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Abstract 

 

The purpose of this study is to contribute knowledge about how a few pedagogues apprehend 

playing’s opportunities to create social relationships between children. The purpose is also to 

contribute knowledge about how a few pedagogues apprehend their role in children’s 

relationship work in playing. To obtain empirical material to our study we have completed 

qualitative interviews with eight pedagogues who work in extended school in four different 

schools. The theoretical framework we have used to analyze the empirical data is symbolic 

interactionism, in particular concepts from Erving Goffman’s The Presentation of Self in 

Everyday Life (1959). According to the pedagogues, playing create social relationships 

between children by their fantasy, creativity and by their own initiative. According to the 

pedagogues, playing clarifies children how to work together and how to behave towards other 

children. To include and prevent children from being excluded the pedagogues use different 

tools to support them in entering social relationships with other children. The pedagogues use 

free play to get children to learn how to take responsibility and in an independently way 

create new social relationships with other children. The pedagogues use adult- conducted play 

to get children to interact in play, to enter community and create social relationships. The 

pedagogues feel they are in children´s free play depending on how the children act for 

example if there is a problem regarding children´s language or behavior in playing.  In adult-

conducted play the pedagogues apprehend their role to be an explicit and determined leader 

and be the one who always controls children’s play. The pedagogues also apprehend their role 

in adult-conducted play to break up subgroups and lead the children away from evil playing. 
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Sammanfattning 

 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur ett antal pedagoger uppfattar lekens 

möjligheter för barn att skapa sociala relationer. Syftet är även att bidra med kunskap om hur 

ett antal pedagoger uppfattar sin roll i barns relationsarbete i leken.  För att samla in empiriskt 

material till vår studie har vi genomfört kvalitativa intervjuer med åtta pedagoger som arbetar 

på fritidshem på fyra olika skolor. För att analysera det empiriska materialet använder vi oss 

av symbolisk interaktionism i form av ett antal begrepp från Erving Goffmans Jaget och 

maskerna: En studie i vardagslivets dramatik (1959). Pedagogerna uppfattar att leken skapar 

sociala relationer mellan barnen via deras fantasi, kreativitet, egna initiativ. Pedagogerna 

uppfattar att i leken får barnen lära sig att samarbeta och hur man ske bete sig mot andra barn. 

För att inkludera och motverka att barn är exkluderade uppfattar pedagogerna att de använder 

sig av olika verktyg för att stötta dem att ingå i sociala relationer med andra barn. 

Pedagogerna uppfattar att fri lek används för att barnen ska lära sig att ta ansvar och på ett 

självständigt sätt skapa nya sociala relationer med andra barn. Pedagogerna uppfattar att de 

använder styrd lek för att barnen ska få interagera i lek, ingå i gemenskap och skapa sociala 

relationer. Pedagogerna uppfattar att de intar olika roller i barnens fria lek beroende på hur 

barnen agerar i leken. Bland annat om det är problem angående barnens språkbruk eller 

beteende i leken. I den styrda leken uppfattar pedagogerna att sin roll är att vara en tydlig och 

bestämd ledare och hela tiden vara den som styr barnens lek. Pedagogerna uppfattar även att 

sin roll i den styrda leken är att bryta upp subgrupper och leda barnen bort från ondskefulla 

lekar. 
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1. Inledning  

 

Allmänna råden för fritidshem gäller hur delar av fritidshemmets uppdrag ska kunna handskas 

utifrån föreskrifter i skollagen och i läroplanerna. De allmänna råden är rekommendationer 

från skolverket för hur exempelvis pedagoger i fritidshemmet ska kunna eller borde handla för 

att motsvara kraven i föreskrifterna (Skolverket, 2014, s. 6). I de allmänna råden för 

fritidshem står det att leken har en viktig plats i fritidshemmets verksamhet och kan medverka 

till att framkalla meningsfullhet för eleverna. I leken kan eleverna exempelvis utveckla sin 

samarbets- och kommunikationsförmåga. Det är viktigt att eleverna får utrymme att leka 

själva och även leka lekar som är planerad av personalen. I de allmänna råden står det vidare 

att när eleverna leker på egen hand är det viktigt att personalen har en klar roll. Det kan 

exempelvis vara att iaktta utvecklingen i elevgruppen, minimera saker som kan hindra elever 

från att få inträde i leken, eller att bidra med något nytt som kan göra att leken utvecklas 

