjorts förändringar inom småbarnspedagogiken gällande 

antalet anställda och barn över treårsåldern, där det gamla förhållandet var en vuxen på 

sju barn och det nya är en vuxen på åtta barn (Kasvatus- ja opetuslautakunta 2016 s. 3–

4). I den nuvarande lagen ska en person inom småbarnspedagogik högst ha ansvar över 

åtta barn i grupp som fyllt tre år. (Statsrådets förordning om småbarnspedagogik 2018) I 

dagens samhälle är arbetsbördan stor på barnpedagoger vilket leder till svårigheter i att 

möjliggöra lek (Pinchover 2017 s. 2). 

 

I lagen om småbarnspedagogik 3§ menar man att syftet med småbarnspedagogiken bör 

vara mångsidig, vilket innefattar lek, rörelse och kultur. I verksamheten bör säkerställas 

att det finns tillräckligt med stöd, både individuellt och ändamålsenligt. Främjande av 

delaktighet i gruppen och etiskt förhållningssätt eftersträvas. Verksamheten bör vara i 

en miljö som är trygg, hälsosam, utvecklande samt understöder barnets lärande. 10§ lyf-

ter fram den specifika småbarnsmiljön som även menar att redskapen och utrymmena 

bör vara säkra och tillgängliga för barnen. Förebyggande av mobbning, våld och andra 

trakasserier anses även som viktiga. (Lag om småbarnspedagogik 2018) 

3 TIDIGARE FORSKNING 

I detta kapitel kommer att tas upp tidigare forskning i förhållande till centrala begrepp 

för denna studie. Denna tidigare forskning kommer att fungera som grund för observat-

ionen angående miljön och valet av bedömningsinstrumentet PAGS. Den tidigare forsk-

ningen kommer även att fungera som stöd för tolkning av resultaten. 

3.1 Lek 

”You have the right to play and rest” (UNICEF 2018). Lek är något som hör till barnens 

rätt. Det är ett omfattande begrepp och innefattar flera olika komponenter och tillhör 

även barnets lärandeprocess. Det finns även olika typer av lek som bidrar till olika fär-
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digheter hos barnet, vilka är; sensorisk lek, motorisk lek, kreativ och konstruerande lek, 

ordnande lek, undersökande lek, receptiv lek, kommunikation och språklek, social lek, 

fiktiv lek och rollek. (Lindqvist et al. 2016 s. 166-169) Detta blir viktigt då vi kommer 

observera barn i lek, att veta att leken kan uttrycka sig på olika sätt.  

 

Genom social lek lär sig barn 

sätt att hantera emotioner, so-

ciala sammanhang, språk och 

självreglering. Dessa förmågor 

bygger barnets exekutiva 

funktion och förmåga att 

skapa och bibehålla sociala 

relationer. Barnet bekantar sig 

även med sin omgivning och 

socialiserar sig. (Yogman et 

al. 2018 s. 1-2, Lautamo 2016 

s. 8) Fig. 1 ger en inblick i vad 

leken innefattar och delar bar-

net övar på i lek. Genom ob-

servationer med bedömningsinstrumentet PAGS studerar man lek i barnets naturliga och 

sociala kontext – daghemsmiljön. Det är viktigt för oss att ha kunskap om att leken ut-

vecklar förmågor varav PAGS objektivt fokuserar på helheten i leken, alltså barnets lek-

förmåga i förhållande till sin kontext.  

 

En objektbaserad lek är den första typen av lek som barnet upptäcker med hjälp av sina 

sinnen (exempelvis med munnen). Leken utvecklas senare till mer symbolisk lek som 

handlar om kommunikation, roller och vidare tankeverksamhet. De olika stadierna i le-

kens utveckling bygger på varandra. (Yogman et al. 2018 s. 3, Lautamo et al. 2005 s. 

137-138, Rigby & Rodger 2006 s. 180) Lekfasen är något som utvecklas individuellt 

men följer ändå ett visst åldersenligt mönster. Tolkningen av resultaten påvisar sedan 

vilka svårigheter barnet kan ha i lekens olika faser. 

Figur 1. Lekens olika delar (Lindqvist et al. 2016 s. 168). 
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3.2 Daghemsmiljö 

Barns lek påverkas av den omgivning som barnet befinner sig i, vilken således bör vara 

inbjudande till lek (Ata et al. 2012 s. 2035, Vickerius & Sandberg 2006 s. 215, Knox 

2010 s. 547). Omgivning kan antingen möjliggöra eller hindra lek, omgivningskompo-

nenter som inverkar på leken är personer, djur, fysiska miljön, tillgången till leksaker 

och andra objekt (Knox 2010 s. 542). Omgivningen är väsentlig i förhållande till barns 

lek, vilket i detta kapitel beaktas i form av att lyfta fram hur omgivningen borde vara 

utformad för att barn optimalt ska kunna lek i den. 

Föremål och material är även något som påverkar barns lek och bör således finnas till-

gängligt i barnets miljö, leksakerna behöver inte ha ett specifikt användningsområde 

utan barn bör få möjlighet att använda föremålet på ett fantasifullt och kreativt sätt 

(Mattsson & Adolfsson 2010 s. 8, Knox 2010 s. 542, Vickerius & Sandberg 2006 s. 

214, Ayres 2008 s. 260). Det bör finnas tillräckligt många leksaker som även är 

mångsidiga (Utbildningsstyrelsen 2016 s. 32). 

 

Daghemsutrymmena där barn leker bör vara tillräckligt stora. Runt 4 kvadratmeter ”lek-

yta” per barn eftersträvas för optimal inomhusaktivitet (Ata et al. 2012 s. 2035, Azhari 

et al. 2015 s. 19, Gordon Biddle 2013 s. 259). En yta på mindre än 2,5 kvadratmeter kan 

bidra till ofokuserat samt mer aggressivt beteende (Gordon Biddle 2013 s. 259). 

 

Färgerna i rummet är även av betydelse, där varma färger eftersträvas för att bringa iv-

righet inför lek samt värme (Ata et al. 2012 s. 2037, Azhari et al. 2015 s. 19). En hem-

trevlig omgivning ger även en sund känslosam och social miljö (Gordon Biddle 2013 s. 

258). En stressfri omgivning eftersträvas (Knox 2010 s. 542-543). Företeelser som kan 

medföra oljud eller liknande bör inte vara i närheten av en daghemsmiljö (Ata et al. 

2012 s. 2036). 

 

Lekomgivningen bör vara tillgänglig för barnet (Azhari et al. 2015 s. 19, Gordon Biddle 

2013 s. 258, 262). Objekt i miljön bör vara i barns höjd som exempelvis fönster och 

möbler (Azhari et al. 2015 s. 19). 
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Miljön bör även vara trygg och säker (Knox 2010 s. 543, Gordon Biddle 2013 s. 262, 

Ata et al. 2012 s. 2035). I och med en säker omgivning vågar barnet att prova på mer 

utmanande saker och utforska sin miljö, vilket är en viktig del i barnets utveckling 

(Brussoni et al. 2012 s. 3135). Att få möjlighet att uttrycka sina känslor är även av bety-

delse för en trygg daghemsmiljö och personalen bör möjliggöra detta 

 

I lekomgivningen bör det finnas möjlighet till lek med andra barn samt stöd från perso-

nal (IPA 2016 s. 2-3). Socialt deltagande och en känsla av tillhörighet bör finnas till-

gängligt i lekmiljön (Jeffrey & Beasley 2012 s. 5, 13). Barnträdgårdsläraren bör ha ett 

pedagogiskt synsätt där leken ses som väsentligt, personalen bör möjliggöra lekmiljöer 

samt fungera som utmanare och stöd för barnen (Pinchover 2017 s. 2). “Personalen ska 

lägga märke till faktorer som begränsar leken och utveckla arbetssätt och lärmiljöer som 

främjar lek” (Utbildningsstyrelsen 2016 s. 29). 

 

Stöd inom småbarnspedagogik ska ges utifrån barnets behov och ordnas på ett ända-

målsenligt med fokus på barnets välbefinnande, lärande och utveckling. Stöd bör vara 

tillgängligt både individuellt och för hela gruppen. (Utbildningsstyrelsen 2016 s. 54) 

 

Barn bör tillsammans med personalens hjälp få prova på och använda olika digitala 

verktyg. Den bör synas genom bland annat lek och rörelse och ska gagna det kreativa 

tänkandet. Utforskandet i den digitala världen bör ske tillsammans med andra barn men 

också självständigt. (Utbildningsstyrelsen 2016 s. 24) 

3.3 Lekförmåga 

Lekförmåga är sättet som barn tar sig an olika aktivitetsutmaningar gällande leken i den 

naturliga omgivningen för barnet (Lautamo & Heikkilä 2011 s. 4). Barnets lekförmåga 

är något som enligt Lautamo et al. (2005 s. 136) är mycket väsentligt och avgörande 

under barnets tidiga utveckling. Kultur, miljö och vanor inverkar på barnets lekförmåga 

och vad gäller denna strävar man efter görandet istället för själva den slutliga produkten 

(Lautamo 2012 s. 15). 
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För att förstå innebörden i PAGS behöver vi känna till definitionen av lekförmåga och 

vad som påverkar denna. Vi bör beakta de olika nivåerna som används för poängsätt-

ningen av observationen.  Som grund för observationerna krävs kunskap kring teorin 

som ligger bakom PAGS samt dess poängsättningskriterier (Lautamo 2016 s. 14). 

 

Punkt nummer 18 belyser ett exempel på hur lekförmågan studeras i PAGS: ”Accepte-

rar andra barns lekhandlingar som en del av den gemensamma leken: barnet kan förstå 

och anpassa ett annat barns lekhandlingar till den gemensamma lekverkligheten för att 

leken ska kunna fortsätta och utvecklas” (Lautamo 2017 s. 16). 

3.4 Bakgrund till utveckling av PAGS 

Flera professioner ser på lek som en spontan process-driven aktivitet, som i sig är enga-

gerande och motiverande samt en avgörande del under barndomen (Fallon & MacCobb 

2013 s. 212, Yogman et al. 2018 s. 8, Lautamo 2016 s. 3). 

