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Syftet med undersökningen var att studera fritidshemselevers sociala samspel i leken. 

Observatörerna valde att undersöka: hur eleverna startar upp en lek, hur roller kan fördelas 

i leken och hur leken avslutas samt vilka leksignaler och lekregler som uppstår i leken. 

Observatörerna har genomfört en kvalitativ undersökning där de valde observation som 

metod för att iaktta elevernas lek i fritidshem. Observationerna analyserades utifrån det 

sociokulturella perspektivet och det kommunikationsteoretiska perspektivet. Vid 

lekobservationerna valde observatörerna att följa sitt eget observationsschema. Där 

besvarades frågorna som valts att ha med i undersökningen.  

Undersökningens resultat visade att det gick att uttyda hur eleverna startade upp och 

avslutades sina lekar, hur rollfördelningen såg ut och de leksignaler och lekregler som 

iakttogs under de olika lekarna. 
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Inledning 

Under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen har vi studerat situationer som vi 

haft liknande upplevelser av. En sådan situation är när en elev har svårigheter med att 

förhålla sig till lekens regler och rollfördelningen. I dessa fall har eleven inte varit nöjd 

med den roll den fått i leken. Eleven har upplevt att den inte får vara med att bestämma 

kring lekens ramar, då enbart en elev styrt över leken. Eleven har då fått anpassa sig till 

gruppens lekregler och valt att ta den tilldelade rollen. Frågan vi skulle kunna ställa oss 

själva här är om situationen i fråga handlar om maktutövning i leken, egna initiativ eller 

anpassning efter lekens lekregler och leksignaler? Eller handlar det om andra faktorer i 

leken som har betydelse för det sociala samspelet bland eleverna? 

Vi har valt att fokusera på hur rollfördelning kan se ut i leken samt hur en lek påbörjas och 

avslutas. Exempelvis skulle det kunna innebära hur en lek uppstår och på vems villkor, 

bjuder de in varandra, utesluter varandra samt den rollfördelning som råder i leken. 

Anledningen till valet av forskningsområdet är att vi utifrån tidigare erfarenheter upplever 

att det skulle vara intressant att fördjupa oss inom detta område och utöka våra kunskaper 

kring ämnet. Förhoppningsvis kommer liknande situationer hos eleverna i fritidshemmet i 

vårt kommande yrke att uppstå.  

Vi har valt att benämna oss själva i texten för observatörer. Den litteratur som använts i 

undersökningen har till viss del kommit från forskning om förskolans verksamhet och även 

skolans verksamhet, eftersom forskning om fritidshemmet är begränsad.   
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Bakgrund 

I den allmänna bakgrunden ges en generell förklaring om vad lek innebär, lek i skolans 

verksamheter, vad styrdokumenten säger om lek, inne- och utslutning av lek samt den makt 

och rollfördelning som sker i leken. I denna del förklaras följande begrepp: lekhandlingar, 

lekregler, leksignaler, rollfördelning och socialt samspel. I den teoretiska bakgrunden 

presenteras det sociokulturella perspektivet och det kommunikationsteoretiska 

perspektivet.  

Allmän bakgrund om lek 

Ursprunget och betydelsen av ordet lek är olika beroende på språket det härstammar 

ifrån. Ordet play kommer från engelskan och betyder både att leka och 

musicera. Engelskan använder även ordet play när lek används i olika sammanhang, som 

till exempel play in a game (spela i en match) eller roleplay (rollek). Ordet lek som 

används i svenskan har sitt ursprung i det fornnordiska ordet leika. I ordet leika ingår 

lekar, spel, dans och andra fysiska aktiviteter. Det är många aktiviteter som räknas som 

lek. Lek kan vara allt från att roa sig till att tänka, inbilla, låtsas vara eller göra, anta rollen 

av, och att spela (Svensk synonymordbok, 1992).  Lekens betydelse kan skilja beroende 

på vilket intresse lekteoretiker eller forskare har samt vilket perspektiv som de väljer att 

utgå ifrån (Öhman, 2011).  

 

Lillemyr (2002) presenterar fem olika lekkategorier. De fem lekkategorierna är: 

sensomotorisk-lek, rollek, regellek, rörelselek och konstruktionslek. Den sensmotoriska-

leken innebär att barnet tycker om en handling och väljer att upprepa den. Ett exempel på 

en sensmotorisk lek är när barnet rockar med en rockring. Handlingen att snurra ringen 

runt sig upprepar sig för att barnet tycker om det. Med rollek menas att barnet tilldelas en 

roll i det sociala samspelet i leken. Ett exempel på en rollek är när barnen leker att de är 

hjältar. Regellek går ut på att barnen förhåller sig till lekens regler. Ett exempel på regellek 

kan vara när de förhåller sig till de sociala reglerna under rolleken. Rörelselek innebär att 

barnen använder sina motoriska färdigheter i leken, ofta förknippat med de grovmotoriska 

färdigheterna. Ett exempel på en rörelselek skulle kunna vara att spela fotboll. Med hjälp 

av motoriska färdigheter utförs aktiviteten. I Konstruktionsleken bygger barnen med olika 

föremål som till exempel byggklossar (Lillemyr, 2002).  
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Barn lär sig olika lekar genom att iaktta äldre barns lekar och därefter pröva leken själv. 

Att barn lär sig av att observera andra barn kan ske både medvetet och omedvetet. Om barn 

är motiverade att kunna något lär de sig snabbare än om det exempelvis är en vuxen som 

säger hur de ska göra. Vilka lekar som sker beror delvis på elevernas ålder. I lågstadiet är 

det främst symbol och låtsaslekar som är populära, i mellanstadiet är det däremot mer fokus 

på lag och regellekar (Forsgård, 1989). När barn släpper in varandra i leken skapas mening 

och delaktighet tillsammans. Genom leken utvecklas barnens självtillit och de lär sig hur 

de kan förhålla sig till varandra. Vid uppstart av lek finns ett behov av samarbete mellan 

eleverna. Under leken skapar elever bland annat sammanhang med varandra och därmed 

blir leken betydelsefull. Leken utvecklas när eleverna är nyfikna i handlingar som sker i 

leken (Lindqvist, 2002).  

Barn vill gärna leka men ingen kan tvinga någon annan att leka. För att leka behöver barn 

tid, saker och kompisar. Leken är meningsskapande för barn. Barn använder lek för många 

olika syften, då den kan ha flera betydelser för dem. Med hjälp av leken kan 

barnen utforska det som finns i deras omgivning. Genom leken kan de undersöka sådant 

som de vill veta mer om. Leken är fri vilket innebär att ingenting är rätt eller fel vilket 

gör att barn inte kan misslyckas i den. I leken kan barnen prova på sådant som upplevs 

farligt, förbjudet, otryggt med mera (Öhman, 2011).  

Tidigare forskning om lek 

Barn utvecklas socialt i leken. De utvecklar även känslomässiga, motoriska och mentala 

förmågor genom leken (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). Det sociala samspelet 

fungerar när det finns en ömsesidighet i gruppen, om de har gemensamma uppfattningar 

och regler i olika samspelssituationer (Vedeler, 2009). Kommunikationsteoretikern 

Garvey (1990) menar att lek inte enbart behöver ske i sociala sammanhang, utan kan även 

ske enskilt. Lek är ett socialt fenomen och i leken använder sig barn av samförstånd, 

turtagande och ömsesidighet. För att leka måste barn förstå att det som händer i leken 

skiljer sig från det som inte är lek. Barn behöver förstå vad leken handlar om och se hur de 

själva kan utveckla den. Samspelet som finns i leken är beroende av att barnen förstår de 

lekregler som uppstår i leken (Garvey, 1990).  



 

4 
 

I Löfdahls (2002) doktorsavhandling genomfördes en kvalitativ studie med filmade 

observationer och samtal i förskolans verksamhet. Doktorsavhandlingens syfte var:  

Avhandlingens övergripande syfte är att bidra till ny kunskap om det dynamiska och rörliga i 

barns lekar med fokus på den kulturella och sociala dimensionens betydelse för barns 

meningsskapande. I syftet ingår att beskriva hur barn ser på sin egen lek och att identifiera och 

beskriva innehållsliga och kommunikativa aspekter (Löfdahl, 2002, s.10).  

I doktorsavhandlingens resultat framkommer det att lek är en del av barns vardag. I leken 

skapar barn svar på problem de handskas med. Genom lek lär sig barnen att tolka och förstå 

sina kompisar. De lär sig om beteendemönster och att olika roller kan vara underordnade 

respektive auktoritära. Barns meningsskapande som sker i leken utgår ifrån 

kommunikationen mellan barnen. Denna kommunikation anpassas utefter det sociala 

sammanhanget. När individuella barn bidrar med förslag utvidgas lekens innehåll. När 

barns lek iakttas kan det ge förståelse för vad barn anser är viktigt. Lekarna är inte alltid 

lustfyllda utan kan ha inslag av oenighet och makt. Resultatet visar på att dessa delar kan 

vara viktiga för lekinnehållets utveckling. Resultatet visar även på att existentiella frågor 

som barn har kan bearbetas i leken (Löfdahl, 2002).  

Knutsdotter Olofsson (1991) tar upp i sin rapport om daghem att hon arbetat med 

forskningsprojektet: Leken som en pedagogisk metod. Anledningen till forskningens fokus 

var (att) bland annat att visa hur det går att arbeta för att barns lek ska bli mer intensiv, 

utvecklad och pågå längre. I rapporten synliggörs det att de som är duktiga på att leka vet 

att en sak inte alltid är vad det ser ut som att det är och att barn blir bättre på att leka genom 

leken. Det blir även synligt att barn som inte vet hur de ska förhålla sig till lekreglerna kan 

ofta tolkas som problembarn. Om de lekregler som finns inte följs avbryts leken och det 

som händer blir på riktigt istället.  

