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Förord 

Lek har stor betydelse och är en naturlig del av ett barns liv. Vi har uppfattningen att ett barn 

lär sig och utvecklar mycket genom lek: socialt samspel, kreativitet, empati, turtagning för att 

nämna några exempel. Genom den utvecklings- och lärandepotential som finns i leken blir det 

viktigt att de miljöer barn vistas i stimulerar till lek. Som blivande lärare i fritidshem har vi nu 

kommit in på utbildningens sista uppgift, att skriva ett självständigt arbete. Eftersom lek är ett 

område som berörts genom hela utbildningen och det sedan tidigare ligger oss varmt om 

hjärtat, har vi nu valt att lägga fokus på lekens betydelse för barns sociala samspel. Vi har en 

bild av att leken automatiskt innebär ett socialt samspel, oavsett om barnet leker med andra 

kamrater eller kanske med en leksak, interaktioner sker hela tiden i leken. Som blivande 

pedagoger anser vi att det är viktigt för oss att ha kunskap om lekens betydelse på både gott 

och ont. Det viktiga för oss är inte att barnen förstår att de lär sig genom lek utan att vi vuxna 

är medvetna om lekens potential och möjligheter till ett lärande, för att kunna ge 

förutsättningar till utveckling och lärande genom lek. Barn har alltid genom alla tider lekt och 

kommer alltid att leka. Kan vi som blivande pedagoger ta vara på detta fenomen och stimulera 

till ett omedvetet lärande på ett roligt sätt har vi vunnit mycket.  

”Människan leker bara när hon i ordets fulla bemärkelse är människa, och hon är helt och 

hållet människa bara när hon leker” (Friedrich Schiller, Pedagogiska magasinet 2012:1). 

 

Slutligen vill vi rikta ett stort TACK till alla informanter, nära och kära och framför allt vår 

handledare Dan Andersson.  
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Rebecka Hansson & Emma Lundberg  

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning     

Föreliggande uppsats behandlar verksamma pedagogers syn på lek och barns utveckling av 

det sociala samspelet samt skolgårdens inverkan på dessa båda aspekter. De frågeställningar 

vi valt att använda oss av är: Vad lägger verksamma pedagoger in i begreppen lek och socialt 

samspel? Hur upplever pedagoger att de arbetar för att främja barnens sociala samspel 

genom lek? Ser pedagogerna att det sociala samspelet kan möjliggöras genom skolgårdens 

utformning? I analysarbetet har vi utgått från ett sociokulturellt perspektiv. Det 

sociokulturella perspektivet lyfter vikten av kulturen och kontexten som ett lärande sker i. 

Kulturen i denna uppsats blir fritidshemmet, till denna kultur hör också verksamma pedagoger 

och barnen. Språkliga och fysiska verktyg kan användas som redskap i utvecklingen av det 

sociala samspelet. Språkliga redskap används i kommunikation och fysiska verktyg kan vara 

sådant som finns att tillgå på skolgården. Metoden vi valde att använda oss av var 

halvstrukturerade kvalitativa intervjuer som genomfördes med sex verksamma pedagoger som 

arbetar inom fritidshemsverksamheten. Pedagogerna i vår undersökning visar på stor 

medvetenhet om lekens betydelse för utvecklingen av barns sociala samspel. Leken framstår 

som central för fritidshemmets verksamhet, där egenskaper som turtagning, lyhördhet, respekt 

och samarbete står i fokus. Barns sociala utveckling hör ihop med deras kunskapsutveckling. 

Lek, socialt samspel och skolgården är viktiga parametrar inom fritidshemsverksamheten.  

  

Nyckelord: lek, lekregler, socialt samspel, skolgård, fritidshemmet 
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1. Inledning 

Fritidshemmets uppdrag enligt Skolverkets publikation Allmänna råd och kommentarer för 

kvalitet i fritidshem (2007) är att komplettera skolan och att ge barnen en meningsfull fritid 

där leken blir en naturlig del av den pedagogiska verksamheten som sker inom fritidshemmet. 

Fritidshemmet skall genom verksamheten stödja och hjälpa barnens sociala, emotionella, 

fysiska och intellektuella utveckling. Med leken kommer många goda möjligheter till 

utveckling och lärande för barn vilket framkommer i Skolverket (2007).   

 

Barn är ständigt aktiva skapare av sin egen utveckling och sitt eget lärande 

såväl i lek som i skapande verksamhet och i utforskning av omvärlden. [...] 
Genom leken kan barns mönster i sätt att tänka, lösa problem och hantera 

information förändras och utvecklas. De prövar och utvecklar sin fysiska, 

psykiska och sociala kompetens. Det är i leken barn får prova olika sociala 

roller och lägga grunden till sin identitet. Det kan också handla om förmågan 

att kunna läsa av andra och försöka förstå hur de tänker det vill säga att 

utveckla den empatiska förmågan. När det gäller att stödja och stimulera 

barns utveckling och lärande kan fri lek behöva vuxnas närvaro (Skolverket 

2007, s 23).  
 

Inge Johansson (2011) delar uppfattningen som framkommer i Skolverkets publikation att det 

är i leken som barnen får pröva de olika sociala roller som behövs vid interaktion med andra 

barn och vuxna. Barnen lägger grunden för sin identitet och utvecklar sin empatiska förmåga 

genom leken. Johansson menar vidare att lek och spel är en central del i fritidshemmets 

verksamhet. Interaktioner med andra barn och vuxna är en del av lekens natur. Interaktionerna 

stimulerar till att utveckla det sociala samspelet där barnen kan utvecklas till socialt 

kompetenta individer. 

 

Lekens sociala betydelse är något som även Birgitta Knutsdotter Olofsson (2003) tar upp. 

Hon klassar de egenskaper som leken utvecklar som “sociala lekregler”. De innefattar 

samförstånd, ömsesidighet och turtagande och behövs för att leken ska behålla harmonin. 

Samförstånd beskrivs som en situation där båda parter är medvetna och överens om att de 

leker och vad de leker. Ömsesidighet betyder att alla är på jämställd nivå oberoende av ålder 

och styrka. Turtagande översätts med att ibland är det du, ibland jag, som bestämmer eller tar 

initiativ (Knutsdotter Olofsson 2003). Marie-Louise Hjorth (1996) har undersökt barns 

uppfattningar om lek i förskolan och i den undersökningen kommit fram till att leken bidrar 

till att tänkandet utvecklas och att barnen tillägnar sig kunskaper i leken. I leken utvecklar 

barnen dessutom sitt självmedvetande och sin förmåga till empati. Barnens förmåga att 

formulera, förstå och tillämpa regler utvecklas också genom leken (Hjorth 1996). Denna 
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definiering av lek och lekens betydelse som lyfts fram av Hjorth stödjer våra tankar och 

erfarenheter vi samlat på oss under utbildningen till grundlärare i fritidshem.  

 

Under barnets vistelse i fritidshemmet har leken en central roll och präglar en stor del av den 

verksamhet som bedrivs där. Utifrån våra erfarenheter från den verksamhetsförlagda 

utbildningen (VFU) har vi sett att en stor del av verksamheten på fritidshemmet bedrivs i 

utomhusmiljö. Skolverket (2007) betonar utemiljöns betydelse för barns utveckling och 

lärande och föreskriver att “det behövs en utemiljö som ger utrymme för såväl platsbundna 

lekar, som utforskande aktiviteter” (Skolverket 2007, s 21). Miljön och lokalerna på 

fritidshemmet skall enligt Skolverket vara utformade för en god varierad pedagogisk 

verksamhet, där barnet både som individ och i gruppen ska kunna finnas i en lärande och 

utvecklande miljö. Anneli Hippinen Ahlgren (2013) betonar vikten av att pedagogerna 

utvärderar och upptäcker vilken typ av utemiljö barnen befinner sig i, hur leken kommer till 

uttryck samt hur det sociala samspelet fungerar i dessa miljöer. Birgitta Davidsson (2008) 

framhåller vikten av att platserna och rummen skall öppna upp för möjligheter till både egen 

och gemensam lek. Vidare tar Davidsson upp att en stor och viktig del av barns lek handlar 

om socialt samspel och det sociala lärandet, exempelvis att förhandla om och klara av regler.   
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2. Syfte och frågeställning 

Som vi påvisar i inledningen utgör leken en stor del av fritidshemmets verksamhet. Leken är 

ett pedagogiskt verktyg för att utveckla det sociala samspelet som ligger till grund för att 

kunna interagera med andra barn och vuxna. Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka 

vilken syn pedagoger på fyra olika fritidshem har på lek samt hur de pedagogerna använder 

barns lek för att främja utvecklingen av deras sociala samspel. Vidare vill vi också studera om 

det framkommer skillnader i pedagogers uppfattningar, både inom och mellan olika skolor, 

angående lek. Utomhusmiljön, särskilt skolgården, finner vi intressant då denna arena är 

präglad av öppna ytor som ger mycket utrymme för lek. Utifrån detta har vi följande 

frågeställningar: 

 Vad lägger verksamma pedagoger in i begreppen lek och socialt samspel? 

 Hur arbetar pedagoger för att främja barnens sociala samspel genom lek?  

 Ser pedagogerna att det sociala samspelet kan möjliggöras genom skolgårdens 

utformning?  

 

  



Rebecka Hansson och Emma Lundberg 

4 
 

3. Kunskapsbakgrund 

Vi har avgränsat litteraturen genom att studera dess infallsvinklar och perspektiv på lek, 

socialt samspel och skolgården. Genomgående för den litteratur vi har valt är att texterna 

genomgående har ett pedagogiskt perspektiv som utgångspunkt. Tidsmässigt har vi avgränsat 

litteraturen till 1980-talet fram tills idag. Den litteratur som ligger till grund för 

kunskapsbakgrunden har varit övervägande svensk eftersom vi anser det vara mest väsentligt 

utifrån vårt framtida yrkesliv. Det blir mer relevant att använda texter som speglar samma 

skolkultur som den vi kommer arbeta i. Vår litteratur består av såväl avhandlingar som 

antologier och monografier. För att hitta relevant litteratur har vi dels sökt via 

universitetsbibliotekets databaser Summon och DiVA samt fördjupat oss i tidigare 

kurslitteratur från vår utbildning. Den litteratur vi har valt behandlar olika aspekter av ”lek”, 

”socialt samspel”, ”skolgård”. Dessa tre begrepp har varit sökorden vi använt. Vi har också 

använt oss av snöbollsmetoden, där referenslistor har gett nya uppslag på litteratur.  

 

3.1. Lekens olika aspekter 
Nedan följer ett avsnitt som beskriver några av de olika aspekter som finns på leken. 

Forskningen är knuten till författarna Knutsdotter Olofsson (2003, 2009), Johansson (2011) 

och Lillemyr (2002). Lekens eventuella potential och bidragande till barnets utveckling av det 

sociala samspelet kommer att behandlas i detta avsnitt. 

 

I leken finns stor potential till lärande och när leken sker tillsammans med andra kan barnet 

utveckla sin sociala kompetens (Knutsdotter Olofsson 2009). 

 

När barn leker med varandra lär de sig att leva med andra människor, skratta 

med andra, bli arga utan att slåss, gråta utan att anklaga, kompromissa, känna 

sympati och empati. Fantasi och inlevelseförmåga påverkar varandra. Barn 

som fått tillfälle att utveckla sin lekförmåga har visat sig kunna tänka och 

känna in sig i kamraternas situation. De utvecklar empati och medkänsla och 

visar respekt för varandras speciella behov (Knutsdotter Olofsson 2009, s 

85).  
 