”There is a limited number of play assessments reported relative to the amount of litera-

ture on play” (Lautamo et al. 2005 s. 136). Lautamo et al. (2005) uttrycker ett behov av 

mer ingående bedömning av leken i dess naturliga kontext som utgår från ett aktivitets-

teoretiskt perspektiv. Dock finns tidigare bedömningsinstrument angående lek och lek-

förmåga, men som enligt Lautamo et al. (2005) har begränsningar. 

Knox Preschool play scale, handlar om att beskriva barnets lekfärdigheter med fyra di-

mensioner, (rums- och materialhantering, symboliska och deltagande) ur ett utveckl-

ingsperspektiv. The Play History är för att utforska barns upplevelser och möjligheter 

till lek. Med Bundy’s test of playfulness (ToP), vill man undersöka fyra olika element 

(motivation, kontroll, upphävelse av verkligheten och låtsaslek). Med hjälp av The 

Trans-disciplinary Play-based Assessment testet, kan man bedöma utvecklingsfärdig-

heter, inlärningssätt, interaktionsmönster och andra beteenden. (Rigby & Rodger 2006 s. 

185) The Child Initiated Pretended Play Assessment (ChIPPA) är ett instrument som 

mäter barns lekförmåga i fiktiv lek med objekt i redan planerat lektillfälle men utan in-

put från terapeuten (Stagnitti et al. 2000 s. 295). Begränsningar som finns gällande tidi-

gare instrument är bland annat att den sociala kontexten ignoreras eller att en speciell 

utbildning krävs för utförande av test (Lautamo et al. 2005 s. 137). 
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Som grund för vår undersökning har det varit relevant att studera tidigare bedömnings-

instrument som behandlar barns lek för att få en inblick i tidigare verktyg. Vi kan kon-

statera att det inte finns test som studerar barns lekförmåga i dess naturliga lekmiljö, 

varav vi anser PAGS vara relevant som insamlingsmetod. 

4 PAGS 

Bedömningsinstrumentet PAGS tar avstamp i att beskriva lek som en verksamhet och 

inte färdigheter som påverkar denna. Det är en metod som bedömer barns lekverksam-

het i naturlig kontext genom observationer av bedömaren. (Lautamo 2016 s. 3, 14) 

 

Genom detta får bedömaren en bild av barnets lekförmåga i gruppsituationer i barnets 

naturliga miljö. Med hjälp av en barometer i datorprogrammet som genererar resultatet, 

får bedömaren en visuell bild av lekförmågan i helhet. Läs vidare i kapitel 8.3. 

 

PAGS observation bygger på 38 observationsindikatorer som har teoretiskt belägg. Ob-

servationsindikatorerna har olika svårighetsgrader från enklare till svårare.  Barn får i 

allmänhet högre poäng i förhållande till de enklare indikatorerna jämfört med de svå-

rare, samt beroende på vilket lekutvecklingsstadie barnet befinner sig i. (Lautamo 2016 

s. 14, 20-21) Som grund för observationerna ligger en blankett utformad utifrån PAGS 

indikatorer som bedömaren fyller i efter bedömningen. För en tydligare bild, se Bilaga 

9. 

 

PAGS är ett bedömningsinstrument som kan användas av professioner som dagligen är i 

kontakt med barn för att identifiera svårigheter i deras lek, för att sedan så tidigt som 

möjligt sätta in interventioner där det krävs (Lautamo 2011 s. 4). 

 

Mer angående instrumentet och om analys av resultaten, se kapitel 8.3. 



17 

 

5 TEORETISK REFERENSRAM 

Som teoretisk referensram för detta arbete har valts att använda PEOP-modellen (Per-

son-Environment-Occupation-Performance model) som grund för vårt syfte och för våra 

frågeställningar. 

PEOP är en aktivitetsteoretisk modell där fokus ligger på interaktionen mellan person, 

omgivning och aktivitet i förhållande till individers möjlighet att vara delaktig i varda-

gen. I modellen strävar man efter att jobba tätt intill personen, klientcentrerat med målet 

att personen ska kunna engagera sig och vara delaktig i de aktiviteter hen vill genom 

Occupational performance (aktivitetsutförande) och participation (delaktighet). Se Fig. 

2 för beskrivning av PEOP-modellen. (Turpin & Iwama 2011 s. 89-90) 

Grundtanken i modellen är att personliga kapaciteter, bland annat kognitiva, spirituella 

och fysiska, interagerar med omgivningsmässiga aspekter såsom fysiska, kulturella och 

sociala, vilket skapar grunden för vad alla människor gör. Det vi gör har alltid en kon-

text, en omgivning som både kan fungera som stöd och möjliggörare men som även kan 

hindra och begränsa det vi gör. Omgivningen har en stor inverkan på aktivitetsutförande 

och delaktighet. (Turpin & Iwama 2011 s. 91-92) 

Omgivningsfaktorerna beaktade i PEOP modellen är socialt stöd, samhälleliga och eko-

nomiska system, kultur, byggda omgivningen samt den naturliga omgivningen (Turpin 

& Iwama 2011 s. 93). I detta arbete vill vi lyfta fram den fysiska omgivningen och soci-

ala stödets inverkan. Detta på grund av att metodvalet är observation vilket gör det ut-

manande att identifiera de samhälleliga, ekonomiska och kulturella omgivningsfak-

torernas inverkan på barns lekförmåga.  

Figur2. PEOP modellen (Turpin & Iwama 2011 s. 91). 
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5.1 Fysisk omgivning 

Den fysiska omgivningen indelas i den byggda, materiella och teknologiska samt den 

naturliga. Den byggda miljön kan modifieras genom att organisera om, bygga till eller 

helt bygga om. Den materiella miljön kan bidra med produkter och teknologi. Den na-

turliga miljön behandlar sådant som vi inte kan påverka, såsom terräng och väder. 

(Stark & Sanford 2005 s. 313-316) 

PEOP tar även upp betydelsen av estetik och säkerhet samt tillgänglighet i den fysiska 

omgivningen. Material och föremål är också något som för de flesta är känt och som 

används som stöd för utförandet av aktiviteter. Den naturliga miljön inverkar bland an-

nat på både människan (exempelvis allergier eller andra naturliga hinder i omgivningen, 

så som berg och så vidare) och på hens aktiviteter, som utförande av nödvändiga upp-

gifter som exempelvis att skotta snö. (Baum & Christiansen 2005 s. 249-250) 

Teknologi är även något som tas upp i samband med den fysiska omgivningen och 

uppmärksammar olika assisterande teknologiska föremål för utförande av aktiviteter, 

exempelvis olika kommunikationsapparater eller olika dataåtkomstsystem (Stark & San-

ford 2005 s. 314). Det bör beaktas att teknologin som diskuteras i modellen är från 2005 

och att denna del i den fysiska omgivningen har utvecklats mycket under de senare åren. 

Som nämnt tidigare, har teknologin blivit mer och mer aktuellt i undervisning, skolor 

och i daghemsmiljö, och den når yngre målgrupper än tidigare. Detta anser vi att är vik-

tigt att ta hänsyn till då vi kommer att observera barn i en daghemsmiljö som utspelar 

sig i en mer modern och digital värld än förr. 

5.2 Det sociala stödet 

Det sociala stödet innefattar både praktiskt stöd, informations stöd och emotionellt stöd, 

som bidrar till att individen känner sig sedd och att någon bryr sig om hen. Det innefat-

tar både formella och informella stöd. (Stark & Sanford 2005 s. 313-316) 

Sociala relationer inverkar på personens attityder och beteende där således social accep-

tans är eftersträvansvärt och väsentligt. Värderingar och attityder är även faktorer som 

påverkar på människans aktivitetsutförande. Något som har en stor inverkan på männi-
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skans miljö är lagar och politik, som styr över bland annat tillgång till social- och hälso-

vård samt arbeten och så vidare. (Baum & Christiansen 2005 s. 250-251) 

PEOP tar upp det sociala stödet och dess betydelse för hälsan. Det emotionella stödet 

behandlar vägledning och tillhörighet, det praktiska stödet gäller de mer påtagliga stö-

den och informationsstödet handlar om färdighetsträning och råd och liknande. Mo-

dellen menar att alla dessa stöd i fråga om vistelsen i miljön är väsentliga i förhållande 

till personen. (Baum & Christiansen 2005 s. 251) 

Genom att utgå ifrån individens behov kan man ta i beaktande dessa fysiska omgivning-

ar och sociala stödet med synsättet att de både kan möjliggöra och hindra aktivitetsutfö-

rande och delaktighet (Stark & Sanford 2005 s. 313-316). 

6 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Syftet med denna undersökning är att analysera daghemsmiljöns betydelse för barns 

lekförmåga. 

Frågeställningarna som stödjer vårt syfte är:  

1. Vilken betydelse har den fysiska miljön på daghem för barns lekförmåga?  

2. Vilken betydelse har det sociala stödet på daghem för barns lekförmåga?  

7 ETISKA ASPEKTER 

Ett övergripande etiskt förhållningssätt för studien kommer att vara Arcadas god veten-

skaplig praxis. Enligt denna bör man arbeta forskningsbaserat där man bland annat inte 

fabricerar egen text, inte förfalskar andras resultat eller plagiera (Arcadas 2018). Andra 

etiska aspekter kommer även att vara relevanta i vår undersökning i och med att vi 

kommer inhämta empiri från verkligheten. Detta kommer att bli speciellt viktigt då vi 

har att göra med barn under 15 år. 

 

De tre etiska principerna för humanvetenskaplig forskning är respekt för undersök-

ningspersonernas självbestämmande rätt, undvikande av skador samt personlig integri-

tet och dataskydd (Tenk 2009 s. 5). Det är viktigt att ta hänsyn till barnens och vård-
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nadshavarnas självbestämmanderätt och att de är medvetna om att de själva får be-

stämma om de väljer att delta i undersökningen samt att de får fullständig information 

om vad undersökningen med PAGS innebär. Forskningspersonernas personliga integri-

tet och dataskydd bör även beaktas, vilket tas upp i följande kapitel. Studien kommer att 

stöda barns lekförmåga på daghem genom att framföra hur daghemsmiljön borde se ut 

för att barn utan svårigheter ska kunna leka på daghem. Genom ett informationsbrev (se 

Bilaga 3) som vi skickar ut till familjerna som deltar, kommer vi att ta upp all relevant 

information om undersökningen och dess syfte. 