Enligt Löfdahl (2004) är forskare överens om att gemenskap och meningsfullhet är 

nödvändigt för att lek ska bli en utvecklande aktivitet. Leken kan avbrytas när barn har 

problem att kommunicera. Tillfällen där kommunikationssvårigheter kan uppstå är när 

barn inte är överens om vad leken ska handla om eller inte har samma erfarenheter. I leken 

behandlar barnen upplevelser de fått från tidigare erfarenheter och från den kultur de lever 

i. Barns lek speglar hur det är att vara barn i det samhälle som de lever i. När barnens 

erfarenheter möts och fantasin kommer in skapas nya lekar (Löfdahl, 2004). 
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Lek i skolans verksamheter  

Lillemyr (2002) nämner tre anledningar till varför leken är betydelsefull i förskolans och 

skolans verksamheter. Den första anledningen är att de vuxna kan observera barnens lek. 

Med hjälp av det kan de vuxna få förståelse för lekens betydelse hos barnen. Den andra 

anledningen är att barnen använder sig av tidigare erfarenheter i leken. Genom dessa prövar 

de nya saker och ökar sitt självförtroende. Den tredje anledningen är den sociala faktorn. 

Med hjälp utav lek tränar de sina sociala förmågor. Elever har ofta ett intresse av att leka 

och i fritidshemmets verksamhet anses lek vara ett behov som eleverna har (Kane, 2015). 

Fritidshemmet kan ge elever den kunskap som behövs för att skapa relationer. Under 

tillitsövningar och lekar lär sig eleverna hur de ska agera gentemot varandra. Elever som 

inte har förståelse för det sociala samspelet och de lekregler eller spelregler som råder kan 

skapa konflikter när de vill gå in i en lek. Barn som inte utvecklat sociala kunskaper kan 

även ha svårigheter i sitt lärande och i sin utveckling. Vuxna behövs för att hjälpa elever 

i det sociala samspelet genom att ge eleverna de teoretiska kunskaper de behöver. Men det 

är tillsammans med de jämnåriga eleverna som de får använda den kunskapen i 

praktiken (Irhskog, 2011). När lärare i fritidshem deltar i leken skapas goda relationer i 

elevgruppen samt mellan eleverna och fritidslärarna. När eleverna själva bestämmer vad 

de ska leka går det inte att veta säkert vad de lär sig. De utgår ifrån vad de är intresserade 

och inte av vad de kan lära sig. För att synliggöra lärandet i leken kan en fritidslärare fånga 

upp det lärande som sker (Kane, 2015).  

Vad säger styrdokumenten om lek? 

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2017) tas barns rätt 

till ålderanpassad rekreation samt lek upp. Läroplanen utgår ifrån i barnkonventionen 

där barns lek tas upp i artikel 31: ”Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och 

fritid, till lek och rekreation” (UNICEF, 2009, s.28-29). Enligt Lgr11 ska eleverna 

erbjudas möjlighet att bland annat utvecklas i lek genom kommunikation, kreativitet, 

intryck och identitetsutveckling. Eleverna ska också få känna trygghet och delaktighet 

i gruppen. De skall även få möjlighet att samspela med varandra och därigenom pröva 

nya identiteter. I Fritidshemmet – ett kommentarmaterial till läroplanens fjärde del 

(2016) diskuteras det att egeninitierade lekar såväl som styrda ingår i begreppet lek. I 
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de egeninitierade lekarna räknas till exempel rollekar, där de får pröva på att både leda 

och följa andra i leken (Skolverket, 2016).       

Rollfördelning i lek  

Lindqvist (1996) förklarar att en roll kännetecknas av dess funktioner, handlingar, 

egenskaper, attityder och betydelsen i det sociala samspelet. Berg (2009) skriver att 

rollfördelning handlar om att eleverna omedvetet härmar de vuxna genom att imitera deras 

handlingar som de iakttagit. När eleverna tar på sig dessa roller bidrar det till 

identitetsskapande för eleverna som deltar i leken.  

Lek kan anses som ett kulturellt, socialt och historiskt fenomen. Samhället 

har förändrats vilket gjort att även barns lek förändrats genom tiden. Barn lekte sådant som 

var verkligt till den miljön de tillhörde. De valde då att ha med de handlingar som de vuxna 

utförde i vardagen, som de därefter tog med i sin lek. Deras rollkaraktärer i leken bestod 

utav de vuxnas stereotypa beteende, som barnen valde att agera ut på låtsas i sin lek. Idag 

använder barn rollkaraktärer som speglar dagens samhälle med de karaktärer som är 

populärt bland barnen (Öhman, 2011). Berg (1992) menar att i leken mamma-pappa-barn 

går barnen igenom familje- och samhällssituationer. Genom rolleken lär sig barn 

generalisera olika drag som personer har, exempelvis vad som är typiskt för en mamma. 

Erfarenheterna som barnen får fortsätter utanför familjen, det vill säga att de blir bättre på 

att generalisera. Vedeler (2009) skriver att rollövertagande är något som alla människor 

gör, både vuxna och barn i olika bemärkelser. Med hjälp utav språket sker rollövertagandet, 

och då genom tonen på rösten eller kroppsspråket. I rolleken kan det uppstå konflikter. En 

av anledningarna till att konflikter uppstår är när ett barn tilldelar en roll till ett annat barn 

som inte accepterar rollindelningen. En annan situation vid rollekar som kan skapa 

konflikter är när ett barn i leken ber ett annat barn göra något. Om barnet vägrar bryts de 

regler som rolleken utgår ifrån (Vedeler, 2009).  

Rolleken grundas i identifikation. Eleverna utvecklar sin egen identitet genom att gå in i 

roller som kräver att de är någon annan. När barn ingår i en rollek är det viktigt att de har 

ett gott samspel med varandra (Knutsdotter Olofsson, 2003). Rollfördelningen kan handla 

om barnens syn på sig själva. Barns identitet och tidigare erfarenheter påverkar vilka de 

väljer att leka med (Jensen, 2013). När barn intar olika roller i leken förhåller de sig till 

varandra och anpassar rollerna efter lekens innehåll. Med hjälp utav leken utvecklar de 
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små barnen sin identitet (Lillemyr, 2002). Lindqvist (1996) nämner att rolleken kan hjälpa 

barn att utveckla det sociala samspelet. Med hjälp utav kommunikation med varandra i 

leken får barnen en djupare insikt i hur rollerna fungerar socialt.  

Den sociala låtsasleken förknippas oftast med familje- och hemrelaterande teman. De leker 

på låtsas om sådant som de erfarit tidigare. Barn kan då leka till exempel familj, 

att de handlar, äter, är sjuka etc (Öhman, 2011). Låtsasförmågan är något som behövs vid 

till exempel rollek där det sker en pendling mellan olika roller under lekens gång, innan de 

slutligen går tillbaka till sin egen identitet igen. Låtsasförmåga innebär en förmåga att 

kunna gå utanför sig själv och härma någon annan. Människor föds inte med denna 

förmåga utan den skapas i samspelet med andra (Berg, 2009). Låtsaslek kan även kallas 

för symbollek, sociodramatisk lek, rollek eller social fantasilek (Jensen, 2013). För att 

komma ifrån det sociala sammanhanget kan ensamlek behövas då barnet kan leka själv 

och koppla av. Med hjälp av låtsasleken kan barnet leka sådant som barnet själv vill 

oberoende av någon annan (Knutsdotter Olofsson, 2003). Alla barn behöver kunna leka 

själv. Högt upp i åldrar använder sig barn av den ensamma låtsasleken för att bland annat 

bearbeta olika svårigheter men även för att drömma. Ett barn som är duktig på att leka själv 

har en god fantasi och mycket att ta från sin inre värld (Öhman, 2011).  

Maktutövning och statusens betydelse i barns lek 

I leken kan barn utöva makt och inflytande. Öhman (2009) menar att barn i leken kan testa 

att göra sådant som de inte kan göra i verkligheten, som till exempel att vara en superhjälte 

med superkrafter. Barn kan på detta vis känna sig duktiga och kompetenta när de utvecklar 

sina styrkor i leken. Genom att bestämma vilka barn de vill leka med och vad de ska leka, 

kan de själva avgöra hur de utövar sin makt i leken. Maktens betydelse innebär vem som 

ska ha rätten att bestämma vad som sker i leken. Makt speglar även vem som fördelar 

rollerna, hur de ska leka och vem som kan uteslutas i leken (Öhman, 2009). Makt är något 

som en person tillämpar sig och inte något som personen har. Meningen med makt är att 

styra över andras gärningar. Således kan någon ta sig rätten att bedriva makt (Bartholdsson, 

2008).  

Barn förhandlar när de leker. I leken testar barn hur mycket makt de har över de andra 

barnen och till vilken gräns de kan påverka innehållet i leken. När barn förhandlar kan de 

försöka få en högre status i gruppen (Löfdahl, 2002). Barn experimenterar ofta med de 
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olika maktrelationerna i lekens handlingar och innehåll. Lek kan stärka de 

statusförhållanden som råder i gruppen, men deras maktförhållanden är inte alltid det 

samma. Ett barns status kan vara hög i en lek medan den kan vara låg i en annan (Löfdahl, 

2006). Kompisen som väljs att leka med och vars förslag lyssnas på har egenskaper som 

värderas högt. De som anses ha egenskaper som inte värderas lika högt blir lyssnade på i 

mindre utsträckning (Löfdahl, 2002). Enligt författaren verkar de små barnen inte bry sig 

om vem det är som startar leken. De bryr sig därmed inte om vem det är som tar makten 

att bestämma över lekens uppstart.  

Barn använder sig utav roller som finns inom familjen eller i samhället när de framställer 

maktförhållanden i sin lek. Rollerna kan vara auktoritära och underordnande. Exempelvis 

har auktoritära roller högre status i leken än underordnande roller. De barn som har hög 

status i gruppen väljer oftast de roller som i leken har en auktoritär profil (Löfdahl, 2002). 