Johansson (2011) uttrycker hur leken är en grundläggande aktivitet under barnens 

utvecklingsperiod, det vill säga en stor del av deras barndom är präglad av lek. Med stöd i 

tidigare forskning menar Johansson att lek och spel är arenor för barnets lärande om andra, att 

kunna ta den andre partens roll. Då spel och lek är en grundläggande verksamhet där barnet 

lär sig att agera tillsammans med andra barn, och förstå förhållandet till omvärlden får dessa 

aktiviteter en stor roll för barnets utveckling. Även Ole Fredrik Lillemyr (2002) reflekterar 
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över om barn lär sig något genom lek. Kan ett lärande ske genom leken? Han menar att detta 

beror helt på vilken syn vi har på leken och vilken syn vi har på lärandet. Det är genom leken 

som barn får bearbeta, skapa, pröva sig fram och experimentera med alla de kunskaper som 

barnen tillägnat sig genom den organiserade undervisningen. En viktig del i lärandet genom 

lek ligger hos pedagogerna. Det är pedagogernas uppgift att se och möjliggöra lärande ur den 

lek som barnen konstruerar (Lillemyr 2002). Nya kunskaper och färdigheter kan enligt 

Lillemyr inhämtas genom leken, vilket barnen har nytta av vidare i livet. Det gäller till 

exempel att det sociala samspelet som sker i leken kan hjälpa barnen att förstå och ta till sig 

färdigheter som de senare kommer att ha användning av i samhället. Därför vill Lillemyr 

relatera leken inte bara till lärande utan också till utveckling. Barnen prövar sig fram i de olika 

sociala konstruktioner som samhället är byggt på. Det är genom samspel med varandra dessa 

kan prövas och omprövas, vilket bidrar till den utveckling som Lillemyr åsyftar. 

 

Knutsdotter Olofsson (2003) har forskat kring lek och hur leken och dess innehåll kan 

skyddas mot påverkan från yttervärlden. Barn är påhittiga när det gäller att hitta sätt att 

skydda sin lek för att den inte ska störas. Ett sätt är att hitta ett avskilt ställe eller en avskild 

vrå där leken kan fortgå utan att störas utifrån. Även om det finns barn som lätt kan försätta 

sig i lekens medvetandevärld behöver de flesta lugn för att komma in i leken. Hon menar 

vidare att det krävs en kompetens för att kunna leka och att det finns en lekförmåga hos varje 

barn som måste utvecklas. För att kunna leka krävs trygghet, att kunna förstå leksignaler och 

att behärska sociala lekregler. Utan trygghet vågar barnet inte försätta sig i lekens tillstånd. 

Utan förståelse för leksignaler kan barnet inte avläsa att något sägs “på lek” eller förstå en 

instruktion som leder till lek. Utan att behärska sociala lekregler kan barnet inte leka 

tillsammans med andra. Knutsdotter Olofsson menar vidare att leken också kan användas som 

en slags terapi där barnen kan arbeta med sina upplevelser av verkliga händelser och själva 

prova på att ta olika roller från situationer de upplevt. Leken är en viktig del för att utveckla 

känslor och känslouttryck. Det finns en risk att barn som inte leker blir omedvetna om sina 

känslor och även får svårt att skilja på verklighet och fiktion. Det är här som relationen mellan 

barn och utveckling av det sociala samspelet blir viktigt. Barnen hjälper varandra i denna 

bearbetningsprocess. Leken är en naturlig form av samvaro. Denna samvaro kan vara mycket 

gynnsam och utvecklande för barnet som individ och social varelse (Knutsdotter Olofsson 

2003). 
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3.2. Lek och miljön 
Detta avsnitt kommer att behandla leken med fokus på miljön och utformningen av denna. De 

forskare vi valt att lyfta inom detta område är Brodin och Lindstrand (2008a, 2008b), Jensen 

(2013), Armitage (2001) och Hippinen Ahlgren (2013). Vilka kopplingar ser forskarna mellan 

lek och utemiljöns betydelse? 

 

Jane Brodin och Peg Lindstrand (2008a) lyfter fram utomhusmiljöns betydelse för barns lek, 

främst ur ett rörelseperspektiv. De lekaktiviteter som barnen kan ägna sig åt utomhus blir 

präglade av en frihet och den fria leken, i motsats till den strukturerade vardag som 

barndomen formats av. Utomhusmiljön inbjuder till stora, rörliga, livliga lekar då utrymmet är 

stort och tillåtande. Dessa stora, rörliga och livliga lekarna begränsas lätt av utrymmet och de 

regler som finns i inomhusmiljön. Vidare menar Jane Brodin och Peg Lindstrand (2008b) att 

utelek anses vara värdefull av just den faktorn att den ger barnet obegränsad rörelsefrihet och 

dess stora öppna utrymmen uppmanar till en friare lek, särskilt i västvärlden. Detta kan vara 

en anledning till att uteleken anses vara betydelsefull. 

 

Mikael Jensen (2013) har även han studerat utomhusmiljöns påverkan på barns lärande. Han 

menar att det finns två bidragande faktorer som är avgörande när det gäller miljöns påverkan 

på lärandet. Den första faktorn handlar om miljöns inbjudan till interaktioner mellan flera 

individer där kommunikation mellan dessa ligger i fokus. Den andra faktorn avser hur miljön 

skall vara inspirerande och motivera till lärande. Jensen menar att lärandet i många avseenden 

är knutet till den situation och miljö den utspelar sig i. Denna miljö och situation menar han är 

avgörande för vad individerna lär sig. Skolgården är en central plats för barns utemiljö, vilket 

är något som Marc Armitage (2001) har forskat om. Hans fokus är utformningen av och 

funktionen hos Storbritanniens skolgårdar. Det sker många lekrelaterade händelser av olika 

karaktär på skolgården och den är full av fantasi, mysterium och vänskapsgrupper. 

Skolgården har också många precisa och väl accepterade uppdelningar av ytan, där olika 

aktiviteter och även olika elevgrupper ges företräde. Barn leker inte alltid på det sätt som är 

intentionen när skolgårdar designas. Det finns enligt Armitage en motsättning mellan hur 

vuxna anser att skolgården bör se ut för att tillgodose barnens lekbehov och de behov som 

barnens lek ger upphov till. Skolgårdar designas utifrån ett vuxenperspektiv där vuxnas 

föreställningar om vad barn kan och borde kunna göra står i fokus, snarare än att se 

skolgården utifrån barnens intressen och behov. Moderna skolgårdar har färre lekmöjligheter 

än äldre. Det är nu för tiden mer regel än undantag att skolgårdar inte har lekutrustning. På en 
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skolgård finns det alltid begränsningar i utrymme vilket leder till svårigheter att kombinera 

olika typer av lekar, t.ex. fotboll, jaga-lekar och lekar med saker som exempelvis hopprep 

eftersom alla kräver utrymme. En kvadratisk eller rektangulär skolgård är oftast inte så bra. 

Det är bättre med U-formad eller L-formad skolgård där lekar kan få en mer naturlig 

uppdelning. När lekarna konkurrerar om samma utrymme kan konflikter uppstå (Armitage 

2001). 

 

De öppna miljöer som bjuder in till det sociala samspelet är enligt Hippinen Ahlgren (2013) 

en av de centrala delarna inom fritidshemmets verksamhet. Det leder oss in på nästa område 

inom kunskapsbakgrunden som handlar om fritidshemmet. 

 

3.3. Fritidshemmets roll för leken 
Fritidshemmet är en plattform där leken har en central roll. Detta avsnitt behandlar hur 

fritidshemmet som komplement till skolans verksamhet skall fokusera på barnets sociala 

kompetens. Författaren i detta avsnitt är Johansson (2011). 

 

Fritidshemmets relation till leken och hur fritidshemmet ägnar stor del av sin tid åt lek och 

spel, där barnen får möjlighet att delta i olika sociala grupperingar, är något som Johansson 

(2011) har studerat. Leken på fritidshemmet bidrar till att barn får med sig erfarenheter och 

kunnande, dessa kunskaper och erfarenheter prövar och befäster barnen genom ett socialt 

samspel med varandra, mellan barn och barn men även mellan barn och vuxen. Han beskriver 

hur barn i skolåldern successivt utvecklar sin självständighet, vilken bidrar till att barnet 

skapar sig sin egen identitet och formar sina egna intressen. Denna utveckling sker i ständigt 

samspel med andra, ett samspel som fritidshemmet skall bidra med. Det skall vara en miljö 

som uppmanar till utveckling av barnets tillit till sig själv och de förmågor som barnet 

behöver för den sociala utvecklingsprocessen. Vikten av gruppen och samspel mellan barn-

barn men även barn-vuxen lyfter Johansson fram som viktig på fritidshemmet då dessa ger 

barnet möjlighet att pröva och utveckla sociala normer och värderingar. 

 

3.4. Leken ur ett sociologiskt och socialpsykologiskt perspektiv 

Här behandlar vi leken ur ett sociologiskt och socialpsykologiskt perspektiv. Vi tar bland 

annat upp problematiken som kan uppstå med maktstrukturer i leken samt att lek kräver social 
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kompetens. Forskare som presenteras är Lillemyr (2002), Forsgård (1987), Knutsdotter 

Olofsson (2009) och Kane (2013). 

 

Lillemyr (2002) beskriver den pedagogiska grundsynen och menar att denna kan delas in i tre 

delar. Den sociologiska grundsynen är den del vi valt att presentera här då den är mest 

relevant för vårt arbete. Det mest centrala inom den sociologiska grundsynen är förståelsen av 

begreppet socialisation. Socialisation beskrivs som de processer i vilka barnet lär sig 

samhällets normer, värderingar och livsmönster. Det innebär också hur barnet lär sig att 

umgås med andra barn och vuxna. Den sociologiska grundsynen bygger på att barnet 

samspelar med andra aktörer som finns i samhället, utvecklas tillsammans med och igenom 

dessa. Barns lek och lärande är enligt Lillemyr mycket komplexa fenomen, därför har han 

även belyst detta ur ett socialpsykologiskt perspektiv. För leken är de sociala relationerna 

mellan barnet och andra personer av stor vikt. Lärandet har till stor del uppfattats som en 

individuell process enligt Lillemyr. Med stöd i nyare forskning ser han hur synen på lärandet 

ändrats och vikten av relationer och de sociala förhållanden ses nu som viktiga komponenter 

för lärandet. Även intresset för att vilja lära sig ökar genom sociala relationer.  

 

I leken kan det enligt Margareta Forsgård (1987) uppstå olika former av maktstrukturer, 

exempelvis genom att vissa barn vars egenskaper anses vara mer populära får igenom sina 

idéer och initiativ. Hon menar också att olika lekar eller lekkontexter har olika egenskaper 

som anses viktiga. Hon tar upp två olika lekformer: den spontana och den icke-spontana. I den 

spontana leken är gemenskapen viktig, att tillsammans skapa regler och känna en frihet i 

leksituationen. Egenskaper som premieras är sådana som kännetecknar en bra kompis, 

exempelvis att vara hjälpsam och pålitlig. Den ickespontana leken, som exempelvis fotboll 

eller brännboll är mer inriktad på de som har de fysiska egenskaperna, exempelvis bollsinne 

och snabbhet. 

 

Knutsdotter Olofsson (2009) beskriver hur leksituationer kräver att deltagarna innehar en viss 

social kompetens och förståelse för de spelregler som finns i leken. Barn som inte förstår 

lekreglerna uppfattas ofta som att de förstör leken, får inte vara med och blir tillrättavisade för 

sitt beteende när det egentligen handlar om att de behöver hjälp att ledas in i leken. Eva Kane 

(2013) beskriver hur pedagoger kan skydda lekramar som barnen har skapat så att barnen inte 

förstör för varandra. Pedagoger kan tolka signaler från barnen och leda in barn som inte riktigt 

har de sociala färdigheter som krävs för att själva kunna få tillträde till leken. Istället för att se 
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ett barn som bråkigt och som en lekförstörare kan barnet med hjälp av den vuxne lotsas in i 

lekens värld (Kane 2013).  