(Skolverket, 2014, s. 34). I skollagen står det att fritidshemmet ska gagna mångsidiga 

kontakter och social samhörighet (Skollagen, 2010:800, kap 14, § 2). Det står i fritidshemmets 

kapitel i läroplanen att eleverna via leken ska ges tillfälle att behandla uppfattningar, pröva sin 

identitet, utveckla kreativitet samt sin duglighet att kommunicera och samarbeta (Skolverket, 

2016, s. 24). Vårt intresse för barns sociala samspel genom leken har med tiden väckts alltmer 

ju längre in på fritidshemsutbildningen vi har kommit. Vid de tillfällen som vi varit ute i 

verksamheten på fritidshemmet som studenter på vår verksamhetsförlagda utbildning har vi 

upplevt många fantasifulla och glada tillfällen då barn har samspelat med varandra genom lek. 

Vi har även upplevt tillfällen då barn har haft svårigheter att samspela med varandra genom 

leken. Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi vidare upplevt hur olika pedagoger 

har förhållit sig till barns olika lekar. 

 

Med detta som utgångspunkt vill vi med föreliggande studie bidra med kunskap om hur ett 

antal pedagoger uppfattar lekens möjligheter för barn att skapa sociala relationer och bidra 

med kunskap om hur ett antal pedagoger uppfattar sin roll i barns relationsarbete i leken. 

 

Vi vill uppmärksamma och rikta ett stort tack till alla pedagoger på de olika skolor och 

fritidshem som gjorde det möjligt för oss att genomföra denna studie. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med vår studie är att bidra med kunskap om hur ett antal pedagoger uppfattar lekens 

möjligheter för barn att skapa sociala relationer. Syftet är även att bidra med kunskap om hur 

ett antal pedagoger uppfattar sin roll i barns relationsarbete i leken.   

 

De frågor vi söker svar på är: 

 

 Hur uppfattar ett antal pedagoger lekens betydelse för barns sociala relationer? 

 Hur uppfattar ett antal pedagoger huruvida de använder lek som verktyg för att 

inkludera barn och motverka att de är exkluderade från socialt samspel? 

 Hur uppfattar ett antal pedagoger betydelsen av fri respektive styrd lek? 

 Hur uppfattar ett antal pedagoger sin roll i fri lek? 

 Hur uppfattar ett antal pedagoger sin roll i styrd lek? 

 

 

1.3 Begreppsdefinition  

 

I avsnittet nedan kommer vi att presentera och förklara ett antal begrepp vi frekvent kommer 

att använda oss av i studien. I vår studie kommer vi använda oss av begreppen fri respektive 

styrd lek. Nedan följer en beskrivning av vad fri respektive styrd lek innebär. Vi kommer även 

att redogöra för varför vi kommer använda oss av begreppen barn och pedagog.  

 

1.3.1 Fri lek 

 

Eidevald menar att fri lek är ”fri” när barn självständigt skapar den. Det är en vardaglig 

verksamhet där de också självständigt kan välja bland många skilda aktiviteter, platser och 

rum (Eidevald, 2009, s. 96). Det är vidare även en medfödd och naturlig företeelse för barn. 

(Eidevald, 2009, s. 96). Granberg menar att i fri lek är det av vikt att barn får vara ifred för att 

de ska få en möjlighet att få leka självständigt utan att någon stör. Granberg hävdar att fri lek 

uppkommer ur de personliga behov som barn har. De får då en chans att göra egna val i fråga 

om vem de vill leka med, vem de ska vara i leken, vad de ska leka och hur de ska göra det. 