Under det sociala samspelet som sker mellan barnen i leken, bestäms det vilka barn som 

får olika roller och vad som kommer att inträffa. Denna process bidrar till utformningen 

av gruppens sociala konstellation. I lekens rollfördelning får barnen en allmän uppfattning 

om att det finns olika statuspositioner i samhället. Att människor kan erhålla en högre 

respektive lägre status (Löfdahl, 2009).    

Inne- och uteslutning i barns lek 

Det kan vara svårt att gå in i en lek eftersom de som redan leker gärna vill skydda den mot 

andra. I en sådan situation kan barnet som vill vara med lyckas om den har 

bra inträdesstragier. Dessa strategier är situationsbundna till den typ av lek som utspelar 

sig (Vedeler, 2009). Exempel på en strategi är att barnet observerar innan det ber om 

tillträde till leken och en annan strategi är att gå in i leken utan att säga något. Även barn 

som försöker gå in i en lek med hjälp av strategier löper stor risk att bli ignorerade och inte 

bli insläppta (Rizzo & Corsaro, 1995). Det sker en maktkamp i de lekförhandlingar där det 

sker inne- och uteslutningar. Vissa barn i gruppen kan få en högre talan än andra, vilket 

kan innebära att barnet har mer makt i förhandlingarna. De roller som delas ut har olika 

hög eller låg status och är en del av maktfördelningen. Det är även vanligt i barns lek att 

flickor och pojkar utesluter varandra (Öhman, 2009). Barn kan ha som avsikt i leken att 

reta ett barn för att ge ett annat barn tillträde i leken. Genom språk och uttryck kan barn 

använda sig av makt och utesluta andra från leken (Öhman, 2011). En av anledningarna 

till att barn väljer att exkludera andra är för att de vill skydda leken, för att inte riskera att 
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den förstörs. Maktkonstruktion behöver inte alltid betyda uteslutningar eftersom 

uteslutning ibland inte handlar om makt i sig, utan är ett sätt att bevara leken. Det kan 

därför inte alltid förstås som en kränkning. Barn kan välja att använda sig utav 

uteslutningar för att beskydda den sociala gemenskapen som skapas i leken. Barn 

uppmuntrar varandra i leken likaväl som de förolämpar varandra, vilket kan påverka hur 

barnen upplever sin självkänsla och deras sociala ställning i gruppen (Öhman, 2009). När 

uteslutningar sker finns det barn som har svårt att få en position i leken (Löfdahl, 2007). 

Vid laglekar väljs till exempel hellre den som är duktig än en kompis (Forsgård, 1989). I 

ett av Löfdahls (2007) exempel där barnen ska välja varandra i en aktivitet, synliggörs det 

att när de vuxna inte tar kontroll i aktiviteten händer det att barn bestämmer över vem andra 

barn ska välja. 

Teoretisk bakgrund 

I följande avsnitt har observatörerna valt att beskriva begrepp som lekhandlingar, lekregler 

och lekscenario utifrån det sociokulturella perspektivet. Det kommunikationsteoretiska 

perspektivet att presenteras efter. Anledningen till valet att utgå från det sociokulturella 

perspektivet är att det fokuserar på det sociala samspelet mellan människor. Det 

kommunikationsteoretiska perspektivet har valts i undersökningen, då teorin beskriver de 

lekmönster som används i barnens lekar.   

Sociokulturellt perspektiv 

Vygotskij anses vara den första sociokulturella teoretikern men hans verk var förbjudna av 

Sovjetunionen och blev uppmärksammade trettio år efter hans bortgång. Vygotskij hade 

en teori om hur barns tankar och språk påverkar lek och utveckling. Denna teori fick 

namnet socio-historisk-kulturell-teori. Teorin utgick ifrån att det sociala samspelet som 

barn vistas i påverkar deras utveckling. Exempelvis barns språk och tänkande. Vygotskij 

ansåg även att leken är en social process (Askland & Sataöen, 2003).  

Imsen (2006) beskriver det sociokulturella perspektivet som ett lärande som sker när 

individen interagerar med den sociala miljön i dess omgivning. När detta samspel inträffar 

går det att observera lärande som sker, menat att det är i samspelet som individens egna 

tankar formas. Inom det sociokulturella perspektivet anses människors 

verklighetsuppfattning styras av sociala och kulturella erfarenheter. Exempelvis hur de 
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agerar och hur de kommunicerar. I ett sociokulturellt perspektiv är det en grundtanke att 

kommunikation är utgångspunkten i skapandet av sociokulturella resurser (Säljö, 2014b). 

Genom att kommunicera förs resurserna vidare och i samspel med varandra kan används 

varje individs naturliga förutsättningar för gruppens bästa. Inom det sociokulturella 

perspektivet betyder orden: redskap eller verktyg de resurser som vi har tillgång till. Med 

resurser menas både de språkliga, intellektuella och fysiska. Dessa resurser används för att 

förstå världen och de sociala normerna (Säljö, 2014a). 

Med lekhandlingar menar Vygotskij elevernas görande i leken. Vygotskij anser också att 

lekhandlingar är kopplade till vad eleverna ser andra elever göra under sin lek. De väljer 

att ta med sig de iakttagna lekhandlingarna till sin egen lek (Jensen, 2013). Vygotskij 

(1995) menar även att det abstrakta tänkandet utvecklas i leken och att det är en 

utvecklingzon som även kan fungera som ett kulturellt verktyg. Fantasin i leken börjar med 

att barn utifrån sina tidigare erfarenheter fantiserar något som de sedan leker. När barn 

börjar låtsas kan föremål bli något som det inte är. Exempelvis kan en bandyklubba bli en 

kvast.  

Lekregler handlar om barnens sätt att planera, till exempel de signaler de skickar till 

varandra under leken. Dessa behövs för att leken ska vara en bra upplevelse för alla. I dessa 

regler ingår sociala koder där eleverna behöver tänka på hur de förhåller sig till varandra 

(Jensen, 2013). Vygotskij (1978) menar att det inte finns någon lek utan regler och att alla 

leksituationer har beteenderegler. Med beteenderegler menar Vygotskij att om ett barn vill 

ta en roll, måste barnet följa det sociala regler som den karaktären har i 

verkligheten (Vygotsky, 1978). Vygotskijs tankar om lekens sociala regler är att elever 

övar på sociala regler när de intar olika roller (Welén, 2009). Lek är viktigt för barns 

utvecklingspotential. Regler skapas i barns samspel med varandra och är viktiga för leken 

(Vygotskij, 1995). Vygotskijs syn på lekscenario är att det utgår från elevernas 

vardagsituation då temat byggs på det som inträffat tidigare. I lekscenariot handlar eleverna 

utifrån sådant som de velat göra, som de inte kunnat utföra under vardagen (Jensen, 2013). 

Vygotskij ser lek som ett redskap för att sociala förmågor ska utvecklas inom individen 

(Kärrby, 1989). Språket är ett verktyg för att få insikt och förståelse för enskilda personer 

och grupper (Säljö, 2014a). Språkliga redskap är symboliska system som används för att 

kommunicera. När människor tänker och kommunicerar används därmed kulturella 

redskap. Med hjälp av dem förstår människan omvärlden (Säljö, 2014b). Vygotskij ansåg 
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språket som det viktigaste redskapet och i det sociokulturella perspektivet är det språket 

som gör det möjligt att förstå världen omkring oss (Säljö, 2014b). Exempel på funktioner 

som språket har i samspelet med andra är att personer kan dela med sig av sina erfarenheter, 

kunna fråga varandra samt utbyte av information och färdigheter (Säljö, 2014a).  

Barn lär sig samspelsregler av vuxna i dess omgivning. Ett exempel på när barnen lär sig 

samspelsregler av dem är när de leker en bollek, då inträffar även lärdom om turtagning 

och kommunikation. Den socialisation som sker i skolan kallas för den sekundära 

socialisationen. I skolan har läraren inte samma insikt eller kunskap om barnen som det 

finns i hemmet, liksom barnet inte har samma relation till skolan som de har till hemmet. 

Den sociala interaktionen är därmed inte densamma i skolan som i familjen. När barn 

samspelar med andra genom exempelvis lek inträffar tolkningen av världen (Säljö, 2014a).  

Kommunikationsteoretiskt perspektiv 

Knutsdotter Olofsson har byggt upp sin teori med inspiration från 

kommunikationsteoretikerna Gregory Bateson och Catherine Garvey (Jensen, 2009). 

Bateson var en av de första kommunikationsteoretikerna. Hans teori handlar om hur det 

går att tolka det som sker mellan människor som kommunicerar och hur människor tolkar 

interaktionen (Lutterer, 2007). Löfdahl (2002) skriver att Batesons teori utgår ifrån att 

kommunikationen sker på olika nivåer. De olika nivåerna är den faktiska nivån och den 

abstrakta nivån. Det är i den abstrakta nivån det sker signaler och tolkningar som att visar 

på att det som händer är en lek.  

Knutsdotter Olofsson (1996) skriver att när personal på en förskola skulle börja utifrån den 

fria lekens pedagogik utgick de ifrån tre principer. En av principerna var att det skulle 

finnas tid för lek, den andra var att inte störa barn som lekte och den tredje var att ofta delta 

i leken. I leken rör sig barnen mellan olika lekar samt mellan verkligheten och leken 

(Knutdotter Olofsson, 2003). Det som barnen säger är inte alltid som det låter. Det som 

barnen gör är inte alltid vad det ser ut som och det som avgör hur det kan tolkas är de 

intentioner som finns i leken (Knutdotter Olofsson, 2003). I leken går allt att omvandla till 

något det inte är, därmed kan allt hända (Knutdotter Olofsson, 1989).  