 

3.5. Sammanfattning av kunskapsbakgrund 
Vi har i kunskapsbakgrunden lyft fram lekens betydelse ur olika aspekter. För att kunna förstå 

och analysera våra intervjusvar krävs det att vi har en viss kunskap och bakgrundsfakta kring 

de områden och egenskaper som lek innefattar och vilken betydelse lek har för barns sociala 

utveckling. Leken anses vara en grundläggande aspekt för barnets utveckling. Vilket synsätt 

vi använder när vi studerar lek och lärande får betydelse hur vi ser på leken. Miljön har 

inverkan på lärandet i leken och påverkar leken. Vid en planering av hur miljön skall 

utformas, och då särskilt utomhusmiljön, finns ett rörelseperspektiv som ska inbjuda och 

inspirera till lek. Förhållandet mellan socialt samspel och lek är mycket väsentligt. Barns 

förståelse för lekregler och lekkoder är en viktig del för att de ska kunna leka. Pedagoger har 

ett stort ansvar i att förhindra maktstrukturer där leken blir något negativt. Även pedagogers 

uppdrag att stötta och hjälpa de barn som har svårigheter att själva komma in i leken. Vi har 

även presenterat vår valda plattform fritidshemmet och dess roll i leken. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

I den här uppsatsen vill vi ta reda på hur verksamma pedagoger ser på lek och socialt samspel 

samt hur de arbetar med att öka barns sociala samspel genom lek. Med stöd i 

kunskapsbakgrunden som presenterats i kapitel 3 följer nedan ett kapitel där vi redogör för 

grunderna i vårt analysverktyg vilket är det sociokulturella perspektivet. Detta analysverktyg 

ligger till grund för tolkning och analys av intervjuerna. Vi avser att förklara det 

sociokulturella perspektivet enligt Johansson (2011) och Säljö (2000). Vi vill även definiera 

tre begrepp som tillsammans med det sociokulturella perspektivet ligger till grund för vår 

analys. Begreppen är lek, lekregler och socialt samspel.  

4.1. Sociokulturellt perspektiv 
Det är i det sociokulturella sammanhanget som ett lärande skapas och formas enligt Johansson 

(2011). Vidare menar han att det lärande och de läroprocesser som sker i samhället inte kan 

särskiljas från den kultur som dessa äger rum i. Sociokulturellt perspektiv handlar om hur 

samhället kan hjälpa en individ att genom olika interaktioner med andra människor i en viss 

kulturell miljö skaffa sig nya kunskaper och tillsammans utveckla ett lärande. Lärandet 

handlar om de erfarenheter och kunskaper som individen och kollektivet plockar med sig från 

en social situation och hur dessa används i framtiden. Det sociokulturella perspektivet handlar 

inte bara om vad och hur vi lär oss, här ligger fokus på vilket sätt vi lär oss och tar del av den 

kunskap om den kulturella miljön vi är i. I vilka kulturella sammanhang vi befinner oss i 

påverkar vilket lärande som sker, individen är beroende av kollektivet och viceversa. Lärandet 

och kunskap är en del av hur samhället är konstruerat. Det förutsätter interaktioner mellan 

individen och kollektivet, dessa sociala sammanhang är utvecklande och lärotillfällen menar 

Johansson (2011). 

 

Roger Säljö (2000) har forskat om ett sociokulturellt perspektiv där han menar att 

kommunikativa processer är centrala i lärande och utveckling. Kommunikationen ger 

möjlighet till individen att bli delaktig i processer som leder till kunskaper och nya 

färdigheter. Hur människor lär är inte bara förknippat med rent biologiska förutsättningar. Det 

är även kopplat till omvärlden och de krav men också de resurser som finns där. Vi kan ta 

hjälp av olika verktyg eller redskap för att utvecklas bortom våra biologiska begränsningar. 

Vidare problematiseras dubbelheten i läroprocesser, där det kan finnas såväl positiva som 

negativa läroprocesser. Det är ofta samma förmåga att bilda och dela kunskaper som 

förekommer i båda typerna av läroprocesser vilket kan göra det svårt att skilja dem åt. 
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Människan är både en biologisk och sociokulturell varelse och det är kombinationen av dessa 

dimensioner som är grunden för sociokulturell utveckling. Den sociokulturella utvecklingen 

innebär att lärande sker på kollektiv nivå, men inom detta lärande kan det även ske lärande 

och utveckling för varje enskild individ. Ur ett sociokulturellt perspektiv finns ingen gräns för 

hur läraktiga och bildbara vi kan vara. 

 

Människan utvecklar och använder redskap som resurser i vårt dagliga liv (Säljö 2000). Det 

handlar om både språkliga och fysiska redskap. I ett sociokulturellt perspektiv på lärande och 

utveckling utgör vårt samspel med dessa en central del och de ger oss en möjlighet att vara 

eller göra mer än vad våra biologiska förutsättningar begränsar oss till. Att använda redskap 

på detta sätt kallas mediering. Världen förmedlas genom redskapen och dessa redskap ligger 

till grund för vårt tänkande och hur vi ser på världen (Säljö 2000). Vi lär oss alltså genom att 

använda olika typer av redskap. Utifrån detta anser vi att ett sociokulturellt perspektiv är 

lämpad för denna uppsats. Mycket av leken sker med hjälp av olika redskap, både fysiska och 

språkliga. Exempelvis används en boll eller liknande material för att spela fotboll. Bollen blir 

här ett exempel på ett fysiskt redskap. Språkliga redskap kan representeras i en rollek där 

språket är centralt för att kunna delta i lekens samtal och förstå lekens utveckling. 

 

Det sociokulturella perspektivet är applicerbart på de olika uppdrag som innefattas i 

fritidshemmets verksamhet vilket Johansson (2011) menar på med detta citat. 

 

Lek, spel och andra mönster för socialt lärande påverkas av sådant som 

ibland hänger samman med direkta förhållanden i omgivningen, vilka 

emellanåt är mer styrda av slumpen och övergripande förhållanden i 

samhället. En betydande del i det sociala lärandet är att kunna utforma 

gemensamma regler och sedan följa dessa, men också att vara i stånd att 

förhandla om deras innebörd och tolkningar på ett situationsorienterat sätt 

(Johansson 2011, s 31). 
 

På fritidshemmet kan det finnas en stor bredd av barn från olika kulturer och samhällsgrupper. 

Dessa barn skall interagera och samverka med både varandra och personal. Johansson (2011) 

menar att pedagogen har ett stort ansvar gällande att se barnens olika sociokulturella 

bakgrunder i den pedagogiska verksamheten. Fritidshemmet skall fungera som en plattform 

för möten mellan barn från olika sociala samhällsgrupper och kulturer. Interaktioner mellan 

barnen skapar möjlighet till utveckling av det sociala samspelet, där den sociokulturella 

bakgrunden är en viktig faktor i lärandeprocessen. Fritidshemmet är präglat av olika sociala 

konstruktioner och interaktioner, där ett samspel mellan olika individer är ett måste för att 
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verksamheten skall fungera. Här är det viktigt att pedagogerna har kunskap för att kunna 

hjälpa och stötta barnen (Johansson 2011).  

 

4.2. Lek   
Kane (2013) tar upp några definitioner av lek. Lek är lustfyllt och har inga andra mål än lek, 

är spontan och frivillig, innebär aktivt engagemang och förhåller sig systematiskt till det som 

inte är lek. Leken beskrivs också som en frivillig verksamhet vilket gör att det inte går att 

prata om styrd lek (Kane 2013). Lek är “verksamheter där barn lär sig att förstå och agera i 

förhållande till andra” (Johansson 2011, s 30). Denna syn delas även av Knutsdotter Olofsson 

(2003, 2009). 

 

Enligt Lillemyr (2002) finns det tre viktiga aspekter av lekens betydelse för barn i den 

pedagogiska verksamheten. Det handlar för det första om att skapa en förståelse bland 

föräldrar och pedagoger för barnens lek och vikten av barns lek för deras egenvärde och för 

barnkulturen i stort. En annan aspekt är de erfarenheter som barn gör genom leken och som 

utvecklar deras självtillit. Exempelvis används leken för att utforska världen och använda 

fantasin, samt träna kommunikation. En tredje aspekt av lekens betydelse är den socialisation 

som äger rum genom att barn leker. Lillemyr (2002) menar att förklara leken är en krävande 

uppgift då det är svårt att komma fram till en hållbar förklaring och professionellt 

grundläggande förståelse av vad lek är. Han lyfter fram att leken är särskilt betydelsefull för 

barn i åldern 5-9 år eftersom en stor del av barnens tid spenderas i lek. Leken “har en 

grundläggande betydelse för barns lärande och utveckling” (Lillemyr 2002, s 43). 

 

4.3. Lekregler 

Lekregler kan även benämnas lekkoder och leksignaler. Knutsdotter Olofsson (2003) 

beskriver leksignal som en viktig del för lek. Leksignalen kan exempelvis vara tonfall i 

rösten, gester och mimik, som talar om att det som sker inte är på riktigt utan bara på lek. 

Denna leksignal kan vara svår att förstå för ett barn som inte har fått med sig leken från 

början. Som vi inledningsvis lyfte fram i kunskapsbakgrunden tar Knutsdotter Olofsson även 

upp att det finns sociala lekregler som måste uppfyllas i leken. Det är samförstånd, 

ömsesidighet och turtagande och de ligger till grund för att leken ska kunna fungera. 
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4.4. Socialt samspel 
Utvecklingen av det sociala samspelet sker enligt Susanne Johansson (2010) i stor 

utsträckning genom barns rollekar. I denna lekform får barnen pröva sig fram genom olika 

karaktärer som skall kunna samspela. För att ett sådant samspel skall kunna äga rum krävs det 

att barnen närmar sig varandra, lär känna varandra och att ömsesidig respekt lärs. För att ett 

flyt skall uppstå i denna lekform förutsätts det att barnen lär sig kompromissa med varandra, 

turtagning om vem som skall styra leken samt acceptans av de andra barnen och deras 

tolkning av sina karaktärer. ”För att leken skall gå vidare tvingas barnet finna lösningar på 

lekplanet, på samarbetsplanet och på det tekniska planet” (Knutdotter Olofsson 2009, s 85). 

Rolleken blir på detta sätt en bra arena för barnen att bepröva och testa sina förmågor gällande 

respekt och förståelse för varandra för att leken skall gå vidare. Det är i dessa situationer som 

både Johansson (2010) och Knutsdotter Olofsson (2009) menar att en utveckling av det 

sociala samspelet sker. 

 

4.5. Sammanfattning av de teoretiska utgångspunkterna 
Sociokulturellt perspektiv handlar om läroprocesser och i vilken kontext de äger rum. I denna 

kontext finns även redskap som inom det sociokulturella perspektivet kallas artefakter. 

Fritidshemmet är den kontext som denna uppsats behandlar. Fritidshemmets metod för att 

skapa gynnsamma läroprocesser ligger i leken, där lekregler och det sociala samspelet är 

avgörande faktorer.  I ett sociokulturellt perspektiv framhålls tydligt vikten av samspelets och 

kommunikationens betydelse i läroprocesserna. Kommunikation och samspel är två 

förutsättningar för att lek mellan två eller flera individer ska fungera. Säljö (2000) framhåller 

både de fysiska och språkliga redskapen (artefakterna) som en del i läroprocesserna. Det 

sociokulturella perspektivet betonar vikten av att lärandet inte tas ut ur den kontext lärandet 

sker i, för denna uppsats blir då leken och det sociala samspelet viktiga faktorer.  
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5. Metod 

För att kunna besvara de frågeställningar vi har presenterat i syftet har vi valt att använda oss 

av intervjuer med verksamma pedagoger. Intervjuernas syfte var att ge oss en uppfattning av 

pedagogernas syn på lek och socialt samspel samt för- och nackdelar med verksamhetens 

skolgårdar. Nedan följer ett mer utförligt resonemang om hur vi gått tillväga med val av 

intervjutyp, urval av intervjupersoner, genomförande, analys av empiri och etiska frågor.  

 

5.1. Val av intervjutyp 
Vi har valt att använda oss av semistrukturerade, kvalitativa öppna intervjufrågor. Detta för att 

skapa en miljö där intervjun blir till ett samtal mellan den intervjuade och den som intervjuar. 