Granberg menar vidare att när barn leker fritt är det av vikt att de självständigt får ta sig ut på 
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egna små äventyr och utforska sin omgivning. Barns initiativ och intresse är något som måste 

leda barnet i leken. Initiativet och intresset hos barn är något som leder utförandet och 

innehållet i det de sysselsätter sig med (Granberg, 2000, s. 60–61).  Lindö tar upp att fri lek 

uppstår ur barns självständiga initiativ och sker i ögonblicket (Lindö, 2002, s. 97). 

 

1.3.2 Styrd lek 

 

Lindö menar att styrd lek är en lek som en pedagog initierar. Genom styrd lek blir leken en 

lekfull sysselsättning (Lindö, 2002, s. 97). Öhman menar att styrd lek är en typ av organiserad 

lek där pedagogen skapar lekar för till exempel en grupp. Öhman menar vidare att styrd lek 

ger barn stöd i leken, bygger upp gruppkänslan och frambringar gemenskap. Det är då av vikt 

att materialet pedagogen skapar till barnen är intressant och meningsfullt (Öhman, 2011, s. 

240). Granberg påstår att pedagogen ska skapa de aktiviteter de leder utifrån barns perspektiv. 

Granberg menar vidare att det är av vikt att de är centrerade för barnen och att de ska bygga 

på barnens sätt att tolka sin värld (Granberg, 2000, s. 82).   

 

1.3.3 Barn 

 

I vår studie använder vi oss av begreppet ”barn”. I ett flertal arbeten i litteraturen vi använder 

oss av har författarna antingen använt begreppen ”elev” eller ”barn”. I de avhandlingar vi 

redogör för använder författarna bara begreppet barn både i rubriksättning och i text. Vi anser 

att det blir problematiskt för läsaren att följa med i våra resonemang om vi använder båda 

begreppen. 

 

1.3.4 Pedagog  

 

I den litteratur och avhandlingar vi använder har författarna använts sig av begreppen vuxen, 

lärare eller pedagog. I vår studie använder vi oss av begreppet pedagog eftersom vi vill samla 

alla de olika begreppen som står i litteraturen och i avhandlingarna till ett samlat begrepp. Vi 

vill även samla informanternas olika yrkesbenämningar till ett gemensamt begrepp eftersom 

de har olika typer av utbildning. 
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1.4 Bakgrund 

 

I avsnittet nedan presenterar vi först olika perspektiv kring vad lek innebär. Vi tar sedan upp 

olika perspektiv på vad en pedagogs roll kan vara. Slutligen presenterar vi olika synsätt kring 

sociala relationer i pedagogisk verksamhet. 

 

1.4.1 Vad är lek? 

 

I Den lekande människan: Homo ludens menar Huizinga att om man testar graden av en 

människans aktivitet så långt vår kunskapsförmåga räcker, kan man gott reflektera över om all 

mänsklig aktivitet endast är en lek (Huizinga, 1945, s. 5). Huizinga menar att leken 

återkommer med jämna mellan rum som en omväxling för människan i och med att leken vi 

första anblicken ses som ett avbrott i det dagliga livet. Huizinga hävdar då att leken är något 

som är ett komplement till livet. Leken är enligt Huizinga även något som skiljer sig från det 

allmänna livet, med sin utbredning och sitt utrymme i tiden. Leken är något som pågår inom 

fastställda gränser i rum och tid och har sitt skeende och sin mening i sig själv. Huizinga 

menar att leken är något som startar men i ett fastställt ögonblick kan den vara över. 

(Huizinga, 1945, s. 18). Leken är något mer än bara kulturen och något mer än en fysisk eller 

biologisk aktivitet. Den är även något mer än ett fysiologiskt bestämd psykiskt sätt att agera 

på. Lekens funktion är att skapa mening. Den bringar mening till livet (Huizinga, 1945, s. 9). 