Det finns även de barn som inte leker och Knutsdotter Olofsson nämner tre anledningar till 

varför barn inte gör det. Den första anledningen är att barn inte känner sig trygga och då 
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inte vill ge sig in i leken (Knutsdotter Olofsson, 2003). Om barn känner en otrygghet vill 

de inte släppa kontrollen utan står hellre utanför och observerar leken (Kuntsdotter 

Olofsson 2009). Den andra anledningen är att barnen inte förstår leksignalerna i leken. De 

har svårt att skilja det som är verkligt och det som är på låtsas. Den tredje anledningen är 

att barnen har en bristande social kompetens, detta innebär då att inte kunna förstå reglerna 

som finns kring samförstånd, ömsesidighet och turtagande (Knutsdotter Olofsson, 2003).  

Leksignaler används av eleverna för att signalera att barnen är en del av leken (Jensen, 

2013). Barn tar till sig omgivningens leksignaler tidigt från sina föräldrar, förskolans 

personal etc. Genom till exempel när individen uttrycker känslor via 

ansiktsuttryck (Knutsdotter Olofsson, 1991). Elever använder sig av leksignaler för att 

tolka det som sker i leken. Leksignaler kan exempelvis vara att himla med ögonen eller att 

le på ett visst sätt. Leksignalerna är aktiva under hela leken (Knutdotter Olofsson, 2003). 

Leksignaler är något som barn lär sig i ett socialt samspel. För att det sociala samspelet ska 

fungera bra behöver barnen ha förståelse för leksignaler samt veta hur de ska använda dem 

för att starta en lek (Knutsdotter Olofsson 2009). Duktig lekare kan tyda kamraternas 

leksignaler (Knutsdotter Olofsson, 1991). Leksignaler är tydliga i exempelvis jagalekar där 

skratt visar att det inte är på allvar. Ett leende, se luriga ut eller använda ett annat tonläge 

är också leksignaler (Knutsdotter Olofsson, 2003). Garveys sociala lekregler handlar om 

samförstånd, ömsesidighet och turtagande. Samförstånd innebär att de som leker vet vad 

de leker och är överens om att leka. Ömsesidighet innebär att de är ömsesidiga i 

leken. Turtagande innebär att de turas om i leken (Jensen, 2013). Knutsdotter Olofsson 

(2009) skriver att dessa tre sociala lekregler är viktiga för att leken ska fungera.  

Ett annat sätt att leken avbryts på är om barnen inte förhåller sig inom lekens ramar. Med 

lekens ram menas att lekens början och slut är tydliga. När barn samspelar med andra 

innanför lekens ramar ökar ordförrådet och nya tankar formas (Knutsdotter Olofsson, 

2009). I leken behandlas verkligheten ifrån de inre föreställningar som barnen har 

(Knutdotter Olofsson, 2003). Innanför lekens ramar kan allt som hör till verkligheten 

förvandlas till något annat som barn föreställer sig (Knutsdotter Olofsson, 2009). Leken 

kan ses som ett trolleritrick där tiden försvinner (Knutsdotter Olofsson, 1991). För de som 

är duktiga på att leka kan leken fortsätta i flera timmar (Knutsdotter, Olofsson, 2003). När 

leken pågår och någon frågar vad de gör kan de tappa fokus och av den orsaken kan leken 

avbrytas (Knutsdotter Olofsson, 2009). 



 

13 
 

Projektiv lek innebär att barn låter olika föremål utspela sina tankar i leken. När barn blir 

äldre fortsätter de under en längre period med projektiv lek än vad de gör med rolleken. I 

den projektiva leken är det föremålen som exempelvis dockor och bilar som utspelar det 

som sker i leken, inte barnet själv (Knutdotter Olofsson, 2003).  

Knutsdotter Olofsson (2009) nämner att det prospektiva minnet är vad som kan kallas för 

ett framtidsminne. Med framtidsminne menas att barn förstår vad som kommer att hända 

efter en handling. Det prospektiva minnet är något som ständigt används i barns lekar. Det 

används för att se vilka möjligheter som finns och utgår även från tidigare erfarenheter.  
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Syfte 

Syftet med undersökningen är att undersöka elevernas sociala samspel med varandra i 

leken på fritidshemmet.  

Forskningsfrågor  

• Hur startas en lek upp och hur avslutas den av eleverna?  

• Hur fördelar eleverna rollerna emellan sig?  

• Vilka lekregler och leksignaler kan iakttas i leken?  
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Metod 

I undersökningen har en kvalitativ metod använts. Under denna del presenteras den valda 

metodens innehåll.   

Kvalitativ metod 

Med kvalitativa metoder menas det att observatörerna vill titta på de kännetecken som 

finns i det som skall iakttas. Exempelvis har denna undersökning fokuserat på de 

egenskaper som finns i det sociala samspelet i samband med lek. Kvalitativa metoder är 

mer flexibla än kvantitativa metoder. Med hjälp av kvalitativa metoder kan observatörerna 

undersöka det sociala samspelet och barns relationer. Intervjuer, observationer 

och naturliga samtal ingår i kvalitativa metoder. Anteckningarna analyseras i resultatet. De 

naturliga samtalen som kan uppkomma i samband med observationerna kan också skrivas 

ner och ingå i materialet (Repstad, 2007).   

Observationer inom den pedagogiska verksamheten betyder att iakttagelser görs för att 

förstå en situation (Björndahl, 2005). En nackdel med observationer är att de som har 

genomfört undersökningen kan ha olika syn på det som observerats (Lalander, 2015). Det 

är viktigt att vara medveten om att ens egna tankar och förutfattade meningar kan påverka 

hur situationer tolkas. Människor ser och tolkar saker på olika sätt, vilket kan leda till att 

en situation kan misstolkas (Kilhström, 2007). Det finns olika typer av observation och 

med det menas att den kan vara strukturerad och ostrukturerad. Exempel på ett 

ostrukturerat sätt att genomföra observationer är att observationsanteckningarna inte har 

några bestämda kategorier. En strukturerad observation kan därmed innebära att 

kategorierna är bestämda (Björndal, 2005). Med strukturerade observationer följs ett 

kategorischema för att de iakttagelser av beteenden som görs ska vara relevanta för det 

som ska undersökas (Bryman, 2011). Valet av att utgå från ett observationsschema med 

specifika observationskategorier i denna undersökning (en var så) grundade sig på att det 

som antecknades under observationerna skulle kunna besvara forskningsfrågorna. 

Vanligtvis sätts observationens fokus på ett enskilt barns beteende. Ett annat sätt att 

använda sig utav observationer är att iaktta gruppens samspel (Rubinstein Reich & Wesén, 

1986). Observationer kan vara både passiva och aktiva. Under en helt passiv 

observation kan de observerade känna att de blir spionerade på. Istället för att agera enbart 

som en observatör kan observatören agera som en i gruppen. En risk med att agera som en 
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i gruppen är att få en annan roll än observatör, vid observationer är detta något som bör 

vara i åtanke. Om observatörerna är helt passiva skulle de observerade kunna bli osäkra 

och inte agera som de vanligen gör (Repstad, 2007). 

Urval  

Ett bekvämlighetsurval har använts i undersökningen. Med ett bekvämlighetsurval menas 

individer som finns lättillgängliga för undersökning (Bryman, 2011). Valet av fritidshem 

skedde genom att kontakta en skola där en av observatörerna haft sin verksamhetsförlagda 

utbildning på. Fritidshemmet som besöktes hade elever i årskurs två och valdes för att det 

var den årskurs som observatörerna fick möjlighet att observera. Urvalsgruppen valdes 

därefter utifrån de signerade missivbreven från vårdnadshavarna och eleverna som valde 

att ingå i undersökningen. Att utgå från observationer av elevgruppen upplevdes lämpligt, 

eftersom observationerna kunde ge svar på undersökningens forskningsfrågor.           

 Genomförande 

Syftet med undersökningen var att undersöka det sociala samspelet bland barnen i leken 

på fritidshemmet. Inom det sociala samspelet har observatörerna valt att avgränsa sin 

undersökning till hur leken startas upp och avslutas, hur rollfördelning sker samt vilka 

lekregler och leksignaler som framkommer. Observatörerna tog kontakt med 

fritidshemmet genom att den ena observatören tog kontakt med sin handledare från den 

verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Därefter skickades ett missivbrev ut till 

vårdnadshavare och elever. Vårdnadshavarna hade lite över två veckor på sig att lämna in 

missivbrevet till fritidshemmet. Observatörerna fick inte in missivbrev från alla 

vårdnadshavare. Observatörerna har observerat de elever som godkänt observationerna 

tillsammans med sina vårdnadshavare. Elevgruppen visste att studenterna skulle observera 

dem i fritidshemmet. Undersökningen inleddes med observationer av elevgrupp. 

Observatörerna har genomfört observationerna vid två tillfällen cirka 1½-2 timmar. De 

dagar som observationerna genomfördes på var under de dagar där fritidshemmet hade fri 

lek. Den totala observationstiden blev tre till fyra timmar. Under observationerna har det 

iakttagits olika lekar i fritidshemmet för att få variation på olika leksituationer i 

undersökningen. Anteckningar har gjorts under observationerna, i direkt anslutning till 

dem. Under observationerna följdes ett eget observationsschema som utgick ifrån 

undersökningens syfte och frågeställningar. Observatörerna har fått inspiration från 
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Rubenstein Reich och Wesén (1986) beskrivna kategorischema, där observatörerna har 

valt att göra ett eget observationsschema med egna kategorier. De valda kategorierna 

innehåller rubriker som stämmer överens med undersökningens forskningsfrågor. 