Detta öppna klimat bjuder in till ett gott samtal, där svaren förhoppningsvis blir uttömmande 

och präglade av intervjupersonens egna tankar och reflektioner. Semistrukturerade intervjuer 

öppnar också upp möjligheten för oss som intervjuare att ställa följdfrågor som är knutna till 

de svar som vi får av intervjupersonen. Detta möjliggör för intervjupersonen att berätta mer 

om något de nämnt som vi funnit intressant. Som Runa Patel och Bo Davidsson (2011) 

skriver om kvalitativa intervjuer är denna metod bäst lämpad för att få fram intervjupersonens 

upplevelser och tankar kring gällande ämne. De menar också att både intervjupersonen och 

den som intervjuar är medskapande i intervjun. Genom kvalitativa intervjuer kan vi upptäcka 

och identifiera intervjupersonens egenskaper och uppfattningar. Det är just 

intervjupersonernas uppfattning kring lek, socialt samspel och skolgårdens inverkan som vi 

vill undersöka och presentera i denna uppsats. Därför anser vi att kvalitativ intervju är väl 

lämpad som metod för vårt arbete. Det är av stor vikt att skapa en samtalsmiljö där 

intervjupersonens egna tankar och åsikter får komma till uttryck utan att bli påverkad eller 

speglad av den som intervjuar.  

 

5.2. Urval av intervjupersoner 

Valet av informanter är enligt Monica Dalen (2007) av stor betydelse och det gäller att hitta 

en balans i antalet som intervjuas. Det får inte bli för många så att processen med 

genomförande och bearbetningen blir övermäktig, samtidigt måste underlaget som samlats in 

vara tillräckligt omfattande för att tolkningen och analysen ska få hög kvalitet. Då vårt urval 

är begränsat till ett fåtal pedagoger kan det bidra till att resultatet inte går att använda som en 

generalisering av uppfattningar hos pedagoger i allmänhet. Däremot kan det ge en grund för 

reflektion och förståelse för agerande.  
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Martyn Denscombe (2009) menar att “de människor som ingår i urvalet har en tendens att 

medvetet väljas därför att de har något speciellt att bidra med, har en unik inblick eller en 

särskild position” (Denscombe 2009, s 251). Han menar att det inte finns några fasta regler 

kring hur informanter väljs ut, utan det är beroende av undersökningens syfte. I vårt fall är 

fokus att välja nyckelpersoner som kan ge svar som går på djupet inom det område vi riktar in 

oss på i denna uppsats. 

 

Vi valde att utgå från de skolor där vi haft VFU och mailade rektorerna på dessa skolor för att 

se om det fanns ett intresse av att delta i intervjuer till vår uppsats. Utifrån de svar vi fick 

valdes två skolor i en större kommun och två skolor i en mindre kommun. För att stärka 

validiteten på vår undersökning ville vi specifikt ha utbildade fritidspedagoger. Det var 

premisserna som rektorerna fick information om i mailen och utifrån det fick vi namn på de 

verksamma fritidspedagoger som fanns anställda. Vi intervjuade totalt sex stycken pedagoger 

på fyra skolor. Skolorna har en geografisk spridning där två av skolorna är belägna i en större 

stad och de två andra är belägna på landsbygden. Detta urval har vi gjort för att se om det 

framkommer en gemensam uppfattning oavsett skola, om det blir olika uppfattningar 

beroende på skola eller en tredje möjlig väg att det blir sex helt olika uppfattningar oberoende 

av skola eller varandra.  

 

Vårt urval grundar sig i en blandning av bekvämlighetsurval och subjektivt urval, dessa två 

beskrivs av Denscombe (2009). Subjektivt urval innebär att forskaren utifrån tidigare 

kunskaper handplockar sina informanter. Genom detta kan forskaren finna en specifik 

informant som är lämplig och passar syftet. Forskaren har en känsla för vilken informant som 

kan vara mest värdefull och gynnsam för undersökningen. Vi har som framkommit ovan valt 

att vända oss till våra tidigare VFU-skolor, då vi från dessa har erfarenheter och en bild av 

verksamheten som gjorde att vi ansåg dem lämpliga för denna undersökning. 

Bekvämlighetsurval bygger på att forskaren gör det bekvämt för sig och väljer de alternativ 

som finns nära till hands och är lättillgängligt för forskaren. I vårt fall valde vi bort att 

kontakta skolor som ligger längre bort. Dessa två bidragande faktorer lyfter Denscombe 

(2009) fram som betydande i valet av informanter. 
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5.3. Förarbete inför genomförande 
I användandet av intervju som metod blir de svar som framkommer i intervjun det 

datamaterial som ska analyseras och ligger till grund för resultat och analys. Det blir då enligt 

Dalen (2007) viktigt att frågorna är väl genomtänkta och formulerade så att den intervjuade 

kan öppna sig och ge ett uttömmande svar. Beskrivande frågor är ofta bra frågor. När det 

gäller utformning av intervjufrågor menar Dalen att det är viktigt att frågorna i förväg 

studeras och ifrågasätts för att stärka och kontrollera kvaliteten. Hon ger exempel på kritiska 

frågor som vi kan ställa till frågorna för att kontrollera kvaliteten. 

 

Är frågan klar och otvetydlig? Är frågan ledande? Kräver frågan speciell 

kunskap och information som informanten kanske inte har? [...] Ger 

frågeställningen utrymme för att informanten kan ha egna och måhända 

otraditionella uppfattningar? (Dalen 2007, s 32).  
 

Vi utgick från Dalens råd gällande utformningen av intervjufrågor. Vi försökte säkerställa och 

kontrollera kvaliteten på våra intervjufrågor genom att fundera över ovanstående frågor. Vid 

konstruerandet av intervjufrågor utgick vi från våra frågeställningar och skapade frågor 

utifrån tre teman. Dessa teman var lek, skolgården och socialt samspel. Under dessa teman 

skapade vi öppna frågor med syftet att informanterna skulle kunna besvara frågorna utan att 

begränsas. För intervjufrågorna i sin helhet se Bilaga 1. 

 

Inför intervjuerna informerade vi informanterna om hur lång tid vi uppskattade att intervjun 

skulle ta. Redan vid första kontakten uttryckte flera av informanterna att det var bra om vi 

kunde genomföra intervjuerna under påskveckan då de hade lov och lite lugnare verksamhet 

samt inte behövde anpassa sig till skolans verksamhet. 

 

5.4. Genomförande av intervjuer 
Vi har valt att ta pedagogernas perspektiv i intervjuerna vilket föll sig naturligt då syftet i 

denna uppsats är att få en bild av pedagogernas syn på lek, socialt samspel och skolgården 

samt även få en uppfattning av hur de arbetar med dessa olika aspekter.  

 

Vi genomförde intervjuerna enskilt med varje informant. För att skapa en lugn atmosfär utan 

störande moment genomfördes intervjuerna på avskilda platser inom skolans lokaler. För att 

vara säkra på att få med all information spelades intervjuerna in och därefter transkriberades 

de. Intervjuerna inleddes med att vi presenterade vad uppsatsen handlar om, förklarade kort 
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vilket syfte och tankar vi hade. Detta gjordes utan inspelning. Vi gick sedan vidare och 

började inspelandet av intervjuerna. Vi inledde med några enklare frågor om utbildning och 

arbetsplatsen. Intervjuerna avslutades med att vi tackade för att de tagit sig tid och deltog i 

uppsatsen. På grund av omständigheter vi inte kunde styra över fick en intervju genomföras 

över telefon och kunde således inte spelas in, utan anteckningar fördes löpande under 

samtalet. Vid tidpunkten för intervjun fick informanten ett plötsligt förhinder och informanten 

hade försökt hitta annan lämplig person utan framgång. För att vi ändå skulle kunna få en 

intervju löstes situationen med en telefonintervju.  

 

Denscombe (2009) lyfter fram tre punkter att tänka på vid intervjusituationer och som vi tog 

fasta på vid genomförandet av våra intervjuer. För det första att kontakta intervjuperson i 

förväg och boka tid samt göra klart hur lång tid som beräknas gå åt. För det andra att hitta en 

ostörd plats för intervjun. Platsen bör bland annat vara avskild och någorlunda tyst. För det 

tredje bör man tänka på hur intervjuaren och intervjupersonen placeras i förhållande till 

varandra. Denscombe föreslår 90 graders vinkel som lämplig placering eftersom den tillåter 

ögonkontakt utan att det upplevs som en konfrontation. Han menar att det är bra att påbörja 

intervjun med en lätt fråga, som intervjupersonen “kan förväntas ha en genomtänkt 

uppfattning om och som ligger dem ganska nära” (Ibid., s 252). Frågan kan exempelvis beröra 

“deras roll i förhållande till det övergripande ämnet för intervjun” (Ibid., s 252). När intervjun 

ska avslutas är det lämpligt att intervjupersonen får tillfälle att uttrycka sådant som inte 

kommit fram tidigare samt att vi som intervjuar tackar för att den tog sig tid att medverka i 

undersökningen. Enligt Dalen (2007) skall intervjun börja med enklare frågor som leder till 

att intervjupersonen känner sig trygg och avslappnad. Detta för att skapa en bra samtalsmiljö 

när intervjun sedan går över till de frågor som är mer inriktade mot de teman som intervjun 

skall handla om. I vår undersökning tog vi fasta på det och inledde intervjuerna med frågor 

om intervjupersonens utbildning och hur länge de varit verksamma där.  

 

5.5. Tillvägagångssätt vid analys 
Kvalitativ forskning beskrivs av Denscombe (2009) och han menar att det handlar om 

nedskriven data, att en kvalitativ forskning förknippas med beskrivning samt att det ofta rör 

sig om småskaliga undersökningar. Sammanhanget i vilket det undersökta problemet uppstår 

och hur saker eller utsagor hänger ihop är centralt i kvalitativ forskning. Den mänskliga 

faktorn spelar in i tolkning av kvalitativa data eftersom forskaren inte är helt neutral. I 
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analysen bör forskaren leta efter återkommande teman eller saker. När analysen är gjord ska 

materialet presenteras i form av en skriftlig tolkning. För att stärka tolkningen kan citat ur 

datamaterialet användas som illustration. 

 

För att få fram data transkriberade vi de sex genomförda intervjuerna. Denscombe (2009) 

understryker vikten av att bli bekant med datamaterialet. Med det i åtanke läste vi sedan 

igenom datamaterialet upprepade gånger för att på så sätt skapa oss en helhetsbild av och 

fördjupa oss i data. Vidare gick vi igenom respektive intervjufråga och identifierade det 

väsentliga i innehållet vilket Denscombe menar är centralt i kvalitativ forskning. Vi 

fokuserade på likheter och gemensamma drag i informanternas svar. Dessa ströks under för 

att poängtera att de var av stor vikt samt för att underlätta för oss att urskilja under vidare 

analys. Sedan gjordes en noggrann genomläsning av data med fokus på nyckelord och citat 

för att kunna prioritera de delar av data som var av värde för denna uppsats. En noggrann 

läsning av data är centralt för förklaringen av data (Denscombe 2009). De understrukna 

delarna i data kodades och delades upp i kategorier för att underlätta vidare analys och 

presentation av resultatet. Data kategoriserades utifrån teman och dessa ligger till grund för 

presentationen av resultatet i kapitel 6. De kategorier vi har konstruerat med stöd i 

frågeställningarna är pedagogers syn på lek, skolgårdens betydelse, negativa konsekvenser 

med barns lek samt pedagogernas syn på socialt samspel. Det sociokulturella perspektivet 

samt de övriga begrepp som presenterades i kapitel 4 ligger till grund för vår analys. Vid 

analysen fokuserade vi på de intervjusvar där leken, skolgården som kultur och interaktioner 

var framträdande då det är centrala delar i det sociokulturella perspektivet. Vi fokuserade 

även på svar som handlade om de fysiska och språkliga redskap som används i olika 

lekprocesser. 

 

5.6. Etiska frågor  
Vetenskapsrådet (2002) presenterar i sina forskningsetiska principer fyra krav som ska 

uppfyllas för att forskning ska vara etisk och de beskrivs här i korthet. Det första kravet är 

informationskravet som innebär att de som ingår i studien ska bli informerade om syftet med 

undersökningen. Det andra kravet är samtyckeskravet vilket betyder att de som deltar i 

undersökningen ska lämna sitt samtycke till att deltaga. De ska även ha rätt att avbryta sin 

medverkan när som helst. Det tredje kravet är konfidentialitetskravet. Det innebär bland annat 

att allt som berör uppgiftslämnande personer ska hanteras så att det inte går att identifiera 
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personerna som ingår i undersökningen. De ska ha anonymitet. Det fjärde och sista kravet är 

nyttjandekravet vilket innebär att materialet och uppgifter om personerna endast får användas 

för forskningens syfte. 