Lekens poäng är glädje och att ha roligt på olika sätt. Glädjen fastställer lekens värde 

(Huizinga, 1945, s. 11). Huizinga skriver att den som riktar anblicken mot lekens roll i 

kulturen ser leken som en verksamhet med en social funktion och som är meningsfull. Man 

ser då även leken som en social struktur i sina många påtagliga former. (Huizinga, 1945, s. 

12). Enligt Huizinga är leken emellertid något som förekom före all slags kultur. Den är något 

som befinner sig över kulturen och är oberoende av den. Huizinga menar att en människa 

leker för att bringa sig själv nöje och för sin rekreation samt gör det under livets allvarsamma 

nivå (Huizinga, 1945, s. 29). Enligt Huizinga uppträder varje lek inom sin lekplats och sitt 

lekrum (Huizinga, 1945, s. 19). Det är världar som är temporära och som befinner sig 

innanför den allmänna världen. Inom detta rum, plats eller värld finns regler. Huizinga menar 

att reglerna fastställer vad det är som ska råda innanför den temporära lekvärlden. Om 

reglerna läggs åt sidan faller lekvärlden samman och leken är då till ända. En person som 

deltar i leken men som ifrågasätter reglerna och som sätter de ur funktion är spelfördärvare. 
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När spelfördärvaren är med eller kliver in i leken tillintetgör denne lekvärlden på olika sätt. 

Spelfördärvaren tar bort lekens illusion. I leken kan även falskspelaren finnas. Falskspelaren 

låtsas vara med i leken och på ett opålitligt sätt acceptera lekens trollkrets. Falskspelaren får 

lättare medlekarnas förlåtelse än spelfördärvaren (Huizinga, 1945, s. 20–21). Som verktyg i 

leken används språket som ett betydande redskap. Genom språket kan man ta sig mellan stoff 

och tanke. (Huizinga, 1945, s. 13).  

 

Poängen med att vi har tagit upp Huizingas tankar om lek är att den är en meningsfull 

aktivitet, att den kan vara en social företeelse och att den utspelar sig på tillfälliga platser. 

Poängen med att vi tagit upp Huizingas tankar om lek är även att man inom leken kan inta 

olika roller och att det finns olika regler som måste följas. 

 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson refererar Anne Glover som menar att i början av 

livet handlar leken för barn om att upptäcka den fysiska världen. I ett senare skede i 

barndomen går barnen successivt över till rollek och använder då kropp och språk. Barnen 

använder även olika material för att framkalla och forma sina erfarenheter. På detta sätt 

åstadkommer barnen en värld som blir meningsfull. När barn sedan leker med kamrater tränar 

och förbättrar de saker som de redan har kunskap om. De tränar då förmågan till att samspela 

och vara tillsammans med andra. Barnen tränar även förmågan till turtagning och sin 

självkontroll. I leken kan barns emotionella utveckling beröras eftersom deras engagemang i 

leken skapar situationer för barnen att på egen hand utföra saker. Barns emotionella 

utveckling kan även beröras då barnen testar saker flera gånger tills de upplever att de klarar 

av något. Genom leken kan även elevers kognitiva utveckling beröras, eftersom deras 

symboliska tänkande är väsentligt i leken. I leken finns oväntade chanser för barn att tillämpa 

och beteckna material på sådana vis som är meningsfulla och av intresse för de (Pramling 

Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003, s. 42). 