Författarna nämner att kategorischeman kan begränsa observationerna till ett smalare 

område. En fördel med ett kategorischema är att observatörerna inte behöver vara ständigt 

fokuserade under observationen. Observatörerna kan under tiden av observationen rikta 

uppmärksamhet även mot annat. Nackdelen med ett kategorischema är att fokus läggs på 

de observationsschemats innehåll, vilket kan leda till att det som sker under 

observationerna som inte är beräknat med i kategorischemat inte skrivs ner (Rubeinstein 

Reich & Wesén, 1986). Genom att anteckningarna effektivt kategoriserades underlättades 

analysen. Observationsschemat som använts i undersökningen har haft rubriker som hört 

ihop med forskningsfrågorna, under rubrikerna har de iakttagelser som kunnat observerats 

antecknats. Under de genomförda observationerna valde observatörerna att ingripa vid ett 

par tillfällen. Ett av tillfällena var för att prata med ett upprört barn som ville prata med en 

vuxen. Ett annat tillfälle var för att stoppa olycka inomhus. Vid ett tillfälle bjöd eleverna 

in en av observatörerna att delta i ett brädspel tillsammans med dem. Observatören tackade 

ja och fortsatte med sin observation inne i den leken. 

Bearbetning av data och empiri  

Bearbetningen av data och empiri har utgått ifrån de iakttagna lekobservationerna där de 

valda frågorna har besvarats utifrån observationsschemat. Observatörerna har valt att 

anteckna enskilt på sina observationsscheman och har efter de genomförda 

lekobservationerna valt att diskutera tillsammans kring de iakttagna situationerna eftersom 

observatörerna kan tolka en situation på olika sätt (Kihlström, 2007). Observatörerna har 

därefter bearbetat den insamlade empirin tillsammans utifrån det sociokulturella och 

kommunikationsteoretiska perspektivet. Observatörerna har valt att presentera den data 

som varit innehållsrik och relevant i förhållande till undersökningens forskningsfrågor. De 

eleverna som observerades hade skrivit under missivbrevet tillsammans med sina 

vårdnadshavare. Observatörerna har då uteslutit de övriga eleverna som inte kunnat 

godkänna deltagandet i undersökningen.  
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Tillförlitlighet 

Observatörer som är vana vid observationer har mer erfarenhet och därefter blir bedömarfel 

i registrering av observationer mindre. Om två observatörer iakttar samma 

observationstillfälle samt om observationen är strukturerad ökar undersökningens 

trovärdighet (Patel & Davidson, 2003). Vid observationstillfällena har båda observatörerna 

iakttagit samma leksituation och individuellt utgått ifrån samma observationsschema. 

Bryman (2011) menar att överförbarhet i kvalitativa studier handlar om att fördjupa sig i 

en mindre grupp och redovisa genomförandet. Observatörerna har därför fördjupat sig i 

observationer av mindre lekgrupper, som de sedan bearbetat och redovisat i 

undersökningen. De tillfällen där observatörerna gick in i observationerna kan ha en 

påverkan på hur situationen utspelade sig. Under observationer kan det ske oförutsedda 

händelser som kan påverka resultatet (Patel & Davidson, 2003) När det ser ut som att det 

kommer att inträffa något negativt kan det vara svårt att inte gå in i sammanhanget 

(Repstad, 2007). Vid deltagande observationer är det lämpligast om observatören inte är 

känd sedan tidigare, för att inte påverka hur de observerade beter sig (Patel & Davidson, 

2003). Den ena observatören som deltog i brädspelet med eleverna var inte bekant med 

barnen sedan tidigare.  

Forskningsetiska aspekter 

Etiska principer som har följts i undersökningen är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär 

att deltagarna fått kännedom om undersökningen. Vilket innebär att ha vetskap om att det 

är frivilligt att delta och att de kan avbryta sitt deltagande när de vill. Undersökningen har 

uppfyllt kravet genom att missivbrev delades ut till vårdnadshavare och samtal med 

eleverna som deltar. Samtyckeskravet betyder att de som medverkar i undersökningen har 

gett sitt samtycke till att delta. För att uppfylla samtyckeskravet lämnade vårdnadshavare 

in ett missivbrev med sin underskrift. Elever gav även sitt muntliga 

samtycke. Konfidentialitetskravet betyder att alla personuppgifter förvaras av 

observatörerna och inte visas för någon annan om inte examinator kräver att se detta. 

Informationen om detta gavs även i missivbrevet. Nyttjandekravet innebär att data som 

samlas enbart används i denna undersökning utefter forskningssyftet (Bryman, 2011).    
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Analys och resultat 

Observation: Bollek 

Sex elever valde att ta fram en fotboll och spela på utomhusplanen på skolgården. Av de 

sex eleverna var det en flicka som valde att vara med. Aktiviteten inleddes med att eleverna 

började diskutera om vem som skulle dela in lagen. Två elever valde frivilligt att ta 

ansvaret att dela in lagen. De övriga i gruppen var inte överens om att de två skulle dela in 

lagen. Det skedde en liten diskussion kring detta tills en pojke valde att ta hjälp av en 

observatörerna. Observatören valde då att prata med eleverna och föreslog en rättvis metod 

om hur de skulle kunna dela in lagen. Metoden innebar att två elever skulle välja en till 

varje lag efter varandra, tills alla elever blev valda. Gruppen valde att använda denna metod 

eftersom eleverna använt sig av den tidigare. Elevgruppen var överens om att det blev en 

rättvis laguppdelning efteråt och satte igång spelet. I ena laget skedde samspelet bra och 

utan konflikter. I det andra laget var samspelet inte lika tydligt. En av pojkarna blev 

missnöjd och tyckte att han inte var lika delaktig för att han inte fick ha bollen lika ofta 

som de andra. Killen sa till sina lagkamrater att passa bollen flera gånger. De två andra 

ignorerade honom och gav inget svar medan de spelade. Efter en stund blev samma pojke 

missnöjd igen och valde att gå ifrån spelet helt. Han blev ledsen för att han inte fick som 

han ville och sa att det var anledningen till att han gick ifrån planen. Den ena observatören 

såg att eleven blev ledsen och valde att ingripa. Observatören valde då att ropa tillbaka 

eleven till spelet så att eleverna fick diskutera tillsammans om det som inträffade och 

försöka lösa situationen tillsammans. De diskuterade tillsammans en stund och killen valde 

då att ge spelet en till chans. Spelet startade igång och observatörerna fortsatte att iaktta 

leken och upplevde att det fortfarande var stimmigt mellan pojkarna. Efter en stund 

avslutades leken med att en elev gick till en lektion och en annan gick hem.  

Analys: Bollek  

Utifrån Knutsdotter Olofssons (2009) teori går det att se att det ena laget var duktiga lekare 

och följde de tre lekreglerna: ömsesidighet, turtagande och samförstånd. Genom 

samförstånd mellan eleverna bestämde de att ta med en boll ut till planen och leka. 

Gällande rollfördelningen kunde eleverna inte själva fördela lagen. Dock tog de hjälp av 

en av observatörerna, vilket i sin tur ledde till att eleverna själva kunde dela in lagen. 

Utifrån det laget hade leken kunnat fortsätta länge. I det andra laget däremot följdes inte 

Knutsdotter Olofssons (2009) lekregler och konflikter uppstod. Här var det främst en elev 
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som inte visste hur han skulle förhålla sig till lekreglerna. I bolleken kunde vi iaktta att det 

fanns leksignaler om vem som ville ha bollen. Enligt Knutsdotter Olofsson (2003) är 

leksignaler ett sätt att tolka vad som sker i leken. Leksignalerna synliggjordes när 

lagkamraterna inte reagerade på dem. Under bollekens gång förhöll sig eleverna även till 

fotbollens spelregler. Utifrån Säljö (2014a) är språket inom det sociokulturella 

perspektivet viktigt för att kommunikationen ska fungera. I det ena laget blev det tydligt 

att kommunikationen fungerade bra men inte i det andra laget. De behövde använda sig 

utav det språkliga redskapet som även är det kulturella redskapet för att uttrycka sig. I 

denna lek kan eleverna lära sig om samspelsregler, turtagning och kommunikation (Säljö, 

2014a). Vygotskij ansåg att lekscenariot byggs på vad elever har upplevt tidigare och vad 

de velat göra men inte kunnat (Jensen, 2013). Elevernas val av lek kan ha sin grund i att 

de velat leka en bollek tidigare under dagen. Bolleken avslutades naturligt när en elev gick 

till en lektion och en annan gick hem. 

 

Observation: Dans 

Fyra flickor valde frivilligt att visa upp sin dans för observatörerna. Leken startades med 

att en av flickorna som observatörerna valt att benämna som M, kom fram till 

observatörerna och frågade om de skulle vilja titta på deras dans. Observatörerna följde 

med eleverna till ett grupprum. M startade upp leken tillsammans med en av de andra 

tjejerna, som observatörerna har valt att benämna som S. De två övriga som benämns som 

L och E valde att lyssna på dem och följa med. I den första dansen dansade alla fyra 

flickorna tillsammans. I den andra dansen som visades dansade M och E själva. I den tredje 

dansen fortsatte flickorna dansa själva och S ville att de skulle dansa en dans som de två 

också kunde. L och S ställde sig på var sin sida för att bjuda in sig i dansen, men det 

uppmärksammades inte av M och E. Efter en stund bjöd M senare in de andra i dansen. En 

av observatörerna valde att pausa leken för att förhindra risken att något i rummet gick 

sönder eller att någon skadades, när eleverna tog fram material som rock ringar, i det lilla 

utrymmet i rummet. S frågade M om en ny dans men M lämnade rummet och S följde 

efter.  

 

Analys: Dans 

I dansen var det en elev som initierade leken och de andra eleverna accepterade förslaget. 