7.1 Personuppgifter 

Vid PAGS-bedömningar samlas personuppgifter in, där barnets för- och efternamn 

skrivs upp på observationsblanketten. På grund av detta anser vi det relevant att anony-

misera personuppgifterna som kommer att behandlas. 

 

Enligt Europas riktlinjer för dataskydd (GDPR), tas bland annat pseudonymisering upp, 

vilket innebär att ett falskt namn används istället för de verkliga personuppgifterna. 

Detta betyder i sin tur att man inte kan identifiera specifika personer i fråga. Anonymi-

sering innebär att personuppgifterna som behandlas inte är identifierbara och kan såle-

des inte kopplas till en viss person. (Official Journal of the European Union 2016 s. 5) 

Utomstående kommer inte att kunna identifiera specifika barn för observationerna och 

studien kommer således att vara anonym. Vi kommer att använda falska namn och num-

reringar för varje barn, där förnamnet således kommer att vara ett påhittat namn och ef-

ternamnet kommer att vara ett nummer. Valet av denna pseudonymisering kom som 

förslag från beställaren av arbetet.  Därför har vi utvecklat ett kodningsschema för detta 

(se Bilaga 8), där det på förhand utformats 30 pseudonymer, där varje person som un-

dersöker tilldelas tio av dessa. Efter varje PAGS-bedömning skriver vi ned barnets verk-

liga namn gentemot en pseudonym. Detta innebär att vi som undersöker känner till vilka 

personuppgifter som hör till vilka pseudonymer. Vi kommer följaktligen att använda oss 

av tre kodningsscheman per undersökare, som kommer att förvaras bakom lås. Det som 

således kommer att matas in i RALLA softa är endast pseudonymerna, vilka vi och be-

ställaren kommer att ha tillgång till. 
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Vi bör beakta att dessa pseudonymer inte är helt anonyma så länge som kodningssche-

mat med personuppgifterna ännu existerar. Dessa kodningsscheman kommer att sparas 

tills de vårdnadshavare som önskar att ta del av sitt barns lekförmåga fått det. Efter att 

vi överlämnat informationen och matat in pseudonymerna i RALLA softa, kommer 

kodningsscheman, det insamlade materialet och samtyckesblanketter att förstöras. 

7.2 Informationsbrev och samtycke 

6§ i Finlands grundlag säger att “Barn skall bemötas som jämlika individer och de skall 

ha rätt till medinflytande enligt sin utvecklingsnivå i frågor som gäller dem själva” (Fin-

lands grundlag 1999). Dock tar lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt upp 

vårdnadshavarens uppgifter: 

 

Vårdnadshavaren skall, innan han fattar beslut i barnets personliga angelägenheter, samtala om sa-

ken med barnet, om det med beaktande av barnets ålder och utveckling samt frågans natur är möj-

ligt. När han fattar beslutet skall han taga hänsyn till barnets åsikt och önskemål. (Lag angående 

vårdnad om barn och umgängesrätt 1983)  

 

Dessa lagar är tvetydiga då den förstnämnda lagen menar att man så långt som möjligt 

bör beakta barnets åsikter i förhållande till frågor som rör dem, medan lagen angående 

vårdnad säger att vårdnadshavarnas åsikter är de som slutligen gäller i frågor som rör 

barnet. Eftersom barnen i vår undersökning är i åldern fyra år, anser vi att deras utveckl-

ingsnivå inte är tillräcklig för att förstå innebörden och betydelsen av forskningen. Där-

för väljer vi att ge över ansvaret till vårdnadshavarna att de ger tillräcklig information 

till barnet och i sin tur sedan ge samtycke för undersökningen. 

 

Vad gäller barn i samband med forskning är det viktigt att ha vårdnadshavares samtycke 

då barn har svårare att själva ge detta samtycke i och med deras ålder. Barn har bland 

annat svårare att förutspå följder samt att uppskatta risker vilket det därför ibland kan bli 

mer komplicerat att använda barn som forskningsobjekt. (CODEX 2018) 

 

Kjellström (2012) tar upp utformning och innehåll av informationen till deltagarna och 

menar att den bör vara kortfattad och inte för detaljrik. Den ska vara enkel att förstå och 

deltagarna bör få veta vilken deras roll är i studien. I informationen bör följande saker 

finnas med: syftet med forskningen och planen, hur arbetet kommer att fungera och vad 

som krävs samt risker och fördelar i deltagandet. Frivilligheten för att delta i studien är 



22 

 

viktig att kommer fram samt relevanta kontaktuppgifter. Att lyfta fram konfidentiali-

teten är även av betydelse. (Kjellström 2012 s. 84-85) 

 

Som stöd för utformningen av vårt informationsbrev fungerar de etiska principer som 

tillhör empirisk forskning, vi har samt gått till litteraturen om vad som bör finnas med i 

fråga om information till deltagare. Vi har valt att följa Tenk (2009 s. 6) riktlinjer angå-

ende vad som behöver informeras om före inledandet av undersökning.  

 

“Den information som ges om undersökningen borde innehålla åtminstone följande: 1) forskarens 

kontaktuppgifter, 2) forskningstemat, 3) det konkreta genomförandet av materialinsamlingen och 

den beräknade tidsåtgången, 4) hur det insamlade materialet ska användas, sparas och utnyttjas i 

fortsättningen och 5) att deltagandet är frivilligt.” (Tenk 2009 s. 7) 

 

Informerat samtycke, som belyser deltagarnas i studiens frivillighet, kompetens kring 

studien, att utge fullständig information och att försäkra sig om att deltagarna har förstå-

else angående forskningen (Jacobsen 2012 s. 32-36). Informationsbrevet har utformats 

på ett så enkelt sätt och är fullständig och relevant. Endast barnens namn samt födelsetid 

kommer att samlas in men endast pseudonymerna registreras i RALLA softa. Deltagar-

na har möjlighet att avbryta studien när de vill innan publicering av studien (cirka 15:e 

mars 2019). 

8 METOD 

Mixed method innebär att man både analyserar kvalitativa och kvantitativa data (Onwu-

egbuzie & Combs 2011 s. 1). Undersökningsmetoderna för arbetet är både kvantitativa 

och kvalitativa. PAGS kommer att fungera som kvantitativ metod för studien och ob-

servationerna i daghemsmiljön kommer att vara kvalitativa. Kvantitativ metod lämpar 

sig bäst då undersökningsmaterialet man är intresserad av behöver vara mätbart (Elias-

son 2018 s. 29). En kvantitativ metod fungerar även bra då man vill få generaliserbar 

data för en viss grupp (Jacobsen 2012 s. 71). Vi vill mäta barnets lekförmåga i deras na-

turliga kontext med hjälp av PAGS för att få konkret data angående fyraåringars lek-

förmåga i en specifik kontext.  

 

En studie som är kvalitativ innebär att forskaren vill ta reda på deltagarnas egna upple-

velser av en viss företeelse. Som forskare är det relevant att vara insatt i ämnet som stu-
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deras, sin egen roll som forskningsinstrument och var studien utförs. (Henricson & Bill-

hult 2012 s. 132–133). För daghemsmiljön utformar vi en observationsblankett där fo-

kus ligger vid barnens omgivning i förhållande till deras lek.  

8.1 Observation 

Strukturerade observationer kännetecknas av att de utgår från färdigt utarbetade instru-

ment och att det finns utformade kategorier för vad som kommer att observeras. Valet 

av specifika instruments validitet och reliabilitet är viktiga att säkerhetsställa före an-

vändning. (Robson 2002 s. 329) 

 

Valideringen av den svenska versionen av PAGS är under process. Den finska version-

en ”RALLA” är klart validerat, där instrumentets struktur samt teoretiska bakgrund är 

av god kvalitet, instrumentet bedömer lek. (Lautamo 2016 s. 24) Resultaten som kom-

mer fram under studien bör beaktas att även är som stöd för valideringen av den svenska 

versionen av instrumentet, där resultaten således inte kan förutses som helt pålitlig 

fakta. Eftersom den finska versionen är av är av ansenlig grund, kan resultaten trots det 

anses valida. 

 

Carlson (2012) tar upp begreppet “deltagande observation”, vilket betyder att man som 

forskare deltar i den sociala interaktionen mellan människorna men deltar inte aktivt i 

vad som händer (2012 s. 229). Observationen angående daghemsmiljön kommer bland 

annat att fokusera på interaktionen mellan barnet och personalen vilket gör detta till en 

deltagande observation.  

 

“[…] observation som metod kräver disciplin, träning och noggrann planering.” (Carl-

son 2012 s. 224). Carlson (2012) tar upp betydelsen av bra och genomtänkt planering 

vid observationsstudier. Hon lyfter även fram att det är viktigt med kommunikationen 

mellan deltagare och involverade parter och att alla är medvetna om hur och när obser-

vationen ska ske. (Carlson 2012 s. 226) 

 

Fördelarna med att göra en observationsstudie är att de är riktade direkt på ett specifikt 

ämne där observeraren får en realistisk bild av ett vardagligt görande. Nackdelarna med 
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observation är att de är tidskrävande och att observeraren kan påverka tillfället som hen 

observerar enbart med hens närvarande. (Robson 2002 s. 316–317) 

 

Med dessa nackdelar i åtanke, har vi valt att göra PAGS-bedömningen och observation-

en på samma gång för att beakta tidsaspekten för denna studie. Vi strävar även efter att 

närvara så lite som möjligt. 

 

Saker att tänka på när man observerar är bland annat: vilka signaler kroppsspråket upp-

visar, var man i själva observationen placerar sig, hur man klär sig, vilka företeelser 

skall observeras, hur skriva ned sina anteckningar och noteringar utan att vara till besvär 

och hur man som forskare i allmänhet beter sig och har för inställning till observationen 

(Carlson 2012 s. 229). Observation är inte en begåvning som man är född med, utan det 

är en förmåga, om vilket man bör ha kännedom om och förstå vad det innefattar (Bell 

2000 s. 137). 