 

I det här avsnittet har vi tagit upp olika perspektiv kring vad lek innebär. Vi tar nedan upp 

olika perspektiv på vad en pedagogs roll kan vara.  
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1.4.2 Pedagogens roll  

 

Vi kommer här att presentera olika perspektiv på vad en pedagogs roll kan vara i 

interaktionen med barn. Vi börjar med att ta upp vad filosofen John Locke och den 

pedagogiska teoretikern Maria Montessori hade för tankar kring vad en pedagogs roll är i 

interaktionen med barn. Vi börjar med att ta upp Locke och Montessoris tankar om 

pedagogens roll i pedagogisk verksamhet eftersom de är en av de två viktigaste pionjärerna 

inom pedagogikens idéhistoria. Vi kommer vidare ta upp samtida perspektiv kring vad en 

pedagogs roll kan vara i barns lekar.  

 

Anders Burman refererar filosofen John Locke (1632–1704) som menar att man som pedagog 

inte ska ge eleverna en frihet i för stor utsträckning när de agerar. Det vill säga att man som 

pedagog ska ha en mer styrande roll. Burman tar vidare upp att Locke menar att eleverna 

beundrar sin lärare och genom detta följer lärarens agerande och egenskaper (Burman, 2014, 

s. 90). Burman refererar även den pedagogiska teoretikern Maria Montessori (1870–1952) 

som förordade att man som pedagog ska stå i bakgrunden och använda sig av en roll som i 

lägre grad är styrande när eleverna agerar. Som pedagog ska man ha en observerande roll och 

lotsa eleven. Pedagogen ska dock inte blanda sig i, i onödan. Pedagogen ska vid behov stötta 

eleven direkt på olika sätt. Pedagogen ska även stötta barnens lekmiljö genom att förse 

lekmiljön med självinstruerande läromedel för att barnen ska kunna leka på egen hand. 

Huvudsyftet med att pedagogen observerar är att eleverna på egen hand ska få inhämta 

kunskap, verka och själva välja vad de ska göra (Burman, 2014, s. 176–179). 

 

Vi kommer vidare i avsnittet att presentera samtida perspektiv på vad pedagogens roll kan 

vara i barnens lek.  

 

Pihlgren menar att när eleverna leker i ens närhet är det av vikt att man som vuxen reflekterar 

över hur man ska förhålla sig till företeelsen lek. Pihlgren menar vidare att det råder en 

diskussion om hur vuxna ska bete sig när elever leker. En sida menar att det är av 

nödvändighet att vuxna ska låta elever få leka ifred, medan andra menar att det är av vikt med 

pedagogers närvaro (Pihlgren, 2011, s. 233).  
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Margareta Öhman betonar att pedagoger inte kan göra upp en plan för vad barn ska leka, men 

kan göra upp en plan för att barn ska behärska att leka och bistå deras egna planer. När det 

gäller pedagogens uppdrag i leken är den att stödja leken, hjälpa barnen att åstadkomma regler 

och säkerställa barnens trygghet. Det ska i sin tur medföra att barnen ska kunna leka på bästa 

möjliga sätt när de önskar (Öhman, 2011, s. 79).  

 

Margareta Öhman refererar Johnson, Christie och Wardle som menar att det finns fyra skilda 

roller eller positioner som en pedagog kan placera sig i. Den första rollen eller positionen är 

närgranskare, som betyder att man som pedagog ställer sig och granskar barns lek på nära 

håll. Pedagogen kan då närgranska barnens interaktion och erhålla information om barnens 

utvecklingsnivå i leken och vad som för närvarande är aktuellt för barnen. Den andra rollen 

eller positionen är rekvisitör, som innebär att man som pedagog bistår barnen med att 

iordningställa leken eller anordna lektillfällen. Rekvisitörens roll är även att bistå med redskap 

eller attiraljer under lekens gång som barnen kan ha behov av. Det centrala är att man 

verksamt erbjuder sin hjälp, men att det är barnen själva som ska få bestämma vad de 

behöver. Den tredje rollen eller positionen, medlekare, innebär att pedagogen är delaktig på 

ett verksamt sätt i barnens lek. Det betydelsefulla här är att pedagogen följsamt rättar sig efter 

lekens svallande skeenden och tempo, samt låter barnen styra leken framåt. Pedagogen har i 

den här rollen även en möjlighet att på ett smidigt sätt lära ut regler och utgångspunkter i 

leken, samt tillskansa sig en roll och att medla med andra barn. Den fjärde rollen eller 

positionen, lekledare, innebär att pedagogen tillför passande ämnen för barnen eller gör så att 

leken blir längre. Pedagogen kan presentera nya beståndsdelar eller införa nya saker i leken. 