Utifrån Knutsdotter Olofssons (2003) teori synliggörs det att de går mellan verkligheten 

och leken när de förvandlas till dansare. Utefter Knutsdotter Olofssons (1991) leksignaler 
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synliggörs det att de skickar leksignaler till varandra. Leksignaler är när de ställer sig 

bredvid för att bli insläppta i leken. När observatören ifrågasatte vad de gjorde med 

rockringarna tappade leken sitt fokus och avslutades. Gällande Knutsdotter Olofssons 

(2009) tre lekreglerna så visade de inte ömsesidighet gentemot varandra när de inte 

lyssnade på varandras önskemål om att dansa en dans alla kunde. I dansen kunde 

lekreglerna iakttas när eleverna lyssnade på varandra vid vissa tillfällen och när de valde 

att inte lyssna vilket betyder att de bröt lekregeln. Leksignaler kan användas för att förstå 

vad som sker i leken (Knutsdotter Olofsson, 2003). Ett exempel på leksignaler i danser var 

när eleverna ställde sig bredvid för att visa att de också ville vara med. Under 

rollfördelningen i dansen var det främst en elev som tillsammans med en av de andra tog 

beslut över vad som skulle göras, när det skulle göras och hur det skulle göras. Leksignaler 

används för att tolka det som sker i leken (Knutsdotter Olofsson, 2003). I det 

sociokulturella perspektivet utgår barn ifrån tidigare erfarenheter (Säljö, 2014b). I 

dansleken går det att anta att eleverna kan ha tagit inspiration från tidigare erfarenheter av 

att dansa eller att se andra dansa. Kommunikation är ett viktigt redskap för att få insikt och 

förståelse för andra människor i det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2014a). I denna lek 

var mestadels ensidig kommunikation, där M tillsammans med S bestämde mest. I leken 

delade de med sig av den kunskap de hade om dans till de andra. Enligt Vygotskij (1978) 

finns det beteenderegler i alla lekar. I denna lek innebar det att de behövde agera så som 

dansare gör i verkligheten. 

 

Observation: Legolek 

En pojke som benämns som G, väljer att ta fram lego och sätter sig själv på mattan. G 

bygger med lego när en annan elev, som benämns som J, sätter sig på mattan utan att säga 

något och börjar plocka i legolådan. G ler när han ser J. J visar intresse för det som G har 

byggt och G säger till J vad han ska bygga. De går in i olika roller när de leker med 

legogubbarna och låtsas vara karaktärer som känner varandra. Rolleken slutar snabbt 

genom att J börjar sjunga på en låt och G på en annan. Därefter bygger de legofigurer som 

inte har någon koppling till vad den andra bygger. G bygger på ett hus till sina legogubbar 

medan J började bygga på en bil istället. Byggandet pågick i tystnad tills J sa att han 

behövde börja gå för han ska snart hem, G undrade då om J inte kan vänta och titta färdigt 

på vad han bygger men J svarar att han inte bryr sig och går därifrån. G sitter kvar när J 

går och fortsätter att leka själv.  
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Analys: Legolek 

I denna leken går det att se utifrån Knutsdotter Olofssons (2003) teori där de rörde sig 

mellan verkligheten och leken. Knutsdotter Olofssons (1991) leksignaler används, ett 

exempel på detta är när G ler mot J när han satte sig. I Legoleken var det därmed en redan 

startad lek som en elev gick in i med hjälp av leksignaler. Knutsdotter Olofssons (2009) 

tre lekregler syns i leken. Samförståndet fungerade när de med hjälp av leksignaler visste 

att de skulle leka tillsammans. Under lekens gång visade de ingen ömsesidighet eller 

turtagning utan fokuserade främst på sin egen lek. Rollfördelningen i legoleken var 

intressant då de i verkligheten inte hade mycket kommunikation med varandra, men när de 

antog legokaraktärernas roller kommunicerade de mer. Knutsdotter Olofssons (2003) 

projektiva lek blir synlig när eleverna gick in i roller med hjälp av legofigurerna, där 

legofigurerna iscensatte vad som hände. I legoleken gick det att iaktta lekregler.  Ett sådant 

tillfälle var när de ändrade sitt eget beteende utifrån de beteenderegler som fanns när 

eleverna gick in i legokaraktärernas roller. Knutsdotter Olofsson (2009) skriver att ett 

otryggt barn hellre observerar leken istället för att ge sig in i den. Att J observerade leken 

innan han gick in i leken kan därför betyda att han inte kände sig helt trygg. Vygotskijs 

syn på lekhandlingar är att det är vad som utförs i leken (Jensen, 2013). Utifrån det 

sociokulturella perspektivet går det att anta att J såg de lekhandlingar som G utförde och 

därför valde att gå in i leken. Utifrån det sociokulturella perspektivet använder barn sig 

utav tidigare erfarenheter (Säljö,2014a). När de byggde olika figurer i leken använde de 

sig av tidigare erfarenheter de haft av lego. I det sociokulturella perspektivet anses språket 

vara ett viktigt redskap (Säljö, 2014a). I legoleken hade eleverna svårt att kommunicera 

vilket synliggjordes när de lekte i tystnad och när de sjöng på olika låtar. Legoleken 

avslutades när en av eleverna skulle gå hem.  

 

Observation: Memory 

Samma grupp flickor som var med under dansen valde att spela memory. Innan leken 

startades frågade flickorna om en av observatörerna ville vara med. Observatörerna kom 

överens om att en av dem skulle kunna delta i spelet men hålla en låg profil. Eleverna 

tjatade på att observatören skulle vara med och ingen lek startades fören beslutet att delta 

gjordes. M lade ut korten på bordet och blandade, S började också blanda. De två övriga 

valde att vänta till spelet började. De följde lekens regler och turades om. De 

uppmärksammade vems tur det var genom att titta på eleven och ibland säga din tur. De 
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bråkade inte under spelet och gav varandra positiv respons genom att heja på varandra. S 

frågade ”Hur många par har du” till M som svarade ”jag har mest”. Leken avslutas när E 

går på toa och M säger att de ska sluta spela. Därefter plockade de ihop spelet. 

 

Analys: Memory 

I memory leken var det samma elev som initierade leken som i dansen. De andra eleverna 

accepterade även här elevens lekförslag. Samma elev som bestämde i dansen tog även 

beslutet att leka och hade en mer auktoritär roll än de andra som fick underordnade roller. 

Utifrån Knutsdotter Olofssons (2009) teori synliggörs de tre lekreglerna. Turtagningen 

fungerade väl. De väntade på varandras tur och agerade på ett ömsesidigt sätt. De hade 

även ett samförstånd kring att de skulle leka hur det skulle gå till. Knutsdotter Olofssons 

(1991) leksignaler användes i leken genom blickar för att visa vems tur det var. Säljö 

(2014a) menar att elever utgår ifrån tidigare erfarenheter. Eleverna agerar utifrån vad deras 

sociala erfarenheter säger är korrekt i den leksituation de befinner sig i. I det sociokulturella 

perspektivet används det språkliga verktyget i utbytet av information (Säljö, 2014). I lekens 

sociala samspel använde de sig av språket för att fråga vem som har mest par och för att 

påminna vems tur det var och till att uppmuntra varandra under spelets gång. I memoryt 

fanns det både spelregler samt Vygotskijs (1978) beteenderegler om hur de bör agera i det 

sociala samspelet. Eleverna förhöll sig till båda när de inte bröt mot spelreglerna samt 

lyssnade på varandra i leken. Denna lek avslutades när en elev lämnade för att gå på toa, 

vilket ledde till att samma elev som initierade leken sa att de skulle sluta spela.  
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Sammanfattning av resultat 

I denna del kommer en sammanfattning av resultaten på undersökningens forskningsfrågor 

att presenteras. Resultatet har sin grund i analyserna av lekobservationerna. Analyserna 

utgick ifrån det sociokulturella perspektivet och det kommunikationsteoretiska 

perspektivet.  

 

Resultat av uppstart av lek:  

Resultatet på hur eleverna startade upp bolleken blev när eleverna själva tog initiativ och 

genom samförstånd tog med sig fotbollen till fotbollsplanen på skolgården. Eleverna 

behövde hjälp av en utav observatörerna vid uppstarten. I dansen tog en flicka initiativet att 

starta leken genom att fördelade rollerna till de andra flickorna, då hon valde vilken dans 

som skulle utspelas och vem som skulle göra vad. Legoleken startades genom att G själv 

valde att plocka fram legot. Memoryleken startade med att M tog initiativet här att ta ut 

korten och sprida ut dem på bordet.  

 

Resultat av hur rollerna fördelades:  

Resultatet på hur eleverna fördelade rollerna visade på att det skilde sig i de olika lekarna. I 

bolleken fördelades rollerna genom att två elever fick ansvaret att välja varsin elev till sitt 

lag tills alla eleverna blev valda. Deras roll i leken fortsätter när de spelar fotboll och 

framkommer gemensamt då de anpassar sig till fotbollsreglerna. I dansen tog en 

flicka initiativet att starta leken genom att fördela rollerna till de andra flickorna, hon valde 

vilken dans som skulle utspelas och vem som skulle göra vad. De andra flickorna valde då 

att anpassa sin roll utifrån M vilja. I legoleken valde pojkarna att 

inta egna påhittade rollkaraktär utifrån legofigurerna. De hade varsin rollkaraktär. 

I memoryleken hade elev M en mer auktoritär roll då hon tog initiativet till att styra upp 

leken. De övriga tjejerna valde att anpassa sig efter lekens regler.  