 

För att följa ovan beskrivna krav informerades rektorn för respektive skola vid den första 

kontakten. Vid intervjutillfällena lyfte vi denna information ytterligare en gång för att försäkra 

oss om informanternas samtycke och fylla informationskravet. Vid första kontakten med 

informanterna förklarade vi att det endast är vi som har tillgång till intervjuerna samt att 

materialet enbart kommer att användas till denna uppsats. Vi informerade informanterna 

innan inspelningen startade att deras svar kommer att anonymiseras och efter avslutat arbete 

kommer det inspelade materialet förstöras. 
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6. Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet utifrån följande fyra kategorier: pedagogers syn på lek, 

skolgårdens betydelse, negativa konsekvenser med barns lek samt pedagogernas syn på 

socialt samspel. Dessa kategorier har formats utifrån våra frågeställningar. Fokus vid analysen 

har varit leken, skolgården som kultur och interaktioner samt fysiska och språkliga redskap. 

Tillsammans utgör dessa delar en beskrivning av ett sociokulturellt perspektiv. Efter 

respektive kategori följer ett sammanfattande avsnitt där vi med hjälp av det sociokulturella 

perspektivet som vi presenterat i kapitel 4 tydliggör empirins viktigaste aspekter. I varje 

kategori har vi även valt att lyfta den mest centrala skillnaden som framkommit i empirin.  

 

6.1. Pedagogers syn på lek 
Pedagogernas syn på lek bygger på deras tidigare erfarenheter men finns inte uttalad eller 

nedskriven. Pedagogerna ser leken som något grundläggande och mycket viktig för de barn 

som finns i fritidshemmets verksamhet. Alla pedagoger är överens om att det är leken som 

präglar och har störst roll i deras verksamhet. Pedagogerna är överens om att det är deras 

uppgift att främja leken och se till att det finns stimulerande miljöer. Att pedagoger ska vara 

tillåtande för lekens olika former lyfts fram. En av pedagogerna uttrycker det på följande sätt. 

 

Jag vet för att jag ser deras behov men det blir en rolig grej och det blir en 

bra lek. Och det kan också, att lek är lärande tror jag väldigt mycket på. […] 

att det finns betydelsefulla saker att göra (Pedagog B).  

 

Leken i sig har ett stort egenvärde och detta egenvärde är något som pedagogerna månar om 

inte skall glömmas bort. Samtliga pedagoger beskriver att lek och utveckling hör ihop. I leken 

ser de stora potentiella utvecklingsmöjligheter för barnen. Den utveckling som pedagogerna 

uttryckt att de funnit i leken handlar om både barnets egen utveckling som individ och person, 

likväl som utvecklingen som barnen gör tillsammans genom leken. Här finns ett tydligt fokus 

hos pedagogerna kring barnens utveckling av det sociala samspelet, då leken sker i samspel 

med andra barn. Det sociala samspelet mellan barnen ses som en viktig grund för hela deras 

liv.  

 

Det är ju där som det sociala samspelet utvecklas, för barnen och de är ju, en 

förutsättning för att dom ska kunna jobba enligt mig överhuvudtaget, för att 

fungera som individer och människor. Det är jätteviktigt, det är grunden för 

alltihopa. Så leken har en stor betydelse, särskilt på fritidshemmen, där har vi 

en stor roll (Pedagog F). 
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Genom leken ser pedagogerna hur barnen bearbetar de upplevelser som de är med om. Denna 

bearbetning kan kopplas ihop med att barnen förbereder sig för vuxenvärlden. Pedagogerna 

upplever hur barnen leker och rekonstruerar de situationer de fått erfara. 

 

Ja lek, det är ju det allra viktigaste för barn, dels så utvecklar de ju sin sociala 

kompetens och bearbetar upplevelser (Pedagog A). 
 

Det behöver finnas en balans mellan den vuxnas deltagande i leken med ett syfte och den fria 

leken som barnen själva styr utifrån eget intresse.  

 

Ibland vara lite regissör för leken, komma med förslag på vad de kan göra 

och lägga till saker till exempel i en jaga-lek så att det blir mer innehåll. 

Viktigt att leken är efter eget intresse hos barnen (Pedagog C). 
 

Pedagogerna framhåller vikten av att inte avbryta leken för att till exempel äta mellanmål. 

Leken utvecklas under hela dagen och pedagogerna är ense om att det är viktigt att leken kan 

“pausas” istället för att behöva städas undan och avslutas. Som ett exempel beskriver en av 

pedagogerna hur de tillåter visst material inifrån att följa med ut för att leken skall kunna 

fortgå utan att barnen bli avbrutna i sitt flow. Enligt pedagogerna är det ett vinnande koncept 

att inte hela tiden avbryta barnens lek utan att de får chans att leka färdigt. Det menar 

pedagogerna bidrar till att främja barnens lust att leka och utveckla sin fantasi. Barnen kan 

uppleva dagen som splittrad om de hela tiden avbryts i sin lek och måste städa undan.  

 

Och leken som vi leker inne kan även följa med ut. Och leklådorna får dom 

ju också ta med sig ut om dom vill. Så att vi försöker ta med leken inifrån 

och ut så att man inte får dom här bryten hela tiden, och nu ska vi städa, och 

nu då ska leken brytas, för det tycker jag är en viktig del att dom får fortsätta 

(Pedagog F). 
 

Den skillnad som framkommit kring pedagogernas syn på lek handlar om vilket stöd och 

medhåll det finns från skolans övriga personal. En av pedagogerna berättar att på dennes skola 

finns skolans syn på lek nedskrivet i ett dokument. Det bidrar till att all personal på skolan 

delar denna syn och arbetar efter denna. Hela verksamheten har en uttalad linje för vilken 

betydelse leken har för barnen. Det handlar om hur leken skall värderas, arbetas med och 

vilka möjligheter det finns i leken. Skillnaden blir då att denna pedagogs syn på lek har en 

grund i och delas av övrig personal i skolan vilket denna pedagog uppfattade som något 

mycket positivt då all personal strävar emot samma mål och utveckling med hjälp av leken.  
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6.1.1. Olika lekformer 

Pedagogerna förklarar fri lek respektive styrd/strukturerad lek, där den fria leken beskrivs 

utgå från barnets eget intresse. Den fria leken är något som några av pedagogerna anser 

händer hela tiden mellan barn. Här räknas även tillfällen in som när barnen sitter och ritar 

eller spelar spel och samtidigt har en konversation. Fantasin har stor inverkan på barnens fria 

lek. Den styrda leken som har regler utvecklar andra sidor än den fria leken. När det gäller 

utvecklingen av den sociala kompetensen kompletterar den strukturerade leken den fria leken. 

 

Pedagogerna beskriver den strukturerade leken som en viktig komponent och ett komplement 

till den fria leken. Den styrda leken innebär att pedagogerna planerar och genomför lekar 

tillsammans med barnen, där ett tydligt syfte har utarbetats. De har en gemensam syn på att 

syftet med den strukturerade leken är pedagogiskt planerad och utgår från faktorer som 

individens behov samt gruppens storlek och behov. Oftast är det behov som att utveckla 

motoriska egenskaper hos individer. Även barnens intresse är betydelsefullt i planeringen av 

strukturerade lekaktiviteter, då de med den strukturerade leken vill fånga in de barn som har 

svårt att själva börja en fri lek. Många gånger upplever pedagogerna att de strukturerade 

tillfällena gynnar den fria leken genom att barnen tar med sig saker och lärdomar från den 

strukturerade leken vidare in i den fria leken.  

 

Man får ju utgå från gruppen, både gruppens behov och vad barnen behöver, 

[...] man tänker ju utifrån vad barnen först och främst både vill och hur dom 

brukar leka själva och sen vad dom behöver, lite baktankar har man [...]. Vad 

barnen behöver träna på helt enkelt (Pedagog E). 

 

Flera pedagoger nämner också de barn som är i behov av särskilt stöd. De flesta av dessa barn 

har ingen “lekkompetens” vilket innebär de har svårt att förstå lekkoder och lekregler. Det gör 

att den fria leken inte uppstår lika naturligt för dessa barn.  

 

Samspelet är ju väldigt viktigt och där kan du se, kan inte barn leka har dom 

svårt med samspelet, har dom svårt med den här lek-koden att ta sig in i 

leken, hur gör jag, en del bara klampar ”jamen jag ska va med” och lite 

smidigt hur gör jag, det är också samspel (Pedagog B). 
 

Pedagogerna beskriver olika typer av lek. Det beskriver framförallt olika former av rollekar, 

där barnen får bearbeta de upplevelser och intryck de får av vuxenvärlden. Kojbyggen ingår 

som en del i rollekarna kring familjen. Pedagogerna nämner också hur barnen i leken 

bearbetar de upplevelser och intryck som de samlat på sig. Rollekarna idag domineras av 
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karaktärer som barnen lär känna genom tv och dataspel. Barnen har god kännedom om 

spelens världar och karaktärernas egenskaper. En av pedagogerna menar att de barn som leker 

dessa typer av rollekar är de barn som har svårt med sin egen fantasi och behöver ta till 

“trygga” karaktärer med uttalade egenskaper som alla inblandade i leken känner till. Barnen 

som har svårt med fantasin har även svårigheter med att leka och det uppstår konflikter mellan 

dessa barn. 

 

Just nu har dom lekt rätt mycket Pokémon, där dom går in i rollekarna där 

dom är, en del leker fantasirollekar och en del leker mycket sådär färdiga 

koncept och det är ju oftast dom som har lite svårt att använda fantasin, dom 

blir ju en karaktär som dom har sett på tv och som dom vet, kan och känner 

igen (Pedagog F). 
 

Leklådor eller lekpåsar är något som de flesta pedagogerna lyfter fram. Det är lådor eller 

påsar som har teman, till exempel doktorslåda, där i kan barnen finna material som är lämpligt 

och som förknippas med doktorsyrket. Dessa leklådor/påsar ingår och inbjuder barnen till 

olika rollekar där de till exempel får prova på olika yrken. I dessa rollekar sker en naturlig 

utveckling av det sociala samspelet. 

 

På fritids har vi en egen plan för att vi jobbar väldigt mycket med leklådor. 

Och därför så har vi gjort en plan för leken. [...] För där står ju allting hur vi 

tänker, varför leken är så viktigt och hur vi leker. [...] Leklådorna är ju en 

fantasi, fantasilek, kan man ju säga och sen är det styrd lek där vi vuxna går 

in och styr (Pedagog F). 
 

6.1.2. Inomhus- och utomhuslekar  

I intervjuerna frågade vi om pedagogerna upplever någon skillnad i lekmönster beroende på 

om de sker inomhus eller utomhus. En gemensam nämnare för inomhusleken var lokalernas 

påverkan på leken, hur de avgränsar och styr leken utifrån utformning och inredning. Det 

krävs ett större hänsynstagande från barnens sida eftersom inomhusmiljön kräver lugnare 

lekar där ljudnivån begränsas. Inomhusmiljön begränsar även barnens rörelsemönster. 

Utomhusmiljön präglas av rörliga lekar, där skolgårdens utbud har en inverkan på vad barnen 

leker. De ges möjlighet genom stora ytor till att springa, hoppa, klättra, leka rörligt och 

ljudligt utan att detta stör de andra barnen. Fysiska lekar dominerar utemiljön. Rollekarna får 

större utrymme ute vilket beror även på att barnen inte känner sig fullt så övervakade utomhus 

och vågar därför leka fullt ut. Gemensamt för alla pedagogerna är att de anser att barnen har 

fantasifulla lekar, både utomhus och inomhus. Det är viktigt att de som pedagoger öppnar upp 

för och möjliggör lekar och inte säger nej.  
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Den är mer rörlig utomhus och det ska den vara. Vi måste också begränsa 

dom inomhus, de är begränsade av rummet liksom, att det inte blir så. Man 

måste ju i leken kunna lära sig att ta hänsyn till andra och det är ju också en 

del i tycker jag i leken (Pedagog E). 
 