Öhman refererar vidare Johnson, Christie och Wardle som menar att det är lika angeläget att 

man kan skifta mellan de här fyra skilda rollerna, med hänsyn till vad den nuvarande 

leksituationen kräver, som att mäkta med att inta dem (Öhman, 2011, s. 249–250). 

 

I detta avsnitt har vi redogjort för olika roller som en pedagog kan ha och vad som är viktigt 

att tänka på när man som pedagog är i en viss roll. Vi redogjorde detta i förhållande till lek 

och sociala relationer. 
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1.4.3 Sociala relationer 

 

I avsnittet nedan kommer vi på ett övergripande sätt presentera olika synssätt kring sociala 

relationer i samband med pedagogisk verksamhet och lek. Vi kommer även redogöra för 

viktiga aspekter kring sociala relationer.    

 

Anders Burman refererar den ryske pedagogiske teoretikern Lev Vygotskij (1896–1934) som 

menade att människan påverkas av det samhälle och den kultur som hon lever i. Vygotskij 

menade att man som människa ständigt utvecklas och att man i synnerhet gör det genom att 

interagera och vara med andra individer. Vygotskij menade vidare att man som människa 

ständigt lär sig nya saker eftersom man samspelar med andra. Han hävdade även att lärandet 

är gemensam process och att vi intar kunskaper som bäst då vi samspelar med andra (Burman, 

2014, s. 209–210).  

 

Margareta Öhman refererar sig själv och hävdar att en del av barns oavbrutna arbete gällande 

relationer är barns förhandlingar i leken (Öhman, 2011, s. 138). Öhman refererar Strandell 

som hävdar att det finns ett flertal ihop flätade dimensioner i förhandlingarna. En rör 

skapandet och ordnandet av relationen mellan barnen, en annan rör utformningen av leken 

och en tredje kan röra sig om lekens rumsliga och materiella aspekt (Öhman, 2011, s. 138–

139).  

 

I en utvärdering av kvalitet i fritidshem utförd på uppdrag av skolverket menar personal på 

olika fritidshem att de arbetar för att lära eleverna social kompetens och att lära eleverna att 

leka och umgås med varandra. Personalen menar att de arbetar mycket med att få elever att 

fungera i grupp. Personalen betonar även att de lägger stor vikt på hur eleverna använder 

språket i förhållande till varandra och att eleverna ska få leka med kamrater (Skolverket, 

2000, s. 21).  

 

I det här första kapitlet har vi redogjort för vad styrd respektive fri lek innebär samt redogjort 

för varför vi kommer att använda oss av begreppen pedagog och barn i studien. Vi har vidare 

redogjort för vad lek innebär och vad barnen lär sig och utvecklar medhjälp av leken. Vi har 

även lyft upp olika perspektiv kring vad pedagogens roll kan vara i barns lek samt olika 

synsätt på sociala relationer i pedagogisk verksamhet. 
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2. Teoretiska utgångspunkter 

 

2.1 Tidigare forskning 

 

I det här avsnittet kommer vi att behandla tidigare forskning som vi anser är relevant och av 

betydelse för vår studie. De två första avhandlingar vi presenterar berör barns relationsarbete i 

leken. De två andra avhandlingar vi presenterar handlar om pedagogers arbete med barns 

relationer i skolan och vad det är som gör att pedagoger går in och styr i barnens lek samt 

vilka roller de har i deras lek. 