 

I samband med observationerna som vi utfört har det varit av vikt att vara förberedd och 

att öva på att utföra en bedömning genom en provundersökning. Samtliga har redan ut-

fört en PAGS observation under en tidigare ergoterapikurs, vilket även varit fördelaktigt 

för studien. Daghemsmiljöns observationsblankett har samtliga varit med och utformat, 

vilket innebär att vi är medvetna om precis vad det är som ska observeras. 

 

Minimal interaktion eftersträvas i strukturerade observationer och innebär undvikande 

av ögonkontakt, bekräftelse genom kroppsspråk samt att hitta en icke framträdande plats 

i rummet är av betydelse (Robson 2002 s. 331). 

8.2 Daghemsmiljöns observationsblankett 

Robson (2002) tar upp viktiga aspekter att tänka på vid utveckling av ett schema i för-

hållande till observationsstudier. Forskningsfrågorna bör ligga som grund för observat-

ionsblanketten, som sedan struktureras upp i olika kategorier. Kategorierna bör bland 

annat vara uttryckligen definierade, objektiva, fullständiga (att det alltid finns möjlighet 

att göra en anmärkning och att den således täcker alla omständigheter), fokuserade (på 

det som faktiskt ska observeras) samt enkla att använda. (Robson 2002 s. 335) 
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Som grund för observationsblanketten angående daghemsmiljön ligger den fysiska mil-

jön och det sociala stödet. Således ligger tidigare forskning samt den teoretiska referens-

ramens omgivningsbegrepp som grund för utformningen av observationsblanketten. Se 

Bilaga 2. 

8.3 Analys angående lekförmåga 

RALLA softa är dataprogrammet som genererar barnets lekpoäng från observationen till 

kvantitativa samt kvalitativa resultat i form av olika kategorier. Kvantitativa resultat i 

from av poäng mellan 1–4 för varje kategori samt en total poängsättning genom en ba-

rometer av barnets lekförmåga mellan -5 till 5. Dessa kategorier är följande: Lekfullhet, 

narrativitet, fantiserande, kamratlek och nyfikenhet (se Bilaga 1). 

 

Barometern visualiserar behärskande av barnets totala lekfärdigheter. Poängsättningarna 

för varje kategori blir även färgkodade, där grönt visar på goda lekfärdigheter, gult me-

nar att barnet tränar på lekfärdigheterna under leken men bör stödas och uppmuntras 

och röd betyder att barnet har uppenbara hinder och svårigheter i leken och behöver lä-

rande och stöd. (RALLA softa 2018)  

 

Varje observationsindikator tillhör en kategori i RALLA softa som förklarar lekför-

mågan, se Tabell 1 (RALLA softa 2018). 

 

 

Tabell 1. Varje kategori samt deras tillhörande indikatorer 
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Poängsättningen görs utifrån noggranna anteckningar angående de 38 olika observat-

ionsindikatorerna. Anteckningarna resulterar i variabler som bedömaren sedan fyller i, i 

form av en ordinalskala för vardera indikatorn. 

 

Variabler är ett sätt att koda svar till data som sedan kan tolkas med olika siffror. Ordin-

alvariabler är uppbyggda på det sättet att de går att rangordna, dock säger ordningen 

inget angående avstånden mellan svarsalternativen. (Eliasson 2018 s. 35–36) 

 

Poängsättningen består av en skala 1–4 som rangordnar nivån av lekförmågan, dessa är: 

a) nästan aldrig, b) sällan, c) ofta, d) nästan alltid (Lautamo & Heikkilä 2011 s. 4). Bar-

nets lekpoäng matas sedan in för analys i RALLA softa som automatiskt genererar po-

ängen till mer kvalitativa resultat (se Bilaga 1) som förklarar barnets lekförmåga mer 

ingående i förhållande till de olika indikatorerna som observerats. 

 

8.4 Analys i förhållande till daghemsmiljön 

 

Vid analys angående data som genererats av mixed method strävar man efter en gemen-

sam mätstock som går att analysera. Kvantifiering innebär att man omvandlar kvalitativ 

data till kvantitativ data för att få statistisk analyserbar data. (Onwuegbuzie & Combs 

2011 1-5) 

I och med att observationen av daghemsmiljön resulterat i kvalitativ data, bör denna 

omvandlas till kvantitativ data för att kunna jämföras med lekförmågan och för att 

kunna se hur dessa korrelerar. Vi valde denna metod då PAGS-resultaten angående lek-

förmågorna kommer i kvantitativ form, och för att analysera alla resultat ville vi att alla 

skulle vara av samma mätstock. För att konvertera det kvalitativa data som framkommit 

från daghemsobservationen bör denna först poängsättas enligt samma poängsättning 

som PAGS använder för bedömning av barnens lekförmåga, vilket är en skala mellan 1–

4, vilket även är samma ordinalskala som PAGS. 

 

Varje komponent för observationen av daghemsmiljön systematiserades enligt vad varje 

poäng mellan 1–4 innebar i förhållande till komponenten i fråga. Kvantifiering använ-

des för tolkning av resultaten av observationerna av daghemsmiljön och lades in i po-
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ängsättningsblanketten (se Bilaga 10 och 11). Varje ort representerade en specifik färg, 

vilket beaktades vid poängsättningen. 

 

8.5 Lekförmågan i förhållande till omgivningen 

 

Då syftet med vår studie är att påvisa betydelsen av daghemsmiljön i förhållande till 

barns lekförmåga, kommer vi här att spekulera kring en möjlig korrelation mellan dessa. 

 

Kategorin lekfullhet tar bland annat upp lekmöjligheter, att barnet vågar visa känslor 

och lita på sina färdigheter, att barnet vågar ta risker samt utmana sig själv i leken samt 

lekmiljöer. Till denna kategori hör även positivt busande, humor och glädje. Kamratlek 

betyder att barnet kan delta i gemensam lek samt diskutera samt förstå lekens uppbygg-

nad. Följande kategori är narrativitet som menar att barnet på egen hand kan hitta på 

egna lekidéer och kan komma framåt i leken. Barnet kan alltså bygga vidare på en lek 

och fastnar inte i en fas. Detta bör ske i både individuell och gemensam lek. Det betyder 

även att barnet kan göra spontana förändringar i leken för att leken ska bli mer tillfred-

ställande. Nyfikenhet betyder att barnet nyfiket granskar sin omgivning på jakt efter me-

ningsfulla aktiviteter. Detta innefattar även att barnet med hjälp av mångsidig använd-

ning av föremål kan föra leken vidare. Överdriven nyfikenhet ses ofta hos barn med 

koncentrationssvårigheter. Kategorin fantiserande betyder att barnet socialt och med 

hjälp av fantasin och det verbala bygger upp leken och dess händelseförlopp. Hit inne-

fattar även olika roll- och låtsaslekar i förhållande till omgivningen och dess föremål.  

 

Genom detta kan anta att det finns ett möjligt samband mellan dessa kategorier och de 

olika omgivningskomponenterna.  

 

Tabell 2. Koppling mellan lekförmågorna och omgivningskomponenterna 
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Tabell 2 beskriver kopplingen mellan lekförmågorna i PAGS och omgivningen. Baserat 

på studiens forskningsfrågor har vi valt att dela upp omgivningskomponenterna i fysisk 

lekmiljö och socialt stöd. Bokstäverna står för vardera observations-komponent för dag-

hemsmiljön. Omgivningen i sin helhet påverkar hela lekförmågan, men för att få analy-

serbar och jämförbar data måste vi koppla dessa till varandra, genom att se över vilka 

omgivningskomponenter som korrelerar och mest påverkar specifika lekförmågor (se 

Bilaga 10 och 11). 

8.6 Urval 

Vi som utför studien kommer, som tidigare nämnt, att bedöma barn i åldern fyra år, från 

Mariehamn, Jakobstad och Esbo. Till varje kommun skickas ett forskningslov (se Bi-

laga 5, 6 och 7). När forskningsloven accepteras, väljs ett daghem per ort ut. 

 

Vid överenskommelse samt godkännande av val av daghem, skickas informationsbrev 

till personal (se Bilaga 4) och informationsbrev till vårdnadshavare (se Bilaga 3) ut till 

samtlig personal vid daghemmen, vilka vi ber att de vidarebefordrar informationsbreven 

till alla vårdnadshavare. De tio första vårdnadshavarna som visar intresse för studien får 

delta. På detta sätt gör vi ett stratifierat urval. Ett stratifierat urval innebär att alla från en 

viss grupp utifrån demografiska faktorer, har lika stor chans att delta i studien (Elfil & 

Negida 2017 s. 1–2). Vårt urval är således barn i åldern fyra år som går på svenska dag-

hem. 

 

Då leken uttrycker sig olika i förhållande till vilket stadie barnet befinner sig i, väljs där-

för en homogen grupp för denna studie för att sträva efter att få barn i samma lekstadie 

samt att få analyserbara data. Därför anser vi att så många som tio barn på varje daghem 

är ett tillräckligt stort sampel för att få ett generaliserbart resultat. 

 

Då vi är tre personer som utför denna studie, har vi därför valt att utföra tio PAGS-

bedömningar per daghem, vilket innebär lika mycket arbetsmängd för alla i gruppen. Vi 

förväntar oss att få minst sju barn per daghem att delta i studien. 
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8.7 Genomförande och arbetsprocess 

Relevant litteratur gällande barn, lek och dess omgivning hittades i böcker om barn och 

ergoterapi, både på svenska, finska och engelska. Databaser som användes för litteratur 

och artikelsökning var EBSCO, SAGE och Google Schoolar. Som sökord användes: 

Childrens play,” Children play”, child* play, children playing OR play, "Childrens de-

velopment" AND "Play" Or "Childrens Play", play environment, daycare AND envi-

ronment, play development och playfulness. Lagtexter har vi även granskat, då från Fin-

lex och EU-journaler.  

 

Vi har valt att använda litteratur som är högst tio år gammal för att den ska vara relevant 

och tillförlitlig. Vid undantagsfall har litteratur som är äldre än tio år använts, detta ef-

tersom den anses vara relevant på grund av att det inte finns annan litteratur angående 

ämnet. Vad gäller etiska aspekter, gick vi igenom dessa noggrant då vårt arbete handlar 

om minderåriga barn och beaktade detta i både utformningen av samtyckes-, och in-

formationsbrev och då vi konkret använde oss av materialet genom pseudonymer. I ar-

betet kan man således inte urskilja specifika barn eller daghem. 