6.1.3 Sammanfattning av pedagogers syn på lek 

Liksom i det sociokulturella perspektivet anser pedagogerna att det sociala samspelet och 

utvecklingen av detta samspel, både för barnet som individ och tillsammans med andra, är en 

grundförutsättning för att barnen skall kunna leka tillsammans. Det sociala samspelet är 

dessutom en grundläggande aspekt i barnens liv. Pedagogerna poängterar att det är deras 

uppgift att skapa stimulerande lekmiljöer, vilket vi kopplar till att skapa en kultur där lärandet 

sker. Det sociokulturella perspektivet beskriver hur kulturen i vilken lärandet sker är av stor 

vikt. Vi beskriver i avsnittet hur en av pedagogerna arbetar i en verksamhet där samtlig 

personal samarbetar och ser leken som en mycket viktig del för barnens utveckling. Detta såg 

hen som något mycket positivt. Det finns en värdefull aspekt i detta utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv. Om en hel skola har samma syn på lek skapas en gemensam kultur på den skolan 

där lärandemiljön blir optimal då hela verksamheten präglas av samma syn. I pedagogernas 

utsagor kan vi utläsa att material är en viktig del i leken och dessa blir redskap för att leken 

ska fungera. Även det språkliga redskapet lyfts fram och betonas som en del i det sociala 

samspelet. Språket öppnar upp för en utveckling då barnen pratar med varandra samtidigt som 

de ägnar sig åt lekaktiviteter. Den strukturerade leken som pedagogerna planerar med 

individens och gruppens behov i åtanke är en väg in i den fria leken vilket leder till att barnen 

kan få en ökad lekkompetens och förståelse för lekregler. För att kunna dra nytta av 

läroprocesserna som kan uppkomma i den kultur barnen befinner sig i behöver barnen 

kunskap och redskap för att kunna samspela med andra barn och på så sätt själva kunna skapa 

dessa lärtillfällen tillsammans. Pedagogerna lägger en grund och ger barnen förkunskaper 

genom den strukturerade leken. Andra typer av redskap som kan ligga till grund för barns 

utveckling av lekar är dataspel och TV-program som ger uppslag på karaktärer barnen sedan 

gestaltar i sina rollekar. Rollekarna kan även stimuleras med hjälp av leklådor innehållandes 

material som erbjuder barnen att prova på och bearbeta olika yrkeskategorier. Pedagogerna 

beskriver hur de upplever att barnen bearbetar och prövar sina erfarenheter från vuxenvärlden 

genom leken. Med hjälp av leklådorna får på så sätt pröva sina upplevelser kring den kultur 

som väntar i vuxenvärlden.  
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6.2. Skolgårdens betydelse för lek 
Det sociokulturella perspektivet beskriver hur läroprocesserna är beroende av vilken kontext 

de lärande befinner sig i. Att skolgården har en betydelse för hur och vad barnen leker är alla 

pedagoger överens om. De lyfter fram vikten av en stimulerande skolgård som inbjuder till 

lek. Att bjuda in till lek kan exempelvis handla om att det finns lekmaterial tillgängligt vilket 

underlättar för barnen att komma igång att leka. 

 

Det är viktigt att det finns annat material också, och att det är framme och 

tillgängligt. Det ska inte vara svårt att komma igång med lek (Pedagog C). 
 

Det handlar också om att det finns många olika platser på skolgården som kan ge upphov till 

olika lekar. Som exempel nämns fotbollsplan, skogspartier och en stock som används för 

balansbrottning. Det framkommer också att skolgårdar kan dra ner stimulansen, exempelvis 

om de är utformade utifrån ett vuxenperspektiv där det viktiga är att det ska vara snyggt och 

säkert. Skolgårdar med tillrättalagda redskap som inte utmanar barnens fantasi kritiseras.  

 

Jag tycker ändå att man försöker främja lek, och framförallt våran skolgård är 

ju, den skulle man kunna utveckla hur långt som helst för att främja leken. 

(Pedagog E). 
 

När det gäller skolgårdens betydelse finns här skillnad i vad skolgårdarna erbjuder. Beroende 

på hur skolgården ser ut skapas olika möjligheter att stimulera till lek. Ekonomin är en aspekt 

som framhålls av pedagogerna som något negativt eftersom det inte finns obegränsat med 

resurser att skapa en optimal skolgård. Denna aspekt är mycket tydlig och beskrivs som en 

betydande del för en av de intervjuade pedagogerna. Två av de intervjuade pedagogerna 

arbetar på samma skola. Som svar på intervjufrågan gällande skolgårdens nackdelar gav dessa 

två uttryck för helt skilda uppfattningar. Dessa uppfattningar presenterar vi nedan genom citat 

från dessa pedagoger.  

 

Ja iså fall skulle det väl vara på sommarn för då blir det ju otroligt hett här 

med all asfalten men det har vi också ett solskydd på gång (Pedagog A). 

 

Så skolgården är väldigt viktig, jag skulle vilja riva upp hela den här 

skolgården om jag fick (Pedagog B). 

 

Detta är ett tydligt exempel på att skilda uppfattningar runt ett fenomen kan finnas inom en 

verksamhet.  
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6.3. Negativa konsekvenser med barns lek 
All lek är inte av godo. De intervjuade pedagogerna ger uttryck för att det finns lek som kan 

vara destruktiv, skadlig eller sårar någon av de inblandade. Därför är det viktigt att som 

pedagog vara med och styra så att det inte uppstår konflikter eller för att kunna avbryta leken. 

En uppfattning som framstår som viktig är att det är pedagogernas ansvar och uppdrag att 

alltid finnas till hands i närheten av leken för att kunna uppfatta vad barnen leker och hur de 

leker. På så sätt kan pedagogerna ta del av och få insikt i vad barnen leker och utifrån detta 

kan de avgöra om leken är positiv eller negativ. 

 

Ska dom leka fritt så måste vi ändå vara på replängds avstånd för att kunna 

hjälpa dom och stötta dom. Ja så att det inte blir tokigt och så, för att fri lek, 

under ouppsikt kan man säga, spårar ju ur och då har man ju ändå ingen 

kontroll (Pedagog F). 
 

Inomhusmiljön och det faktum att barnen kan stänga dörren om sig är enligt pedagogerna en 

negativ faktor. I dessa stängda utrymmen kan de “dåliga” lekarna uppstå. Både utomhus- och 

inomhusmiljön har sina negativa aspekter. Avskildhet och svårt med uppsyn från pedagogens 

håll är två gemensamma negativa aspekter.  

 

Det har inte framkommit några skillnader gällande pedagogernas syn på lekens negativa 

aspekter. Detta får vi se som ett konstaterade av att lekens negativa konsekvenser ser snarlika 

ut för de verksamheter vilka våra intervjuade pedagoger arbetar i.  

 

6.3.1. Sammanfattning av negativa konsekvenser med barns lek 

Pedagogerna är med och skapar den kultur där barnen sedan leker. En stor del av denna kultur 

handlar om språket och dess användning mellan barnen i deras interaktioner. De utrymmen på 

fritidshemmet där barnen kan gå undan och leka ostört menar pedagogerna är de ställen där 

skadliga och destruktiva situationer uppstår och barnen kan såra varandra. En noga uppsikt 

över dessa ställen är något som pedagogerna trycker hårt på. Pedagogerna måste hela tiden 

skapa sig en inblick och försöka förstå de olika lekar som finns bland barnen. Pedagogerna 

måste då vara uppmärksamma och skapa en god gynnsam miljö där lärandeprocesserna bidrar 

till en positiv utveckling i rätt riktning.  
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6.4. Pedagogernas syn på socialt samspel 
Alla pedagoger är överens om att det sociala samspelet är mycket viktigt. Under de första 

skolåren läggs grunden för att en individ ska utveckla ett socialt samspel och kunna fungera 

med andra människor. Fritidshemmet beskrivs som en viktig arena för att utveckla det sociala 

samspelet. Det framkommer också av pedagogerna att det är i fritidshemmets verksamhet som 

pedagogerna kan se de barn som är i behov av att utveckla det sociala samspelet. Genom att 

studera hur barnen leker med varandra kan de relativt enkelt urskilja vilka barn som klarar av 

det sociala samspelet och har en social kompetens. Pedagogerna betonar vikten av att det är i 

möten med varandra som barnen börjar sin resa mot att formas och utvecklas till personer som 

senare i livet kan fungera i den vuxna världen. Det är i just leken som en utveckling och en 

förberedelse inför detta läggs som en grund hos barnen.  

 

Det är liksom en grund för vårat arbete, i allt vi gör och allt vi tänker att vi 

ska utveckla deras sociala kompetens (Pedagog F).  
 

Den samlade uppfattningen av begreppet socialt samspel bland pedagogerna innefattar att 

barnen kan ta hänsyn till varandra, samarbeta, vara lyhörda och kunna turtagning. 

Pedagogerna kopplar ihop det sociala samspelet med skolans övriga verksamhet och menar att 

det finns en tydlig relation mellan det sociala samspelet och inhämtning av kunskap. Fungerar 

det sociala samspelet fungerar även skolarbetet.  

 

Det är ju barnens utveckling, sociala kompetensen, turtagningen, hur barnet, 

som jag sa från början tycker jag man kan återgå till det att, det är ju liksom 

grunden att en människa ska fungera överhuvudtaget tycker jag. Så det är 

väldigt, väldigt stort och fungerar det, då fungerar det även inne på lektionen 

sen (Pedagog F). 
 

Pedagogerna ser samarbetslekar som en möjlig väg att utveckla barnens sociala samspel. Det 

är ett sätt att stötta en grupp att komma samman. Även grupper som behöver lära sig att 

respektera och lyssna på varandra har stor nytta av samarbetslekar. 

 

Kunna lyssna in även kunna själv få vara delaktig, att man ger och tar till 

varandra, det tycker jag är ett socialt samspel för mig (Pedagog D). 
 

Pedagog E framhåller även begreppet demokrati. Hen menar att begreppet demokrati hör ihop 

med och kompletterar det sociala samspelet. Hen menar att barnens deltagande och inflytande 

är en del i utvecklandet av det sociala samspelet. Genom demokrati lär sig barnen att lyssna 
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på andra, respektera andras åsikter samt att kompromissa mellan sina egna och andra åsikter 

och önskemål.  

 

Dom hör ihop med ett annat begrepp också och det är ju demokrati. […]Det 

handlar ju mycket för dom om att få vara med och bestämma vad man får 

göra på fritids (Pedagog E). 

 

6.4.1 Leken utvecklar det sociala samspelet 

Pedagogerna har en gemensam syn på vad leken utvecklar. Stor vikt läggs vid utvecklingen av 

det sociala samspelet. Pedagogerna benämner detta genom att använda ord som turtagning, 

lära sig hur man är mot varandra, lära sig lekkoder, lekregler, lyssna på varandra, vänta på sin 

tur och att barnen ska förstå hur de skall gå tillväga när de vill delta i några andra barns lek. 

Pedagogerna ser leken som en möjlighet för dem att kunna utveckla de saker som 

framkommer som brister hos individen eller i gruppen. Pedagogerna uttrycker att de ser 

tydliga tecken på utveckling hos barnen just genom leken. 

 

Det är ju bara att titta på en sån liten grej som jag stod och tittade på 

häromdagen när dom lekte. Och då lekte dom hund, så var det en som var 

matte, och då så var det olydiga hundar som sprang iväg och hon skulle 

hämta dom och så, då lekte dom inomhus. Och då, då springer hon ifatt dom 

och då vart det lite rörigt. Hon hade tre hundar och då vart det lite rörigt för 

na, och då så skulle bara en inte vilja gå tillbaka och då tog hon tag i honom 

och bara det här att han liksom, hon tog lite för hårt så då säger han; AJ! Du 

tar för hårt. Och då liksom i leken, leken avstannar en sekund men liksom så 

fortsatte den liksom och då tog hon lösare, då blev det bättre (Pedagog E). 
 

Som vi tidigare nämnt är den strukturerade leken ett sätt för pedagogerna att hjälpa de barn 

som är i behov av särskilt stöd till att leka. Leksituationerna kan för dessa barn annars 

förknippas med otrygghet, osäkerhet och utanförskap vilket leder till negativa erfarenheter. 