 

Resultat av hur lekarna avslutades:  

Bolleken och legoleken avslutades när några elever skulle hem och en elev skulle till en 

lektion. I bolleken skulle även en elev gå till en lektion. Dansen avslutades när leken 

förlorade sitt fokus då en av observatörerna pausade leken, vid flickornas framtagande av 

rockringar. Memoryleken avslutades när eleverna själva valde att avsluta leken. 
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Resultat av de lekregler och leksignaler som kunde iakttas:  

Under bolleken valde eleverna att utgå från fotbollsregler. Under bolleken behövde 

eleverna anpassa sig efter gruppens sociala samspel. Eleverna använde sig av leksignaler 

under bolleken när de ville få kontakt med sina lagkamrater och när de ville 

få bollen passad från dem.  I dansleken valde de övriga tjejerna att anpassa sig 

efter Ms regler. M valde vilka danser de skulle utföra. Under denna lek saknades 

ömsesidighet när de övriga flickornas förslag nekades. M bestämde själv vad som skulle 

utspelas och de övriga tjejerna fick anpassa sig efter henne. I dansen iakttogs leksignaler 

när två av de fyra eleverna ställde sig bredvid för att signalera att de också 

ville dansa. Lekreglerna som uppstod under legoleken var att de anpassade sitt beteende 

utifrån legokaraktärernas roll. Leksignalen i denna lek framkom när J valde att le för att 

visa intresse till Gs legolek. Lekregler som kunde iakttas under memoryleken var spelets 

regler samt de sociala lekreglerna kring turtagning, samförstånd och 

ömsesidighet. Leksignaler som användes i memory spelet var språk och ansiktsuttryck för 

att exempelvis visa vems tur det var.  
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Diskussion 

I denna del kommer resultatet diskuteras utifrån undersökningens syfte och 

forskningsfrågor samt tidigare forskning. Utifrån det sociokulturella perspektivet har 

observatörerna kunnat iaktta gruppens sociala samspel, och då fokuserat på elevernas start, 

avslutning och rollfördelning under leken. Med hjälp av det kommunikationsteoretiska och 

sociokulturella perspektivet som utgångspunkt har observatörerna kunnat fördjupa sig i 

elevernas lekregler och leksignaler. Eftersom undersökningens resultat grundas i 

analyserna som gjorts speglar de dessa perspektiv.  

Resultatdiskussion    

Undersökningens syfte var att undersöka elevernas sociala samspel med varandra i leken. 

Forskningsfrågorna var hur en lek startas upp och avslutas, hur fördelar eleverna rollerna 

mellan sig, samt vilka lekregler och leksignaler som kan iakttas i leken. Resultatet visar att 

det gick att se hur uppstarten av lek skedde samt hur lekarna avslutades. Även hur 

rollfördelningen utspelades i lekarna blev synligt, samt olika leksignaler och lekregler som 

förekom i de olika lekarna. Hur undersökningens syfte samt forskningsfrågorna blir 

besvarade kommer att diskuteras i denna del. I direkt anslutning till resultatdiskussionen 

kommer den valda metoden att diskuteras. 

Uppstart av lek: 

Det första som vi ville se var hur en lek startades upp. I resultatet blev det synligt att 

samtliga lekar som observerades var egeninitierade av eleverna. Enligt Lindqvist (2002) 

kräver uppstarten av lek ett samarbete mellan eleverna, vilket blev tydligt under 

lekobservationerna. Resultatet visade på att eleverna i bolleken behövde hjälp vid starten 

då de inte själva kunde dela in lagen. Här är det enligt oss viktigt att ge det stöd som 

eleverna behöver, genom att finnas där vid uppstarten för att sedan låta dem leka själva. 

Vid den ensamlek som skedde i starten av legoleken är det enligt oss viktigt att låta eleven 

välja själv om hen vill leka ensam. Knutsdotter Olofsson (2003) menar att när barn väljer 

att leka själva kan barnen välja att gå ifrån det sociala sammanhanget och kan på så sätt 

koppla av.  Under både memory leken och dansen valde M att starta upp lekarna.  
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Avslutning av lek: 

Det andra vi ville undersöka var hur de olika lekarna avslutades. Lekarnas avslutning i 

bolleken samt legoleken berodde på utomstående faktorer, att de skulle hem eller på 

lektion. Dansens avslut skedde genom att eleverna förlorade fokus på leken, vilket kan 

bero på att en av oss valde att ingripa när de tog fram rockringarna. I memory var det 

istället eleverna själva som valde att avsluta leken. Enligt Knutsdotter Olofsson (1996) är 

det viktigt att det finns tid för lek. Vårt resultat visar på att vissa lekar slutar på grund av 

det inte finns mer tid att leka. Anledningen som blev synlig i lekobservationerna var att 

eleverna skulle gå hem. Men vi vet av tidigare erfarenheter att lek kan avslutas på grund 

av begränsad tid vid andra tillfällen, ett exempel på när leken måste avslutas är när eleverna 

ska äta mellanmål.  

Rollfördelning: 

Hur rollfördelningen genomfördes och utspelade sig berodde på vilken typ av lek det var 

och vilka elever som deltog. När de i bolleken kunde dela in sig i lag fungerade det sociala 

samspelet. I sin doktorsavhandling kom Löfdahl (2002) fram till att barn i leken lär sig att 

det finns roller som kan vara underordnade och roller som är auktoritära. Vårt resultat 

stödjer Löfdahls (2002) tidigare forskning där det syns att rollerna som fördelas har olika 

status. Ett exempel är att M hade en överordnad status i jämförelse med vad tjejerna i 

gruppen har vid både memoryleken och under dansen. 

Lekregler: 

Under lekobservationerna ville vi se vilka lekregler som kunde iakttas. Lekreglerna som 

synliggjordes i samtliga lekar var Knutsdotter Olofssons (2009) lekregler gällande 

samförstånd, ömsesidighet och turtagande. Utifrån vårt resultat har vi kommit fram till att 

när eleverna använder sig av dessa lekregler har eleverna enklare att komma överens med 

varandra. I sin rapport kommer Knutsdotter Olofsson (1991) fram till att leken kan avbrytas 

om lekreglerna inte följs. Utifrån vår observation av dansen tappade eleverna fokus på 

leken, vilket kan bero på att de slutade följa lekreglerna under leken. I sin rapport kommer 

Knutsdotter Olofsson (1991) fram till att leken kan avbrytas om lekreglerna inte följs. 

Utifrån vår observation av dansen tappade eleverna fokus på leken, vilket även kan bero 

på att de slutade följa lekreglerna som fanns. Både Knutsdotter Olofsson (2009) och 
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Vygotskij (1978) kommer fram till att barn behöver förhålla sig till de lekregler som finns. 

Knutsdotter Olofsson visar detta genom att använda sig av de tre lekreglerna ömsesidighet, 

samförstånd och turtagande medan Vygotskij menar att det är beteenderegler som följs när 

eleverna tar på sig en roll i leken.  

Leksignaler: 

Leksignaler sker både under uppstarten samt under hela leken. Leksignalerna används för 

att tolka det som sker i leken. De används även för att förstå om det som sker är lek eller 

verklighet (Knutsdotter Olofsson, 2003). Leksignaler som kunde iakttas var bland annat 

leendet vid legoleken, hur de valde att stå i dansen och be om att få bollen i bolleken. När 

eleverna i legoleken gick in i legokaraktärernas roller använde de sig utav leksignaler som 

att ändra sin röst till sina karaktärer. Enligt Knutsdotter Olofsson (2009) behöver barn veta 

hur de kan använda sig av leksignaler när de ska starta upp en lek och för att leken ska 

kunna fungera.  

Inträdesstrategier: 

I lekobservationen där dansen iakttogs skulle anledningen till att M och S inte ville släppa 

in de två andra eleverna, kunna bero på att de ville beskydda sin lek. Barn 

behöver möjligheter att utöva inflytande (Öhman, 2009). Barn lär sig använda olika 

inträdesstrategier för att få tillgång till lek (Rizzo & Corsaro, 1995). Resultatet visade på 

en inträdesstrategi där eleven använde sig av leksignalen att le för att visa att han ville vara 

med i legoleken. För att låta barn pröva sig fram i olika leksituationer är det enligt vår 

mening viktigt att se om eleverna själva kan lösa situationen, istället för att ingripa direkt.  

Ensamlek: 

I vår analys såg vi en ensamlek vid legoleken där eleven lekte själv innan en kamrat gick 

med i leken. Vid ensamlek kan barn komma ifrån det sociala sammanhanget och koppla 

av (Knutsdotter Olofsson, 2003). Alla barn behöver veta hur man leker själv, men i de fall 

där barn inte leker alls behöver lärare ge stöd samt uppmuntra barnen (Öhman, 2011). 

Öhman (2011) menar att de barn som har svårigheter i 

leken kan sakna samspelserfarenheter av lek. Det kan även bero på att de barnen känner 
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sig osäkra eller otrygga inom gruppen. Vedeler (2009) skriver att barn gärna vill skydda 

sin lek mot andra. Barn vill oftast bevara sin lek (Öhman, 2009). 

Makt: 

I sin doktorsavhandling tar Löfdahl (2002) upp att lek inte alltid är lustfyllt utan kan ha 

inslag av oenighet och makt. Vi tror att det som skedde i dansen och memory spelet kan 

vara maktutövande. Bartholdson (2008) menar att barn kan använda sig utav sin makt för 

att styra andras handlingar. Ett tydligt exempel är när M väljer att ta eget initiativ för att 

starta upp dansen. Hon väljer att utöva makt i leken när hon utesluter andra i dansen och 

när hon väljer hur den ska uppvisas. Enligt oss skulle maktsituationen som utspelades i 

dansleken vara ett tillfälle där en lärare i fritidshem kunnat gå förbi utan att ingripa för att 

se huruvida lekklimatet är positivt och därefter avgjort om situationen kräver ett ingripande 

eller inte. Vi tror att vissa elever har makt eftersom de kan ha en viss status i lek, men vi 

tror också att det handlar om att eleverna kan ta initiativ i relation till den leken de befinner 

sig i. Våra tolkningar överensstämmer med de Öhman (2011) har om vikten att barn skall 

kunna ta egna initiativ i leken för att också kunna få möjlighet att bestämma och utöva 

makt i leken.  