 

Vi sammanställde en teoretisk bas för studien och gick noggrant igenom bedömningsin-

strumentet och metoden för arbetet. Vi utvecklade en observationsblankett för dag-

hemsmiljön utifrån vår teoretiska referensram och övrig litteratur angående omgivning-

ens inverkan på lek. Senare var det tid att utföra de faktiska PAGS-bedömningarna och 

observationerna kring daghemsmiljön vid de egna hemorterna. Vi hörde av oss till de 

olika kommunerna gällande forskningslov och då vi fått tillståndet beviljat samt god-

känt från skolan så startade observationsprocessen. Vi utformade två olika informat-

ionsbrev till daghemspersonalen och vårdnadshavarna som även skickades ut efter god-

kännandet. 

 

Daghemmen ombads att ge ut samtyckesblanketter till vårdnadshavarna och då de fått 

tillbaka dem beviljade så kom vi överens om en vecka då vi kunde komma och utföra 

observationerna. 
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Vi strävade efter att få cirka 2–3 barn observerade per dag, beroende på hur många barn 

som daghemmet i fråga hade tillgång till. Bedömningen tog cirka 45 minuter att utföra 

per barn och observationen angående daghemsmiljön utförde vi genomgående under de 

dagar vi utförde PAGS-bedömningarna. För att få mätbara och kvantitativa resultat an-

vände vi oss av kvantifiering där vi således omvandlade de kvalitativa resultaten från 

omgivningsobservationerna till kvantitativa resultat. Vi lade därefter in resultaten från 

observationerna i dataprogrammet RALLA softa och utformade senare Excel-tabeller 

där vi sammanställde allas resultat tillsammans med medeltal och skillnader. När resul-

taten var inlagda och genererade i RALLA softa, använde vi oss av skärmklippsverkty-

get och skapade PDF-filer med resultaten och skickade dem till den ansvariga daghems-

personalen som sedan vidarebefordrade dessa till de vårdnadshavare som ville ha be-

dömningsresultaten. 

 

Vi började gå igenom alla våra resultat och analysera dem för att ta reda på om det 

fanns ett möjligt samband mellan lekförmågan och den fysiska daghemsmiljön samt det 

sociala stödet. Vi diskuterade resultaten utifrån vår teoretiska referensram samt den an-

vända litteraturen i förhållande till forskningsfrågorna. Efter analys av det insamlade 

materialet, förstörde vi dessa och var speciellt noggranna med att förstöra allt som 

gällde personuppgifter. Slutligen granskade vi vårt arbete kritiskt vad gällde val av me-

tod, metoden i sin helhet, analysen samt allmänt om arbetet och dess process. 

9 RESULTAT 

Här presenteras resultaten angående de tre valda daghemmen vid de olika orterna. Ka-

pitlet avslutas med en resultatdiskussion där möjliga samband mellan daghemsmiljön 

och lekförmågorna analyseras. 

 

Redovisningen av resultaten angående lekförmågorna har utformats i form av en Excel 

tabeller (se Tabell 3, 6 och 9). Tabellen presenterar de observerade barnens resultat ut-

gående från RALLA softa. För varje komponent i lekförmågan har ett medeltal räknats 

ut. 

Redovisningen av omgivningsresultaten har utformats i två Excel tabeller, där en repre-

senterar det sociala stödet i förhållande till lekförmågan (se Tabell 4, 7 och 10) och den 
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Tabell 3. Lekförmåga för daghem 1 

andra den fysiska miljön. Tabellen presenterar de olika omgivnings-komponenterna i 

förhållande till lekförmågorna i PAGS (se Tabell 2). Ett medeltal har uträknats gällande 

de olika omgivningskomponenterna.  

9.1 Daghem 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3 representerar lekförmågan för daghem 1. Vid detta daghem har sju stycken 

PAGS-bedömningar utförts. I kolumnen längst till vänster ser vi barnens namn i 

pseudonymer och följande kolumn tar upp respektive barns totala lekförmåga baserat på 

barometern i RALLA softa. Påföljande kolumner står för lekförmågornas komponenter 

och deras resultat i form av poäng mellan 1-4. Vi har valt att ta med två decimaler för 

att resultatet ska vara så specifikt och tillförlitligt som möjligt. Nedersta raden i tabellen 

tar upp medeltalet för respektive lekförmåga.  

Tabell 4. Socialt stöd för daghem 1 

 

Tabell 4 tar upp observationen av det sociala stödet för daghem 1 i förhållande till lek-

förmågornas komponenter (för betydelsen av bokstäverna K – N, se Bilaga 11). Föl-

jande kolumner representerar det sociala stödets poängsättning mellan 1-4, i förhållande 

till den möjliga korrelationen till lekförmågorna. Tabellens nedersta rad tar upp medel-

talet av dessa. 
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Tabell 5 representerar den fysiska lekmiljön för daghem 1 i förhållande till lekför-

mågornas komponenter (för betydelsen av bokstäverna A – J, se Bilaga 10). Följande 

kolumner representerar den fysiska lekmiljöns poängsättning mellan 1-4, i förhållande 

till den möjliga korrelationen till lekförmågorna. Tabellens nedersta rad tar upp medel-

talet av dessa. 

9.2 Daghem 2 

 

Tabell 6 representerar lekförmågan för daghem 2. Vid detta daghem har fyra stycken 

PAGS-bedömningar utförts. I kolumnen längst till vänster ser vi barnens namn i 

pseudonymer och följande kolumn tar upp respektive barns totala lekförmåga baserat på 

barometern i RALLA softa. Påföljande kolumner står för lekförmågornas komponenter 

och deras resultat i form av poäng mellan 1-4. Nedersta raden i tabellen tar upp medelta-

let för respektive lekförmåga.  

 

Tabell 5. Fysisk lekmiljö för daghem 1 

Tabell 6. Lekförmåga för daghem 2 
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Tabell 7 tar upp observationen av det sociala stödet för daghem 2 i förhållande till lek-

förmågornas komponenter. Följande kolumner representerar det sociala stödets poäng-

sättning mellan 1-4, i förhållande till den möjliga korrelationen till lekförmågorna. Ta-

bellens nedersta rad tar upp medeltalet av dessa. 

 

Tabell 8 representerar den fysiska lekmiljön för daghem 2 i förhållande till lekför-

mågornas komponenter. Följande kolumner representerar den fysiska lekmiljöns poäng-

sättning mellan 1-4, i förhållande till den möjliga korrelationen till lekförmågorna. Ta-

bellens nedersta rad tar upp medeltalet av dessa. 

Tabell 7. Socialt stöd för daghem 2 

Tabell 8. Fysisk lekmiljö för daghem 2 
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9.3 Daghem 3 

 

Tabell 9 representerar lekförmågan för daghem 3. Vid detta daghem har fyra stycken 

PAGS-bedömningar utförts. I kolumnen längst till vänster ser vi barnens namn i 

pseudonymer och följande kolumn tar upp respektive barns totala lekförmåga baserat på 

barometern i RALLA softa. Påföljande kolumner står för lekförmågornas komponenter 

och deras resultat i form av poäng mellan 1-4. Nedersta raden i tabellen tar upp medelta-

let för respektive lekförmåga. 

 

Tabell 10 tar upp observationen av det sociala stödet för daghem 3 i förhållande till lek-

förmågornas komponenter. Följande kolumner representerar det sociala stödets poäng-

sättning mellan 1-4, i förhållande till den möjliga korrelationen till lekförmågorna. Ta-

bellens nedersta rad tar upp medeltalet av dessa. 

Tabell 9. Lekförmåga för daghem 3 

Tabell 10. Socialt stöd för daghem 3 

Tabell 11. Fysisk lekmiljö för daghem 3 
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Tabell 11 representerar den fysiska lekmiljön för daghem 3 i förhållande till lekför-

mågornas komponenter. Följande kolumner representerar den fysiska lekmiljöns poäng-

sättning mellan 1-4, i förhållande till den möjliga korrelationen till lekförmågorna. Ta-

bellens nedersta rad tar upp medeltalet av dessa. 

9.4 Resultatredovisning 

 

 

Instrumentet PAGS är utvecklat för att användas av professioner som arbetar med barn 

och kan användas för barn där man ser eventuella svårigheter i lek. Vad gäller denna 

studie observerade vi de fyraåringar som vi fick samtycke för, vilket innebär att dessa 

barn således inte behöver ha svårigheter vad gäller leken, vilket bör beaktas i resultat-

diskussionen. 

 

Tabell 12. Möjligt samband mellan det sociala stödet och 
lekförmågan för daghem 1-3 
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Vad gäller det sociala stödet för respektive daghem har alla fått 4 poäng, förutom dag-

hem 1 som har angående kamratleken fått 3,67 poäng (se Tabell 12). Utifrån resultatta-

bellen kan vi anta att daghemmen vi valt att observera har möjliggjort ett gott socialt 

stöd för barnen, där personalen stöder barnen på olika nivåer och främjar delaktighet i 

leken. Personalen har således erbjudit både ett praktiskt-, emotionellt- och informations-

stöd vid behov, möjliggjort kamratskap samt lek med andra barn och slutligen haft en 

god inställning till lek. Även då ansvaret blivit större där nu en vuxen kan ansvara för 

åtta barn, kan vi utifrån resultaten inte anta att detta påverkat det sociala stödet, således 

kan vi också anta att personalen uppfyller kraven som lagen om småbarnspedagogik 

(2018) menar. Trots detta kan vi ändå se att skillnader i barnens lekförmåga har före-

kommit. Utifrån observationen för den här studien kan vi konstatera att på grund av näs-

tan fullständiga poäng vad gäller det sociala stödet är det omöjligt att se en korrelation 

mellan denna och lekförmågan. Med detta i åtanke kan vi inte med denna analysmetod 

påvisa att det sociala stödet har en betydelse för barnets lekförmåga. 