 

Till exempel att om ett barn vill komma in i en lek att de frågar ”vad leker 

ni” och visar intresse för leken. Så att dom närmar sig leken försiktigt istället 

för att rusa rakt in i leken (Pedagog C). 
 

6.4.2. Sammanfattning av pedagogers syn på socialt samspel 

Ett socialt samspel enligt pedagogerna innebär att barnen behärskar egenskaper som 

turtagning, lyssna på och förstå varandra genom kommunikation, respektera och anpassa sig 

efter de barn som de leker tillsammans med.  
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Pedagogerna framhåller fritidshemmet som en viktig arena för utveckling av det sociala 

samspelet. I fritidshemmet får pedagogerna tillfälle att studera leken och barnens agerande 

mot varandra. Under dessa tillfällen kan pedagogerna relativt enkelt urskilja vilka barn som är 

i behov av hjälp i sin utveckling av sin sociala kompetens. Detta genom att vara 

uppmärksamma på vilka av barnen som förstår de lekregler som finns, hur de samarbetar med 

varandra, lyssnar och accepterar varandra. Detta kan ses som exempel på hur språkliga 

verktyg bidrar till utveckling utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Demokrati var ett 

kompletterande begrepp som en av pedagogerna lyfte fram då hen anser att barnen genom 

demokrati lär sig att lyssna och bejaka andras åsikter och önskemål. Genom att barnen får 

utveckla sitt sociala samspel kan de även utveckla sin förmåga att fungera som sociokulturella 

varelser. 

 

6.5. Avslutande sammanfattning av resultat 
Vi har sett i resultatet att det hos verksamma pedagoger finns en tydlig koppling mellan lek 

och social kompetens. Detta blir en förutsättning för att kunna leka tillsammans med andra 

barn och i det långa loppet kunna fungera i samhället. Pedagogerna beskriver tydligt hur ett 

väl fungerande socialt samspel är avgörande för hur barnen leker, vad de leker och hur de får 

tillgång till leken och att det är deras uppdrag som pedagoger att arbeta med den sociala 

utvecklingen. Utifrån pedagogernas syn krävs att barnen kan samarbeta och samspela med 

varandra för att leken skall vara utvecklande och en positiv upplevelse. När det gäller lek och 

socialt samspel presenterar pedagogerna ord som turtagning, lyhördhet, respekt och att visa 

hänsyn. Olika typer av redskap, både fysiska i form av till exempel leklådor och språkliga i 

form av kommunikation mellan barnen, som stärker leken och det sociala samspelet lyfts fram 

vilket visar på vikten av det finns stimulerande material. Skolgården och dess utformning ses 

som betydande för att stimulera till och uppmuntra barns lek vilket blir viktigt att ha i åtanke 

när en skolgård planeras. Material och miljö är två betydande faktorer som pedagogerna 

framhåller i förhållande till lek och utvecklingen av det sociala samspelet. Pedagogerna ser en 

tydlig koppling mellan lek, socialt samspel och skolgården. Slutligen vill vi lyfta fram ett citat 

som fångar och sammanfattar resultatet.  

 

Allt hör ihop med varandra. Leken utvecklar socialt samspel och skolgården 

påverkar mycket, det är viktigt att den inbjuder till lek. Byte av miljöer är 

viktigt, för olika miljöer stimulerar olika lekar (Pedagog C). 
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7. Diskussion 

Under följande kapitel kommer vi att föra en diskussion utifrån resultatet. Denna diskussion 

kommer att föras med stöd i kunskapsbakgrunden och det sociokulturella perspektivet med 

tillhörande begrepp. Avsnittet 7.1. Resultatdiskussion innehåller också en del där vi 

presenterar våra slutsatser utifrån analysen. I detta avsnitt presenteras förslag till vidare 

forskning, samt konsekvenser för yrkesutövningen. Avsnitt 7.2. behandlar Metoddiskussion 

där vi diskuterar och motiverar våra olika metodval. 

7.1. Resultatdiskussion 
Vårt intresse för denna undersökning grundade sig i att vi ville belysa lekens betydelse för 

utveckling av barns sociala samspel för att på så sätt öka pedagogers kunskap om och 

förståelse kring lek och dess egenskaper. Leken innefattar många olika aspekter som till 

exempel lekregler, lekkoder, fritidshemmets miljöer och individers förutsättningar. Dessa 

faktorer kan vara betydelsefulla att ha kännedom kring för att skapa en meningsfull 

verksamhet inom fritidshemmet. Som vi nämnde inledningsvis samt även har framkommit i 

resultatet sker en stor del av fritidshemmets verksamhet utomhus, i de flesta fall på 

skolgården. Detta bidrog till att vårt syfte och frågeställning kretsar runt begreppen lek, socialt 

samspel och skolgården.  

 

Lillemyr (2002) ställde frågan om ett lärande kan ske genom leken. En viktig del i lärandet 

menar han ligger hos pedagogerna. Utifrån resultatet kan vi tydligt se att det finns potential 

till lärande i leken och pedagogerna ser möjligheter till både ett socialt lärande och ett 

kunskapslärande. I det sociala lärandet ligger exempelvis egenskaper som turtagning och 

lyhördhet. Utifrån det vi har sett i våra intervjuer har leken en mycket stor betydelse för barns 

sociala utveckling och ses som värdefull av pedagogerna. 

 

Leken är enligt Johansson (2011) en grundläggande aktivitet under barnens utvecklingsperiod. 

Lek och spel är arenor för barns lek och lärande och barn agerar tillsammans i leken. 

Fritidshemmet är den sociokulturella arenan barnen befinner sig i. Centralt i det 

sociokulturella perspektivet är att vi aldrig kan bortse från kontexten i vilken ett lärande äger 

rum. Detta uppfattar vi att pedagogerna har insikt i när de skapar förutsättningar för lek. I 

resultatet visar vi på hur pedagogerna anser att rollekar är en av de stora dominerande 

lektyperna och att det är en lekform som har stor inverkan på barns utveckling av det sociala 

samspelet. Rolleken präglas av karaktärer barnen erfarit genom olika tv- och dataspel. 
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Pedagogerna betonar vikten av att de har insyn i vad barnen leker, också för att skapa sig en 

uppfattning om och förståelse kring de olika världar och karaktärer som barnen gestaltar 

genom sina rollekar. Även vi vill framhålla vikten av att ha förståelse och insikt i vilka 

miljöer och hur kulturen i dessa tv- och dataspel ser ut. Det sociokulturella perspektivet 

betonar vikten av att sätta lärandet i kontext till den kultur och de miljöer som lärandet sker. 

Den miljö och kultur som framställs i tv- och dataspelsvärlden kanske inte alltid stämmer 

överens med den riktiga världen. Om det är så att tv- och dataspelsvärlden har en kultur som 

inte motsvarar den “riktiga” världen, vilka typer av läroprocesser förekommer då i den fiktiva 

världen? Kan det finnas en risk att barnen har svårt att hålla isär vad som är fiktion och vilka 

konsekvenser ett visst beteende får i den riktiga världen? Tv- och dataspelsvärlden uppfattar 

vi är en värld där våld förekommer i stor utsträckning. När barnen då gestaltar dessa 

karaktärer innebär det också att de plockar med sig den kultur dessa befinner sig i. Kommer 

de då tro att våld är en lösning på problem och att den starkaste karaktären blir den som går 

segrande ut ur striden? Vi ser att det är mycket viktigt, precis som pedagogerna också lyfter, 

att de har insikt och finns på armlängds avstånd för att kunna avstyra sådana situationer och 

skapa en kultur som speglar den riktiga världen. Det är av betydelse för att lärandet och 

utvecklingen skall präglas av en kultur som den de vill skapa i fritidshemmets verksamhet. 

Johansson (2011) beskriver hur fritidshemmet skall uppmuntra till lek och i denna verksamhet 

skapa en miljö som är stimulerande och uppmuntrar till lek. Här har pedagogerna enligt oss en 

viktig del i detta skapande.  

 

I resultatdelen kunde vi se att det finns en komplexitet i relationen mellan karaktärsrollekar, 

där barnen tar ett färdigt koncept och inte använder sin egen fantasi för att skapa en 

fungerande leksituation med varandra, och leklådor som har ett färdigt koncept. I leklådorna 

presenteras ett innehåll som förknippas med en bestämd plats och situation, till exempel 

frisörsalong. Det är något som de flesta barn har ett förhållande till och de kopplar relativt fort 

hur leken ska se ut utifrån leklådan. Detta koncept blir då i stor utsträckning precis som 

karaktärsrollekarna. Skillnaden är att barnen i rollekarna själva väljer karaktärer och världar 

utan påverkan från pedagoger. Leklådorna däremot är något som pedagogerna har skapat. 

Komplexiteten ligger i att pedagogen ser karaktärsrollekar som något negativt, men framhäver 

leklådor som något positivt trots att båda innehåller färdiga koncept som inte utmanar och 

stimulerar barnets egen fantasi. 
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Säljö (2000) menar att det finns en dubbelhet i läroprocesser vilket innebär att en läroprocess 

kan leda till både positiva och negativa erfarenheter och kunskaper. Denna komplexitet är 

något vi kan se i det hypotetiska resonemang vi fört kring tv- och dataspelsvärlden i relation 

till den riktiga världen. Verksamma pedagoger behöver ha insikt i och förståelse för den värld 

som barnen upplever genom tv- och dataspel. Vi anser precis som våra intervjuade pedagoger 

att detta är en stor fördel i vår yrkesroll. Genom medvetenhet och förståelse för dessa världar 

kan vi lättare bemöta barnen där de är. Detta kan medverka till att skapa en god relation som 

ger oss tillgång till barnens olika lekar och utifrån dessa kunna se och skapa läroprocesser 

som också kan möta barnens intressen. Skapar pedagoger lekar utifrån eller med inslag av de 

världar och karaktärer som barnen känner till och tycker om fångar vi förhoppningsvis in 

barnen och de blir intresserade av de lekar vi vill erbjuda dem.  

 

För att leken ska kunna utvecklas menar Knutsdotter Olofsson (2003) att det kan behövas 

skydd från yttre påverkan för att inte störa leken. Pedagogerna i vår studie belyser vikten av 

att leken inte ska avbrytas och städas undan när det exempelvis är mellanmål. De lyfter även 

att det är viktigt att finnas till hands i leken och kunna hjälpa barn som har svårigheter att 

komma in i leken. Det ligger i linje med Knutsdotter Olofssons (2003) resonemang om att det 

krävs en kompetens för att kunna leka. Alla barn har en förmåga att kunna leka men den 

behöver utvecklas. Något som är viktigt i denna utveckling är att lära sig att förstå de regler 

som hör till leken. Att leken kan användas som terapi är något som även de pedagoger vi har 

intervjuat uppmärksammar. De menar att barnen själva med hjälp av leken bearbetar olika 

upplevelser de varit med om. Kane (2013) lyfter fram den pedagogstyrda leken som en viktig 

tillgång. I våra intervjuer framkommer det att pedagoger ser möjligheter att hjälpa de barn 

som inte själva kan skapa en fri lek genom den styrda leken. Barnen får då redskap att 

använda för att kunna skapa egna lekar. Den pedagogstyrda leken kan även användas för att 

gruppen har behov av att utvecklas, till exempel genom samarbetsövningar. 

 

I resultatdelen framkommer det från pedagogerna att stängda dörrar och gömda platser där 

barnen leker utan att en pedagog har konstant uppsyn över dem är någonting negativt. 

Pedagogerna menar att det är bakom de stängda dörrarna och på de gömda platserna som 

negativa lekar och språkanvändning får komma till uttryck. Pedagogerna upplever att de ej 

har kontroll över vad barnen leker och kan på såsätt inte heller hindra eller gå in och avbryta 

en negativ situation. I kunskapsbakgrunden beskriver vi med stöd i Knutsdotter Olofsson 

(2003) att leken skall skyddas mot påverkan från yttervärden. Här uppkommer en motsättning 
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där vi å ena sidan finner pedagogerna som månar om att ha uppsyn över barnen och deras lek 

och å andra sidan Knutsdotter Olofssons resonemang gällande hur leken skall skyddas från 

yttre påverkan. För pedagoger gäller det att hitta en balans mellan att ha god uppsyn över 

barnen och samtidigt vara öppna för att ge barnen möjlighet att skydda sin lek från yttre 

påverkan.  