 

Marie Bliding har i sin doktorsavhandling Inneslutandets och uteslutandets praktik: En studie 

av barns relationsarbete i skolan studerat och skapat sig en insikt om hur barn skapar sin 

sociala existens i skolan. Fokuset var då speciellt på barnens skapande av kompisrelationer. 

Bliding ville vidare göra en analys av och skildra interaktion och kommunikation hos barn i 

kamratgrupper samt hur redskap som är kulturella används i barnens arbete med relationer. 

Bliding ville även göra en analys av och skildra hur handlingar som är uteslutande och 

inneslutande är och träder in som bitar av relationsarbetet hos barnen. I sitt projekt kom 

Bliding fram till att skapandet av vänskapsmönster och organiserandet av det sociala livet 

formade komplexa social praktiker. Bliding kom vidare fram till att organisatoriska ramar och 

ordinarie verksamhet i skolan utgjorde medel i detta pågående arbete. Handlingar av social 

exkludering och inkludering riktade mot särskilda barn var vanligt. Från barnens perspektiv 

var det rättmätiga och normala händelser under skoldagen (Bliding, 2004). 

 

I den avhandling vi presenterat ovan studerade Marie Bliding barn på en skola. Nästa 

avhandling vi presenterar har Britt Tellgren studerat barn i en förskola.  

 

I licentiatavhandlingen Förskolan som mötesplats: Barns strategier för tillträden och 

uteslutningar i lek och samtal har Britt Tellgren undersökt kamratrelationer hos barn i deras 

lek och samtal i förskolans omgivning. Tellgren var mest angelägen om att undersöka hur 

barn frambringar, vidmakthåller och avbryter vänskapsförbindelser och samhörigheter med 

varandra i konkreta situationer i vardagen på förskolan. Det resultat Tellgren kom fram till var 

att barnen skapade och använde sig av flera olika strategier för att få tillgång till en lekgrupp. 

Resultaten i Tellgrens avhandling förklarar att det är speciellt svårt för barn i förskolan att få 
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tillträde till lekgrupper eftersom små barn har en viss tendens att skydda pågående lekar från 

barn som befinner sig utanför leken. Barnen skapade och använde sig även av olika strategier 

för att exkludera kamrater från de utrymmen där de interagerade (Tellgren, 2004).  

 

De två doktorsavhandlingar som vi ska ta upp nedan behandlar fritidspedagogers arbete med 

barns relationer och pedagogers arbete med att skapa det lekande barnet.  

 

Marianne Dahl har i doktorsavhandlingen Fritidspedagogers handlingsrepertoar: 

Pedagogiskt arbete med barns olika relationer fokuserat på barns relationer. Dahls syfte med 

studien var att tillföra kunskap om det arbete som fritidspedagoger utför om just barns 

relationer. Genom studien ville Dahl få reda på hur fritidspedagoger arbetar med barns 

relationer och hur de ser på dem. Resultaten i studien pekar på att pedagogernas 

handlingsrepertoar indikerar en vilja att göra det enklare för möten mellan barn och för att 

gynna harmoniska relationer. Genom studien uppmärksammar Dahl handlingsformer som 

handlar om att justera, övervaka, vara i närheten av barnen och öva barn i relationer. Dessa 

olika handlingsformer bestämmer villkor för barns relationer. Dahl kom fram till att i och med 

dessa skilda handlingsformer gäller det för en fritidspedagog att skapa aktiviteter och miljöer 

för barnen. Dahl uppmärksammade att pedagogerna arbetade för att skapa goda relationer 

mellan barnen. För att kunna jobba för att uppnå detta tar Dahl upp några eftersträvansvärda 

kvaliteter. Dessa är till exempel att rätta sig efter regler, samförstånd, respekt, närhet, distans, 

inkludering, kreativitet, trygghet och initiativrikedom. Dahl kom fram till att 

fritidspedagogerna försökte motarbeta relationer som var präglade med disharmoni, 

konflikter, aggressioner och där man bryter mot regler. Dahl fann då att pedagogerna saknar 

en förståelse för att barns arbete med att skapa sociala relationer kan gynnas av exempelvis 

konflikter. Dahl uppmärksammade även att det finns en brist hos pedagogerna gällande en 

ömsesidig diskussion kring deras arbete med barnens relationer (Dahl, 2014). 