 

 

Tabell 13. Möjligt samband mellan den fysiska lekmiljön 

och lekförmågan för daghem 1-3 
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Tabell 13 presenterar det möjliga sambandet mellan den fysiska lekmiljön och lekför-

mågan för daghem 1-3. Skillnader vad gäller både den fysiska lekmiljön och lekför-

mågan förekommer mellan daghemmen. Utifrån tabellen kan vi anta att den fysiska 

lekmiljön har ett möjligt samband med lekförmågan eftersom flera av komponenterna 

angående den fysiska lekmiljön går nära barns lekförmågor. Exempelvis vad gäller dag-

hem 1 vid komponenten ”kamratlek” där poängen för både den fysiska lekmiljön och 

lekförmågan är 3,20 poäng. Även vad gäller poängen för komponenten ”narrativitet” för 

daghem 1 där poängen för den fysiska lekmiljön är 3,00 poäng respektive 2,98 poäng 

för lekförmågan, skillnaden här är således 0,02 poäng. Vi kan även utifrån tabellen se 

fluktuationer vad gäller den fysiska lekmiljön och barns lekförmåga, för komponenten 

”lekfullhet” med poängen 3,88 och lekförmågan 2,96 poäng har således en skillnad på 

0,92 poäng. Vad gäller komponenten ”fantiserande” ser vi en skillnad med 0,64 poäng 

där den fysiska lekmiljön har fått 2,33 poäng och lekförmågan 2,97 poäng. 

 

För daghem 2 ser vi att för komponenten ”nyfikenhet” har den fysiska lekmiljön fått 

3,50 poäng och lekförmågan 3,29 poäng, med således en skillnad på 0,21 poäng, vilken 

är det närmaste sambandet för daghem 2. Utifrån tabellen kan vi även se fluktuationer 

exempelvis vad gäller komponenten ”kamratlek” där poängen för den fysiska lekmiljön 

är 3,40 poäng och lekförmågan 2,69 poäng med således en skillnad på 0,71 poäng. Även 

vad gäller komponenten ”narrativitet” kan vi utifrån tabellen se en fluktuation med 0,61 

poäng där poängen för den fysiska lekmiljön är 3,50 poäng och lekförmågan 2,89 po-

äng. 

 

Vad gäller daghem 3 förekommer det närmaste sambandet vad gäller komponenten 

”narrativitet” med en skillnad på 0,37 poäng, där poängen för den fysiska lekmiljön är 

3,50 poäng och 3,13 poäng för lekförmågan. Den största skillnaden för daghem 3 är en 

differens på 0,69 poäng vid komponenten ”lekfullhet”, med 3,75 poäng för den fysiska 

lekmiljön och 3,06 poäng för lekförmågan. 

 

Daghem 1 har fått poängen 2,33 angående den fysiska lekmiljön för komponenten ”fan-

tiserande” på grund av avsaknaden av teknologin i daghemmet (se Bilaga 10). Både 

daghem 2 och 3 använder någon form av teknologi i småbarnspedagogiken och har så-

ledes fått 3,33 poäng respektive 3,66 poäng angående den fysiska lekmiljön. Trots av-
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saknaden av teknologi för daghem 1 har den fysiska lekmiljön för komponenten ”fanti-

serande” här utifrån observationen inte påverkat lekförmågan för daghemmet då denna 

ändå är 2,97 poäng.  

 

Vad gäller den fysiska lekmiljön har respektive daghem fått höga poäng (mellan 3-4 

poäng för alla komponenter, utom daghem 1 vad gäller komponenten J med 1 poäng, se 

Bilaga 10). Då alla daghem fått höga poäng vad gäller den fysiska daghemsmiljön, men 

ändå med skillnader angående barns lekförmågor förekommer, kan vi med denna ana-

lysmetod inte påvisa vilken betydelse den fysiska miljön på daghem har för barns lek-

förmåga. 

 

Med denna studie har vi analyserat daghemsmiljöns betydelse för barns lekförmåga på 

tre olika orter. Vi kan dock inte besvara forskningsfrågorna utifrån denna analysmetod. I 

följande kapitel kommer vi således att diskutera kring metodvalet och resultaten i för-

hållande till tidigare litteratur och vår teoretiska referensram samt kritiskt granska arbe-

tet och diskutera vidare forskningsmöjligheter. 

9.5 Resultatdiskussion 

Utifrån resultaten kan vi se att det förekommer skillnader vad gäller barns lekförmåga, 

trots detta kan vi inte konstatera en signifikant korrelation angående det sociala stödet 

och barns lekförmåga samt den fysiska lekmiljön och barns lekförmåga. Med ett aktivi-

tetsvetenskapligt perspektiv samt med litteraturen angående barns lek i förhållande till 

omgivningen i åtanke, antar vi ändå att denna faktiskt har en betydelse för barns lek-

förmåga. Turpin & Iwama (2011) menar utifrån deras aktivitetsvetenskapliga modell att 

allt vi gör omges av en kontext, vilken antingen kan hindra eller stöda personens utfö-

rande av aktiviteter både ensam och tillsammans med andra. 

 

Vid denna observationsstudie har omgivningens resultat enligt våra observationer varit 

mycket god, både vad gäller den fysiska lekmiljön och speciellt vad gäller det sociala 

stödet. Skillnader angående barns individuella lekförmågor har förekommit, vilket ses i 

de kvantitativa resultaten som de 15 olika PAGS-bedömningarna genererat. Med vårt 

aktivitetsvetenskapliga perspektiv, med PEOP i baktanke, kan vi anta att dessa således 
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har att göra med personliga faktorer, valet av aktiviteter eller på grund av andra omgiv-

ningsmässiga faktorer. Dessa kan inverka på barnets lekförmåga samt delaktighet vid 

lek. Hemmet, koncentrationssvårigheter, sömnproblematik eller samhälleliga och kultu-

rella faktorer kan vara exempel på andra omständigheter som kan möjliggöra eller be-

gränsa barns lekförmåga, alltså bidra till individuella skillnader i barns lekförmåga. Lek 

är bland barnets viktigaste aktiviteter, och med PEOP i baktanke är aktivitetsutförandet 

och delaktigheten de mest centrala komponenterna. Med detta kan vi se ett starkt sam-

band mellan lekförmågan, aktivitetsutförandet samt delaktigheten i leken. Detta stäm-

mer även överens med Lautamos & Heikkiläs (2011) och Lautamos (2012) tankar vad 

gäller andra faktorers inverkan på barnets lekförmåga, kultur, miljö och vanor. Leken är 

något mycket individuellt och som tar sig i uttryck på olika sätt. Ergoterapins kärna är 

att alltid utgå från personen, vilket är mycket väsentligt även vad gäller barnet och le-

ken, där vi vet att barnet har sina egna viljor och värderingar som uttrycker sig i aktivi-

teten. Detta kan exempelvis innefatta olika unika intressen eller vänner barnet vill um-

gås med. Alltså, kan vi konstatera att utifrån vårt aktivitetsvetenskapliga perspektiv vad 

gäller lekförmågan, bör professioner som arbetar med barn beakta omgivningsmässiga 

faktorer, personen och delaktighet i aktiviteten. 

 

Betydelsen av det sociala stödet och den fysiska daghemsmiljön anser vi således att har 

en viss betydelse för lekförmågan. Men i vilken utsträckning kan vi med denna studies 

analysmetod inte konstatera eftersom miljön ser så liknande ut på respektive daghem. 

Vi har även inte ett tillräckligt stort sampel för att kunna se ett betydande samband mel-

lan omgivningen och lekförmågan.  

10 METODDISKUSSION 

I detta kapitel kommer vi att diskutera metoden i förhållande till den i sin helhet, om-

givningsobservationen och slutligen på PAGS som bedömningsinstrument. 

10.1 Observation, sampel och tidsaspekten 

Observationerna för denna studie har utförts på alla våra egna hemorter, Jakobstad, Ma-

riehamn och Esbo, vilket kan betyda att vi inte beaktar saker i den bekanta omgivningen 
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som andra utomstående kanske skulle göra. Detta kan exempelvis innefatta olika dialek-

ter, sättet barnen leker samt personalens förhållningssätt. Observation utförs på olika 

sätt av olika personer då det är individuellt på vad som ses och uppfattas i en miljö. Mer 

tillförlitliga resultat kanske skulle förekommit om samma person utfört alla observat-

ioner. 

 

Planen var att samla in ett sampel på åtta-tio PAGS-bedömningar per daghem på fyraå-

ringar, vilket inte var särskilt realistiskt då daghemmen inte är så stora vid orterna. Detta 

resulterade i att vi på ett daghem fick sju stycken bedömningar och vid de andra två 

daghemmen fyra stycken, alltså totalt 15 stycken PAGS-bedömningar, vilka beställeran 

således kommer att ha tillgång till. 

 

Vad gäller tidsaspekten för vårt arbete tog studien i helhet mycket tid att utföra. PAGS-

bedömningarna tar cirka 45 minuter per barn samt cirka 30 minuter att mata in alla re-

sultat i RALLA softa. Efteråt bör dessa omvandlas till PDF-filer för att sedan skickas 

till vårdnadshavarna, vilket även det tar cirka 30 minuter per bedömning. Vid ett dag-

hem var flera barn sjuka vilket även påverkade tidsramen, då vi var tvungna att fara dit 

flera gånger för att utföra bedömningarna. Även forskningslovsprocessen tog längre tid 

än förväntat, samt där en del kommuner hade färdiga forskningslovsformulär men nå-

gon annan kommun hade inte. 

10.2 Omgivningsobservation 

Valet av att göra omgivningsobservationen kvalitativ skulle vi inte gjort om vi gjorde 

om denna studie, då vi tidigare hade valt att utföra den kvantitativt. På detta sätt vi nu 

utförde studien blev metoden en ”mixed method”, vilket vi ansåg att blev svårare att 

analysera. Den insamlade data kunde även analyserats kvalitativt, men då svarsalterna-

tiven var mer av en kvantitativ karaktär, exempelvis ”fanns tillgängligt” eller ”gott stöd 

vad gäller påklädning och matsituationer”, därför valde vi att använda oss av kvantifie-

ring vad gällde omgivningens kvalitativa resultat 

 

Omgivningskomponenten för det sociala stödet fick mycket höga och nästan fulla poäng 

vilket vi kan spekulera att kanske kan bero på att personalen vad medvetna om vårt be-
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sök och att de visste vad vi skulle observera. Situationen var således inte en helt natur-

lig, då vi befann oss där som observatörer. 