 

Vi kan konstatera att miljön utgör en stor och betydande del för leken. Pedagogerna förklarar 

att de bedriver mycket av fritidsverksamheten utomhus. Precis som Jensen (2013) lyfter även 

pedagogerna fram vikten av att miljön inbjuder till interaktion mellan individer och stimulerar 

till lek. Pedagogerna framhåller att en stimulerande skolgård är betydelsefull för att lek ska 

kunna skapas. Armitage (2001) beskriver att det finns en motsättning mellan hur vuxna anser 

att skolgården bör se ut för att tillgodose barnens lekbehov och de behov som barnen faktiskt 

har. I våra intervjuer kritiseras skolgårdar som är för tillrättalagda och som inte stimulerar 

barnens fantasi. Bristande ekonomi som en faktor för att skolgården inte är utformad på ett 

optimalt sätt lyfts som en faktor av en av de intervjuade pedagogerna. Denna faktor är dock i 

stor utsträckning något som verksamma pedagoger inte kan styra över. Vi anser att pedagoger 

bör försöka se möjligheterna att göra något bra av det som finns att tillgå istället för att fastna 

vid det faktum att ekonomin begränsar det materiella utbudet och skolgårdens utformning. En 

bra skolgård enligt våra intervjuer är skolgårdar som är varierande och som erbjuder många 

typer av lekområden. Det kan till exempel vara naturmark, skog, asfalt och gräsplaner. 

Skolgården uppmuntrar enligt pedagogerna till en mer fysiskt aktiv lek än vad inomhusmiljön 

gör.  

 

7.1.1. Konsekvenser för yrkesutövningen  

I denna studie har det framkommit att leken är av stor betydelse för utvecklingen av barns 

sociala samspel. Ett fungerande samspel är en del av den kompetens som krävs för att barn 

ska kunna leka med varandra, detta för att skapa positiva och utvecklande leksituationer. 

Pedagoger har ett stort ansvar i att skapa förutsättningar för lek samt att stötta barnen i deras 

lek. Det krävs en medvetenhet från pedagogers sida när det gäller att utveckla egenskaper som 

exempelvis turtagning, samförstånd och lyhördhet hos barn. Dessa egenskaper ingår i den 

sociala kompetens som ger barnen tillträde till leken. Den grund som läggs hos barnen under 

tiden i fritidshemmet samt i skolan kommer barnen att bära med sig och påverkas av som 

framtida medborgare i samhället. För att de barn som har svårigheter med att själva ta sig in i 
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lekar är det viktigt att pedagoger kan styra upp leksituationer där barnen kan utveckla sin 

lekkompetens och lära sig de lekkoder som krävs för att få tillgång till lek. Skolgården har en 

stor betydelse som stimulerande lekmiljö och därför blir det viktigt att försöka se skolgårdens 

möjligheter istället för hinder.  

7.1.2. Förslag till fortsatt forskning 

Det sociala samspelet har visat sig ha en betydande roll för barns lek och därför vore det 

intressant med fortsatt forskning om hur pedagoger kan arbeta med att stärka de barn som har 

svårigheter med det sociala samspelet. Vilka bidragande och avgörande faktorer finns eller 

finns inte runt det här barnet? Forskningen kan ske med hjälp av många olika perspektiv, till 

exempel pedagogernas perspektiv, barnets perspektiv eller vårdnadshavarnas perspektiv. 

Finns bakomliggande faktorer som påverkar barnets förmåga som exempelvis diagnoser och 

hemförhållanden eller beror det på verksamheten och personalen? En annan intressant 

vinkling skulle vara socialt samspel i förhållande till åtgärdsprogram. Om det framkommer att 

en elev har problem med ett skolämne skapas för denne elev ett åtgärdsprogram. Kan det 

finnas anledning att skapa åtgärdsprogram även i de fall eleverna saknar den sociala 

kompetensen? I denna studie har vi kunnat utläsa en koppling mellan det sociala samspelet 

och skolans kunskapsämnen och vi anser därför att det skulle kunna vara relevant.  

 

7.2. Metoddiskussion  
I detta avsnitt kommer vi att föra en diskussion med fokus på vår valda metod. Vi kommer att 

argumentera och diskutera runt såväl fördelar som nackdelar med metodval.  Förändringar 

som skett under arbetets gång kommer att behandlas i detta avsnitt. 

 

Då vi valt att lägga fokus utifrån pedagogernas syn på lek, socialt samspel och skolgårdens 

utformning, uppfattade vi vår valda metod med intervjuer av pedagoger som lämplig. 

Ytterligare belägg för att vi i förhållande till syftet valt en lämplig metod framkom av 

mängden användbar empiri vi fått fram. En klar koppling mellan vårt syfte, frågeställning och 

det empiriska materialet kunde vi tidigt i analysprocessen utläsa. Valet av teoretisk 

utgångspunkt i form av det sociokulturella perspektivet med tillhörande begrepp framstod 

som mer och mer självklart i takt med att arbetet fortskred.  

 

Genom kvalitativa intervjuer med låg grad av struktur ges informanterna mycket utrymme att 

svara med egna ord vilket leder till en djupare förståelse för informantens uppfattningar (Patel 
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och Davidsson 2011). Vi uppfattar att våra intervjuer gav möjlighet till detta. Den låga graden 

av struktur som finns i kvalitativa intervjuer öppnade upp för möjlighet att ställa följdfrågor 

utifrån informanternas svar. Valet att använda oss utav kvalitativa intervjuer med följdfrågor 

anser vi gav oss en mycket innehållsrik empiri vilket underlättade uppsatsens analys.  

 

Utifrån vårt syfte samt frågeställningar ansåg vi att intervjuer var mest lämpade för att få fram 

användbar empiri. Vi hade inledningsvis tänkt ha med kompletterande observationer i form av 

en observationstabell över tänkbara materiella ting och ytor som fanns på skolgården, t.ex. 

gungor, klätterställning, fotbollsplan m.m. Tanken med detta var att se vilka möjligheter till 

lek som fanns på respektive skolgård. Det komplement som var tanken med observationer var 

för att se om de materiella ting, (t.ex. gungor, klätterställning) som finns på en skolgård kan 

vara av betydelse för vad och hur barnen leker. Intervjuerna genomfördes först för att sedan 

följas av observationer. Vi ansåg att intervjufrågorna till viss del kretsade runt skolgården, 

dess utformning och för- och nackdelar med den genomsyrades intervjuerna av information 

om skolgårdarna. Utifrån transkriptionerna kunde vi se att observationer inte krävdes som 

komplement. Därför valde vi bort att använda observationerna i den färdiga uppsatsen då vi 

ansåg att dessa inte bidrog med ny eller relevant fakta. 

 

Som vi tog upp i metodkapitlet genomfördes en av intervjuerna via telefon. Tidsaspekten fick 

en avgörande roll för oss när det kom till intervjutillfällen. Den sista intervjun som skulle 

genomföras låg sent inplanerad. Då informanten informerade oss att hen inte kunde 

genomföra intervjun på bestämd tid blev konsekvensen att vi fick genomföra intervjun över 

telefon eftersom det inte fanns utrymme att senarelägga intervjun. Det kan ses som 

problematiskt eftersom vi då inte hade möjlighet att spela in intervjun och transkribera 

ordagrant. Istället fick vi lita till anteckningarna som fördes under samtalet. Trots att 

telefonintervjun inte kunde transkriberas upplevde vi att de anteckningar som fördes under 

telefonintervjun var av betydande karaktär för analysen och därför valde vi att ta med den. 

 

Sammanfattningsvis anser vi att val av metod och teoretiska utgångspunkter bidragit till ett 

intressant och givande resultat, där vi kunnat redogöra för en rad slutsatser som 

förhoppningsvis kan bidra med vidare kunskaper till verksamma pedagoger inom 

fritidshemmet. Vi kan se att våra intervjupersoner har en samstämmig syn på lek, utveckling 

av det sociala samspelet och skolgårdens inverkan på dessa. På grund av vårt begränsade 

urval kan vårt resultat inte tolkas som en absolut sanning som delas av och överensstämmer 
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med alla pedagoger inom fritidshemmets verksamhet. Dock finns fyra fritidshem i två olika 

kommuner representerade vilket bidrar till att denna uppsats innehar ett visst mått av 

generaliserbarhet. 
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8. Konklusion 

En av de slutsatser vi har kommit fram till är att personalen i fritidshemmet har en tydlig bild 

av vad lek är för dem. Pedagogerna har insikt i vilken betydelse leken har för barnen, samt hur 

de kan påverka och stimulera till lek, såväl den fria som den styrda. Det framstår som viktigt 

att det skapas stimulerande miljöer där läroprocesser genom leken kan uppstå. Tillgänglighet 

och insikt i barnens olika lekar menar pedagogerna är viktiga redskap för dem, för att kunna 

avstyra de eventuella “dåliga” lekar som kan uppstå. Dessa “dåliga” lekar kan vi utifrån 

pedagogernas svar tolka som en fråga rörande miljön barnen leker i. Finns det dörrar att 

stänga in sig bakom eller andra gömda platser på skolgården kan det leda till mindre insyn 

och upptäckande av barnens lekar. Olika miljöer och material kan även fungera som positiva 

bidragande faktorer i leken. Fritidshemmet är en plats där det sociala samspelet får stor 

möjlighet till utveckling och pedagogernas huvudsakliga kompetens ligger i att utveckla 

barnens sociala samspel. Pedagogerna framhåller betydelsen av att det är i fritidshemmets 

miljö som brister i den sociala kompetensen hos barnen enklare lyser igenom och kan arbetas 

med. Pedagogerna beskriver hur de genom främst den styrda leken kan fånga upp de barn som 

har svårt med lekkoder och lekregler. Genom den styrda leken kan pedagogerna hjälpa barnen 

med en förståelse för hur lek kan gå till och bidra med lekerfarenheter som barnen sedan 

själva kan använda sig utav i den fria leken. Pedagogerna framhäver vikten av att det sociala 

samspelet ska fungera för att barnen ska kunna fungera på lektionstid och inhämta teoretiska 

kunskaper. Därmed blir det mycket viktigt att det finns förutsättningar i fritidshemmet men 

också på skolgården för att skapa leksituationer som kan stärka och utveckla barns sociala 

kompetens.  

 

Den slutsats vi kan presentera gällande skolgården och dess utformning är att skolgårdarna 

enligt pedagogerna har både positiva och negativa aspekter. Utifrån de svar vi fick kan vi se 

att positiva aspekter med skolgårdar är att de har en varierande miljö som kan stimulera till 

lek och rörelse. De negativa aspekter som framkommit beskriver hur skolgårdar konstruerade 

utifrån vuxnas ögon kanske inte alls möter och tillfredställer det barnen behöver för att kunna 

leka. En skolgård som i princip bara består av asfalt ses som negativ.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

1. Vilken utbildning har du? 

2. Hur länge har du jobbat på denna arbetsplats? 

3. Vilken roll har du i fritidsverksamheten? 

4. Hur många barn finns i er verksamhet? 

5. Vad är lek för dig? 

6. Vad har er verksamhet för syn på lek? 

7. Finns det en handlingsplan för lek i er verksamhet? 

8. Berätta gärna vilka former av lek som förekommer inom er verksamhet. 

9. Hur tänker ni när ni planerar strukturerade lekaktiviteter? 

10. Var leker barnen i er verksamhet? Lokaler/miljöer.  

11. Sker lek även ute? Finns det likheter med lek inomhus? Skillnader? 

12. Tror du att skolgården kan bidra till barns lekande? På vilket sätt? 

13. Vad finns det för fördelar med er skolgård? 

14. Vad finns det för nackdelar med er skolgård? 

15. Vad lägger du in i begreppet socialt samspel? 

16. Ser du någon utveckling av barnets sociala kompetens i er verksamhet? Om ja, iså fall 

hur? Om nej, vad tror du att detta beror på? 

17. Om jag säger de tre begreppen, Lek, socialt samspel och skolgård, vad tänker du då? 

18. Har du någon tanke eller något mer som du känner att du vill tillägga? 

 