Lekhandlingar: 

Resultatet visar på att när eleverna utförde olika handlingar visste de vad som skulle ske 

härnäst. Exempel är när eleverna tar med sig en boll ut vet de att en bollek kommer att 

påbörjas. Alla lekobservationer som genomfördes innehöll lekhandlingar, vilket enligt 

Vygotskijs syn är elevernas görande i leken. Även de handlingar som barn får inspiration 

till att ta med i sin egen lek från att iaktta andra ingår i lekhandlingarna (Jensen, 2013). I 

resultatet finns det ett tydligt exempel på lekhandlingar, i legoleken där en elev observerade 

en annan elev för att leka med legot innan han själv gick in i leken. Barn lär sig av att 

observera andra barn i leken (Forsgård, 1989). Barn förstår vad som kommer att hända i 

leken efter att de utfört en handling med hjälp av det prospektiva minnet (Knutsdotter 

Olofsson, 2003). 
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Sociala samspelet och språket som redskap: 

Undersökningens resultat visar på att det sociala samspelet var som mest effektivt när 

elever kommunicerade med varandra. Löfdahls (2002) resultat visar att kommunikation 

har en viktig funktion i leken, vilket också synliggjordes i vår undersökning. I dansen och 

memory kom eleverna överens om vad de skulle göra genom att kommunicera med 

varandra. Det sociala samspelet i legot utvecklades positivt när eleverna interagerade med 

varandra genom legofigurerna. Den gemensamma nämnaren var att det sociala samspelet 

fungerade och de kunde kommunicera med varandra. Enligt Knutsdotter Olofsson 

(2003) är samspelet mellan barnen viktigt för att leken ska fortsätta. I bolleken 

uppmärksammades brist i det sociala samspelet vilket ledde till konflikter medan det i 

memoryleken fungerade konfliktfritt.  

Vuxnas betydelse i leken: 

Med hjälp utav analysen av lekobservationer går det att konstatera att det ibland behövs 

vuxna för att hjälpa elever att reda ut konflikter. Vid de tillfällen där en av observatörerna 

valde att ingripa berodde det på att det fanns ett behov av vuxenhjälp i leken. Enligt Kane 

(2015) kan fritidslärarnas delaktighet i leken leda till goda relationer i elevgruppen. Under 

utförandet av lekobservationer blev det tydligt att eleverna stundvis behövde stöd i sin lek. 

Vuxna kan hjälpa barn att lära sig samspelsregler (Säljö, 2014a). Utifrån våra egna 

erfarenheter från lekobservationerna bedömer vi att de vuxna som finns i elevernas närhet 

behöver kunna tolka lek så de vet när stöd behöver ges. Utifrån undersökningens 

lekobservationer har vi kommit fram till att de vuxna bör undvika att avbryta barnens lek, 

då de oftast vill bevara sin lek. Situationer detta inte lämpar sig är när elever utsätts för 

fara. Ett exempel på när elever kan utsättas för fara som vi såg var under 

dansobservationen. När eleverna började leka med rockringar kunde de skada varandra och 

därför valde en av oss att ingripa.  

Metoddiskussion 

Metoden som har använts i undersökningen är observationer. Undersökningens syfte var 

att undersöka det sociala samspelet bland barnen i leken på fritidshemmet. Gruppens 

sociala samspel blir synligt när observationer genomförs (Rubinstein Reich & Wesén, 

1986). Genom att utgå ifrån bestämda kategorier blir observationerna strukturerade 

(Björndal, 2005). Kilhström (2007) skriver att en situation kan misstolkas på grund av 



 

31 
 

tidigare erfarenheter samt förutfattade meningar. Eftersom observationerna utgick från 

kategorier fick vi fram det material som behövdes för att svara på forskningsfrågorna och 

samtidigt gjorde det att vi väntade med att tolka situationen och genomföra analysen av 

lekobservationer.  

En annan kvalitativ metod som hade kunnat användas i undersökningen är intervjuer. Patel 

och Davidson (2003) skriver att kvalitativa intervjuer ofta handlar om att ta reda på någons 

uppfattning. Om intervjuer hade använts istället för observationer hade resultatet blivit 

utifrån vad eleverna uppfattar och inte utifrån vad som gick att iaktta, som denna 

undersökning bygger på. Bearbetningen av intervjuer hade därför kunnat leda till ett annat 

resultat. Som exempelvis då hur eleverna själva uppfattar deras samspel i leken.  

Repstad (2007) skriver om passiva och aktiva observationer. I passiva observationer agerar 

personen som observerar medan i aktiva agerar personen mer som en del av gruppen. I 

undersökningen valde vi att inte agera helt passivt. En konsekvens av att vi inte var helt 

passiva är att vårt val att prata med eleverna under observationerna kan ha påverkat deras 

handlingar. Om vi istället hade agerat helt passivt skulle deras handlingar kunnat påverkas 

på ett annat sätt. En möjlighet är att eleverna skulle ha känt sig obekväma och inte agerat 

som de vanligen gör. Patel och Davidson (2003) menar att trovärdigheten ökar när fler än 

en observatör iakttar samma situation. Vi valde att observera samma lektillfälle och gjorde 

sedan presentation samt analys av lekobservationerna tillsammans. Genom att göra det 

tillsammans fick vi en vidare översikt i vad som pågick i leken. Om vi istället hade 

observerat vid olika tillfällen hade mängden insamlad empiri troligtvis ökat, men 

trovärdigheten hade blivit lägre.    

Vidare forskning 

Observatörerna har under undersökningens gång upptäckt att det saknas forskning om 

leken i fritidshemmet. Merparten av forskning om lek har riktats mot förskolan. För att få 

en djupare förståelse för elevernas lek skulle vidare forskning kunna utgå från elevernas 

perspektiv. Observatörerna upplever att utifrån det begränsade området som de valt att 

hålla sig till har de kunnat få fram resultat på de forskningsfrågor som valts att undersöka. 

Resultatet hade kunnat bli ännu bredare om urvalet hade inkluderat flera skolor och 

observerat fler verksamheter. Därefter hade den insamlade empirin kunnat jämföras och 

analyserats. Denna undersökningens utgångspunkt var i det sociokulturella perspektivet 
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tillsammans med det kommunikationsteoretiska perspektivet. En intressant aspekt hade 

varit att se vilket resultat som hade framkommit med ett annat teoretiskt perspektiv på våra 

forskningsfrågor. Eller använda sig av både observationer och intervjuer samtidigt för 

att undersöka en elevgrupp. För att förtydliga det sociala samspelet i gruppen med hjälp av 

observationerna samt fördjupa förståelse av de enskilda barnens perspektiv med hjälp 

utav intervjuerna.    
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Bilaga 1: Missivbrev 

Examensarbete för Grundlärare fritidshem LEGP17 - V18 

Fatlinda och Roxanne genomför en studie i kursen Examensarbete inom ramen för 

Grundlärare med inriktning mot fritidshem vid Jönköping University. Övergripande 

fokus i studien är att undersöka pedagogiska och didaktiska frågor rörande 

fritidshemmets policy och praktik. Mer specifikt handlar denna studie om att vi vill 

undersöka elevernas sociala samspel med varandra i fritidshemmet.  

Fatlinda och Roxanne genomför denna studie i syfte att (a) bidra till kunskap om 

fritidshemmet och dess verksamhet; (b) få erfarenhet av att genomföra empirisk 

forskning inom utbildning och undervisning; och (c) fullgöra kraven för att bli 

examinerad från grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem på Högskolan för 

Lärande och Kommunikation vid Jönköping University. Om du accepterar att ditt barn 

får delta i denna studie kommer ditt barn att bli involverad i en eller flera av följande 

forskningsaktiviteter i fritidshemmets lokaler: 

 ____ Bli observerad av studentforskaren när han/hon deltar i ordinarie 

fritidshemsaktiviteter.  

 ____ Interagerar med studentforskarna i vardagliga fritidshemsaktiviteter. 

____ Samtalar med studentforskarna i informella samtal individuellt och i grupp. 

 

All information som genereras kommer att anonymiseras vilket garanterar att ditt barn 

inte kan bli identifierat. Dessutom kommer all information som genereras förvaras på ett 

säkert sätt som förhindrar att det försvinner t ex genom stöld. Du har din fulla rätt att 

avbryta ditt barns deltagande och därmed ta tillbaka samtycke när som helst och av 

vilken orsak som helst. Om du har frågor gällande den här undersökningen och/eller ditt 

deltagande, vänligen kontakta kursansvarig, Carin Falkner (carin.falkner@ju.se) eller 

examinator, Ann Ludvigsson (ann.ludvigsson@ju.se) Om du accepterar att ditt barn får 

delta, vänligen skriv under på nästa sida. 

 



 

 
 

Förälder/Vårdnadshavares kontaktinformation, telefon och/eller email: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Datum __________________________  

 

Förälder/Vårdnadshavares namnförtydligande, Förälder/vårdnadshavares signatur 

____________________________________           ____________________________________ 

Elevens namnförtydligande                                                      Elevens signatur 

____________________________________           ____________________________________ 

Studentens namnförtydligande                                                  Studentens signatur                           

____________________________________            ____________________________________ 

Studentens namnförtydligande                                                   Studentens signatur                           

____________________________________            ____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 2: Observationsschema 

Observationsschema 

 

Studentens namn: _________________________________________________________ 

  

Tid: ___________________________________________________________________ 

   

Datum:  ________________________________________________________________ 

  

Inomhus/Utomhus: _______________________________________________________ 

 

Antal barn i leken: ________________________________________________________ 

  

Aktivitet: _______________________________________________________________ 

  

 

Anteckningar 

Hur 

startas 

leken? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur 

fördelas 

rollerna i 

leken? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Vem 

fördelar 

rollerna? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur tar 

eleverna 

emot sin 

roll? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad 

händer/ 

hur leker 

de? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur 

avslutas 

leken? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