 

Valet av att utforma en observationsblankett för omgivningen baserat på tidigare forsk-

ning samt på teoretisk referensram, vet vi inte om är det mest optimala sättet att studera 

daghemsmiljön på. Den kunde således även ha insamlats genom exempelvis kvalitativa 

intervjuer eller kvantitativa enkäter. Nu styrdes vi mer av på vilket sätt PAGS-var ut-

format och utvecklade därför observationsblanketten på liknande vis. Tolkningen av 

resultaten angående daghemsmiljön gjordes således genom kvantifiering på grund av att 

få en liknande mätstock som RALLA softa även genererar samt då vi såg ett möjligt 

samband mellan daghemsmiljön och lekförmågorna. Observera att detta endast är ett 

möjligt samband, vilket innebär att vi således inte kan garantera eller påvisa att detta 

faktiskt existerar. Med detta möjliga samband poängsatte vi de kvalitativa omgivnings-

resultaten enligt samma ordinalskala som PAGS, vilket kan innebära att vi tappade bort 

resultat angående de fysiska miljöerna och de sociala stöden. Poängsättningen mellan 1-

4 ger således ingen konkret bild av hur verkligheten faktiskt ser ut. 

 

Vi hade en uppfattning av att denna analysmetod gällande omgivningen skulle vara 

mest lämplig för denna studie men i efterhand kan vi konstatera att denna hade kunna 

utförts på annat sätt, där vi exempelvis hade kunnat tolka det kvantitativa resultaten mot 

det kvalitativa. Således kunde vi möjligtvis kunnat påvisa en betydelse av omgivningen 

i förhållande till lekförmågorna. 

 

Angående de goda poängen för daghemsmiljöerna, vilket innebär att vi inte kan se skill-

nad på miljöerna mellan de olika daghemmen så kan vi spekulera att detta kan ha att 

göra med interna faktorer, vårt metodval observation, eller sättet vi analyserat det in-

samlade data på. Externa faktorer som kan bidra till de höga poängen vad gäller dag-

hemsmiljön kan vara att finländska daghem i allmänhet är bra samt personalen välutbil-

dad och kunniga. Eller att personalen visste om att det skulle utföras en observation av 

daghemmen vilket kan ha påverkat deras beteende. 
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10.3 PAGS som bedömningsinstrument 

Den svenska versionen av PAGS ha en del brister i översättningen, exempelvis vad gäl-

ler indikator nummer 16; ”Bryter på ett lekfullt sätt mot gemensamma regler för att”. 

Angående den svenska översättningen av PAGS har redan ett examensarbete arbetat 

med vilket vi således inte behöver beakta desto mer i detta arbete. 

 

RALLA softa var även ett ganska komplicerat dataprogram att använda. Då man matar 

in resultaten i programmet syns inte indikatorernas numrering, vilket gjorde det mycket 

svårt att lägga in resultaten. Dataprogrammet var även endast på finska, vilket gjorde 

det svårt för oss att koppla de olika indikatorerna. Vi utformade därför ett dokument 

med vilka indikatorer som hörde till vilken lekförmåga, för att smidigt kunna fylla i re-

sultaten i programmet. 

 

Vad gäller metoden PAGS anser vi att instrumentet tar fasta på den specifika leksituat-

ionen och ger således en bra bild av hur barnet i fråga leker i detta tillfälle. Denna studie 

har en tidsaspekt, vilket vi var begränsade till en viss tidsram och vi kunde således 

komma tillbaka till de olika daghemmen och observera på nytt. Vi kan därför inte ga-

rantera att vi utfört en korrekt PAGS-bedömning så vi endast besökt daghemmen under 

kortare tid. Det är positivt att den svenska versionen av bedömningsinstrumentet är på 

kommande så att daghemspersonalen, samt andra professioner som arbetar med barn, 

kommer att kunna använda ett validerat instrument som de kan använda även vad gäller 

flera andra leksituationer. Då kan även personalen möjligtvis få mer tillförlitliga resultat 

då de befinner sig i en bekant miljö samt med bekanta barn. PAGS som bedömningsin-

strument anser vi således också vara ett lämpligt verktyg även för ergoterapeuter. I litte-

raturen i förhållande till PAGS uppmärksammas även omgivningens, kulturens och va-

nors inverkan på lekförmågan, vilket stöder vår aktivitetsvetenskapliga koppling till att 

andra faktorer även inverkar på barnets lekförmåga. 
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11 VIDARE FORSKNING 

Vi anser lekförmåga vara ett väsentligt ämne att forska vidare inom, speciellt med tanke 

på digitaliseringen som råder i dagens samhälle och som inverkar på barnens lek. Korre-

lationen mellan daghemsmiljön och barnens lekförmåga anser vi även vara ett bra ämne 

att forska mer om men med ett större sampel för att få tillförlitliga och signifikanta re-

sultat. På grund av att barn är i olika lekfaser, vore det relevant att studera olika åldrar 

vad gäller lekförmågan i förhållande till omgivningen för att få ett helhetsperspektiv. 

Intervjustudier kunde även utföras för att vidare studera det sociala stödet mer ingående 

och dess möjliga korrelation till barnens lekförmåga. 

 

Lekförmåga är ett omfattande och relativt nytt begrepp och det har inte heller gjorts 

mycket tidigare forskning om det i sin helhet, vilket gjort det svårare för oss då vi inte 

kunnat stöda oss på tidigare specifik forskning eller studier angående lekförmåga i för-

hållande till omgivningen. Trots svårigheterna har det varit ett intressant och givande 

ämne att lära sig mera om och vi ser på vår examensarbetesprocess som en mycket läro-

rik och berikande tid av kunskap som vi kan ha nytta av i framtiden vad gäller den 

kommande tiden som framtida ergoterapeuter. 
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BILAGA 1. KATEGORIER FÖR LEKFÖRMÅGOR I RALLA.
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BILAGA 2. OBSERVATIONSBLANKETT FÖR DAGHEMSMILJÖN 

OBSERVATIONSBLANKETT: Daghemsmiljö  
 

Daghem:______________________ 

Ort:__________________________ 

Datum från-till:_________________ 

Fysisk miljö 

Kategori Beskrivning Observation 

Leksaker och föremål 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur är leksaker och fö-

remål tillgängliga för 

barnen i daghemmet? 

(Barnens höjd? Bakom 

låsta dörrar?)  

 

Hur är mängden av fö-

remål och leksaker, Till-

räcklig/Otillräcklig? 

(Fler av samma leksak? 

Mångfald av leksaker?) 

 

Hur har barnen möjlig-

het att använda föremål 

 



 

 

på eget sätt? 

 

 

 

 

 

 

 

Utrymmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utrymmenas storlek och 

rymlighet. 

 

Cirka 4 m²/barn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

Färger och stämning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur ser färgerna i dag-

hemmet ut? 

 

Hur är stämningen? 

(hemtrevlig, kall etc.) 

 

Utomstående störande 

faktorer (oljud etc.)? 

 

Tillgänglighet 

 

 

Hur är omgivningen 

uppbyggd (material, 

möbler, fönster etc.) i 

förhållande till barnens 

höjd? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Säkerhet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På vilket sätt är omgiv-

ningen trygg och säker? 

(Eventuella barnlås, 

eluttag, portar etc.) 

 

Teknologi 

 

På vilket sätt syns even-

tuell användning av tek-

nologi i daghem-

met?(Ipads, hjälpmedel 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialt stöd 

Kategori Beskrivning Observation 

Olika former av stöd: 

Praktiskt, emotionellt 

och informationsstöd 

 

 

 

Hur ser det påtagliga 

stödet från personalen 

ut? (Exempelvis hjälpa 

ett barn att klä på sig 

eller äta etc.) 

 

På vilket sätt finns per-

 



 

 

 

 

 

 

 

 

sonalen där när barnen 

behöver? Hur ger per-

sonalen råd och väg-

ledning? (Trösta, råd-

givning etc.) 

 

 

 

Kamratskap och möj-

lighet till lek med andra 

barn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På vilket sätt har alla 

barn möjlighet att leka 

med andra? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Personalens inställning 

till lek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur förhåller sig per-

sonalen till lek? (Reg-

ler, begränsningar, 

möjliggör lekmiljöer, 

utmanar barnen i lek 

etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA 3. INFORMATIONSBREV TILL VÅRDNADSHAVARNA 

Examensarbete i ergöterapi: 
daghemsmiljö ns betydelse fö r barnets lekfö rma ga 
 

Hej! 

Vi är tre stycken studerande på ergoterapiutbildningen vid yrkeshögskolan Arcada som 

nu arbetar med vårt examensarbete. Temat för arbetet är: daghemsmiljöns betydelse 

för barns lek, specifikt för lekförmågan. Vårt examensarbete är en del av ett samarbete 

mellan Yrkeshögskolan Arcada och Ralla Oy. Genom samarbetet vill Ralla Oy validera 

sitt svenskspråkiga utvärderingsverktyg som bedömer lekförmåga. Mer om lekförmåga 

och Ralla Oy kan ni läsa här: https://ralla.fi/index.php/sv/etusivu-se/ 

 

Vi ber nu om ert samtycke för att ert barn ska få observeras. Vi observerar barnen i fri 

lek och observationen tar ca. 45 minuter. Observationen utförs av en person som sit-

ter vid sidan om och gör anteckningar kring barnets lek i kamratleken på daghemmet. 

Observatören strävar efter att vara så osynlig som möjligt och inte samverka med bar-

net så att hen inte påverkar dess lek. 

 

Vi kommer även att observera daghemsmiljön (utrymmen, leksaker, stöd och så vi-

dare), för att sedan kunna sammanslå våra observationer och se hur daghemsmiljön 

inverkar på barns lekförmåga. Vi strävar efter att få 10 observationer per daghem på 

barn i fyraårsåldern, om möjligt. “Först till kvarn”-principen fungerar här. 

 

Informationen kommer att behandlas anonymt. Kodnamn kommer att användas i stu-

dien, vilket innebär att man utifrån observationerna inte kommer att kunna urskilja 

specifika barn. Enbart vi studerande kommer att ha tillgång till det insamlade materialet, 

vilket vi studeranden kommer att förstöra efter att analysen gjorts. I Ralla Oys databas 

kommer uppgifterna att sättas in med kodnamnen. De kommer inte att kunna koppla 

koderna med ert barn. 

 

Om ni vill får ni tillgång till resultaten angående ert barns lekförmåga av daghemmets 

personal. 

 

Deltagandet i denna studie är frivilligt, vilket innebär att ni som väljer att era barn ska 

få delta kan hoppa av när ni vill. Detta betyder att vi i sådana fall raderar den insamlade 

data som berör ert barn. Efter att slutlig analys gjorts och materialet publicerats ca. 

15.3.2019 är det dock inte längre möjligt att hoppa av studien. 

 

Vi hoppas att ni är intresserade av att 

delta i vårt examensarbete! 

 
 
 
 

 

https://ralla.fi/index.php/sv/etusivu-se/


 

 

Köntaktuppgifter: 
 

Didric Sandberg   Ella Pykäläinen  Jessica Muurimäki 

sandberd@arcada.fi   pykalaie@arcada.fi  muurimaj@arcada.fi 

Tel: 050 390 2462   Tel: 0457 343 1133  Tel: 050 377 5479 

 

Handledare: 

Noora Lohi 

noora.lohi@arcada.fi 

Tel: +358 207 699 651 

Samtycke fö r deltagande i studien daghemsmil-
jö ns betydelse fö r barnets lekfö rma ga: 
 

Jag har bekantat mig med informationsbrevet samt förstått dess innebörd. 
Samtycket betyder att jag går med på att mitt barn får observeras och för-
står hur den data som samlas in kommer att användas. 
Jag ger mitt samtycke till att: 

 

Mitt barn får observeras för studien.              JA              NEJ 

 

Information om mitt barn i anonym 

form får delas med Ralla Oy.                         JA                NEJ 

 
 

Barnets namn:  __________________________ 

Födelsetid:       __________________________ 

 

Barnets namn:  __________________________ 

Födelsetid:       __________________________ 

 

 

Vi vill ta del av vårt/våra barns resultat:  JA NEJ 

 

mailto:sandberd@arcada.fi
mailto:pykalaie@arcada.fi
mailto:muurimaki@arcada.fi
mailto:noora.lohi@arcada.fi
mailto:noora.lohi@arcada.fi


 

 

 

Vårdnadshavares underskrift:____________________________ 

                            

 

Datum: 

 

 

 

 

  



 

 

BILAGA 4. INFORMATIONSBREV TILL DAGHEMSPERSONA-

LEN 

Examensarbete i ergöterapi: 
daghemsmiljö ns betydelse fö r barnets lekfö r-
ma ga 
 

Hej!  
Vi är tre stycken studerande på ergoterapiutbildningen vid yrkeshögskolan Arcada som 

nu arbetar med vårt examensarbete. Temat för arbetet är: daghemsmiljöns betydelse 

för barns lek, specifikt för lekförmågan  
  
Vi skulle vilja testa en observationsmetod som studerar ett barns lek och tar ca. 45 mi-

nuter. Observationen utförs av en person som sitter vid sidan om och gör anteckning-

ar kring barnets lek i kamratleken på daghemmet. Observatören strävar efter att vara 

så osynlig som möjligt och inte samverka med barnet så att hen inte påverkar dess lek.  
  

Lekförmåga är ett begrepp som har utvecklats i förhållande till bedömningsinstrumentet 

PAGS (Play Assessment in Group Settings). För mer information om bedömningsin-

strumentet, se följande länk: https://ralla.fi/index.php/sv/etusivu-se/.  
  
Vi vill även observera daghemsmiljön och se hur den inverkar på barns lekförmåga. Det 

vi skulle vilja observera angående inomhusmiljön är den fysiska miljön (leksaker, ut-

rymmen, färger, tillgänglighet, säkerhet och teknologi) samt det sociala stödet ni som 

personal ger (praktiskt stöd, informations stöd, emotionellt stöd, förhållningssätt till lek 

och kamratskap).   
  
Observationerna av miljön skulle utföras samtidigt som PAGS-bedömningarna. Vårt 

mål är inte att peka ut enskilda personer utan strävar efter att få en helhetsbild av mil-

jön på daghemmet.  
  
Informationen vi samlar in kommer att behandlas anonymt och kommer att förstöras 

efter analysen gjorts. Deltagandet i denna studie är frivilligt, vilket innebär att om ni 

väljer att inte delta så kommer vi inte att observera er i förhållande till miljön.  

  
Om det är möjligt så överlämnar vi ansvaret att föra vidare informationen kring PAGS-

observationernas resultat, vilket innebär 

att ni ger resultaten åt de vårdnadshavare 

som begärt dem.   

 

Vi hoppas ni är intresserade av att delta i 

vårt examensarbete!  
  

https://ralla.fi/index.php/sv/etusivu-se/


 

 

 
 
KONTAKTUPPGIFTER: 
 

Didric Sandberg   Ella Pykäläinen  Jessica Muurimäki 

sandberd@arcada.fi   pykalaie@arcada.fi  muurimaj@arcada.fi 

Tel: 050 390 2462   Tel: 0457 343 1133  Tel: 050 377 5479 

Handledare: 

Noora Lohi 

noora.lohi@arcada.fi 

Tel: +358 207 699 651 

SAMTYCKE FO R STUDIEN:  
  

Jag önskar delta i projektet som studerar daghemsmiljön. 
  
  
Personalens underskrift:  ____________________________ 
  

Jag tar på mig ansvaret att överlämna PAGS resultaten åt vårdnadshavarna  

 

JA NEJ  
  
  

Datum: 

mailto:sandberd@arcada.fi
mailto:pykalaie@arcada.fi
mailto:muurimaki@arcada.fi
mailto:noora.lohi@arcada.fi
mailto:noora.lohi@arcada.fi


 

 

BILAGA 5. FORSKNINGSLOV ESBO 



 

 

 



 

 

BILAGA 6. FORSKNINGSLOV JAKOBSTAD 

 

 



 

 

BILAGA 7. FORSKNINGSLOV ÅLAND 

Anhållan om forskningslov: Mariehamns stad 

Namn på undersökningen: Examensarbete ”Daghemsmiljöns betydelse 

för barns lekförmåga - Bedömningsinstrumentet PAGS som metod” 

Enhet som undersöks: Daghemmet Strandbacken/andra möjliga daghem. 

Beskrivning och syfte: Syftet med denna undersökning är att analysera 

daghemsmiljöns betydelse för barns lekförmåga. Studien fungerar även 

som stöd för valideringen av den svenska versionen av PAGS. 

Insamlingen kommer att ske med hjälp av bedömningsinstrumentet PAGS, 

där tio stycken barn i åldern fyra år observeras då de leker. Daghemsmiljön 

kommer att observeras med observationsblanketter som gjorts, med stöd av 

litteratur, för arbetet. 

Avsikt: Examensarbete 

Undersökningen beräknas vara färdig: 03/2019 

Genomförande: 

- Deltagande i undersökningen besluts av vårdnadsha-

vare/intressebevakare. Vi kommer att be om samtycke av barnens 

vårdnadshavare. 

- Undersökningen kommer att behandla personuppgifter. All in-

formation kommer att behandlas anonymt. 

- Ett forskningsregister som är baserat på personuppgifter kommer 

inte att skapas. Uppgifter ur existerande register kommer inte att 

användas. 

- Undersökningen är en del av en större undersökning/projekt. 

Dessa tio stycken PAGS-bedömningar kommer att användas för 

valideringen av den svenska versionen av PAGS. 

 



 

 

Undersökningen utförs av: Ella Pykäläinen 

Kontaktuppgifter:  

Byholmsgränden 5 C150 

+358 457 343 1133 

ella.pykalainen@arcada.fi 

 

Enhet för vilken undersökningen utförs: Yrkeshögskolan Arcada 

Handledare för examensarbetet: 

Noora Lohi   noora.lohi@arcada.fi 

Bettina Brantberg-Ahlfors bettina.brantberg-ahlfors@arcada.fi 

 

Hur drar utvecklingen av stadens tjänster nytta av undersökningen? 

För att få ett validerat svenskspråkigt bedömningsinstrument till svenska 

daghem. 

Ort och datum 

Helsingfors, 3.12.2018 

Bilaga: Examensarbetets planfas 

 

Beviljande av studien:  Beviljat  Ej beviljat 

 

Underskrift:_____________________________________ 

Namnförtydligande:______________________________ 

Datum:_________________________________________ 

mailto:ella.pykalainen@arcada.fi
mailto:noora.lohi@arcada.fi
mailto:bettina.brantberg-ahlfors@arcada.fi


 

 

  



 

 

BILAGA 8. KODNINGSSCHEMA 

KODNINGSSCHEMA:

 

1. Kalle 101 =      1. Peter 133= 

2. Maria 156 =     2. Lena 122 = 

3. Erik 189 =     3. Sven 128 = 

4. Anna 157 =     4. Emma 197 = 

5. Lars 144 =     5. Daniel 152 = 

6. Margareta 139 =    6. Johanna 150 = 

7. Karl 182 =     7. Bo 143 =  

8. Elisabet 123 =    8. Sara 149 = 

9. Anders 121 =    9. Åke 176 = 

10. Eva 131 =     10. Elin 137 =  

 

1. Johan 166 = 

2. Kristina 120 = 

3. Per 134 = 

4. Birgitta 114 = 

5. Nils 168 = 

6. Karin 199 = 

7. Mikael 117 = 

8. Jannika 111 = 

9. Hans 162 = 

10. Sofia 129 = 

 

 

 

  



 

 

BILAGA 9. PAGS BLANKETT 

  



 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

BILAGA 10. OBSERVATIONSBLANKETT FÖR DEN FYSISKA 

MILJÖN 

 

 

 

 



 

 

BILAGA 11. OBSERVATIONSBLANKETTEN FÖR DET SOCIALA 

STÖDET 

 

 

 