 

Charlotte Tullgren har i sin doktorsavhandling Den välreglerade friheten: Att konstruera det 

lekande barnet intresserat sig för vad det är för leksituationer som gör att pedagoger går in 

och styr och vilka tekniker pedagoger använder för att dirigera barnen i leken. Tullgren kom 

bland annat fram till att pedagogerna stimulerade och stöttade barnens lek vilket Tullgren 

uppfattade bidrog till att barnen blev aktiva och ville delta i lekar. Tullgren uppmärksammade 

att pedagogerna främjade lekar med nyttigt innehåll och reglerade bort saker som är otäcka, 

olagliga och som störde friden på förskolan. Avhandlingen visar att pedagogerna gav stor 
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plats till familjeleken eftersom den anses vara lämplig och användbar för barnen. 

Pedagogernas medverkan i leken gjorde att det skapades möjligheter att styra leken på ett sätt 

som annars inte är genomförbart då pedagogerna inte medverkade. I rollen som lekkamrat 

kunde pedagogerna bevaka barnen i leken. I lekar där pedagogerna var närvarande var 

övervakningen en oavbruten teknik som de använde. Tullgren fann att de olika tekniker som 

pedagogerna använde för att få in barn i lek med andra barn är att observera, stimulera och att 

inbjuda till lek. En av de tekniker som Tullgren uppmärksammade att pedagogerna använde 

som gjorde att barnen exkluderas från en lek var tillrättavisning. En annan teknik pedagogerna 

använde som gjorde att barnen exkluderades från en lek var avståndstagandet. Avhandlingen 

visade även att pedagogerna emellanåt lät barnen dirigera sig själva, leka med en frihet, men 

var tvungna att leka på ett visst sätt (Tullgren, 2004).  

 

 

2.2 Teoretiskt perspektiv 

 

För att hjälpa oss att förstå och tolka vårt insamlade material använder vi oss av symbolisk 

interaktionism. Det gör vi i form av ett antal begrepp från Erving Goffmans studie Jaget och 

maskerna: En studie i vardagslivets dramatik. Vi kommer först att redogöra för vad 

symbolisk interaktionism innebär och vad Goffman har för koppling till symbolisk 

interaktionism. Vi presenterar och beskriver sedan de begrepp vi använder oss av från 

Goffmans studie. 

 

2.2.1 Symbolisk interaktionism 

 

Jan Trost & Irene Levin menar att symbolisk interaktionism är ett betraktelsesätt och ett 

perspektiv för att kunna analysera det sociala samhället. Trost & Levin refererar Sheldon 

Stryker som menar att symbolisk interaktionism står för två bitvis olika företeelser. Man kan å 

ena sidan se den som ett allmängiltigt teoretiskt perspektiv på hur man kan undersöka 

samhället och grupperna som finns i den. Å andra sidan kan beteckningen användas som en 

socialpsykologisk teori om i huvudsak hur individen gradvis blir mera social och tillägnar sig 

hur man ska bete sig och hur man beter sig i olika situationer (Trost & Levin, 2010, s. 12).  

I vår studie ser vi symbolisk interaktionism som ett allmängiltigt teoretiskt perspektiv 

eftersom vi använder oss av ett antal begrepp från Goffmans studie Jaget och maskerna: En 
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studie i vardagslivets dramatik. Goffman har i studien via teaterföreställningen undersökt 

samhällets sociala uppbyggnad (Goffman, 2014, s. 9). Trost & Levin menar att det finns fem 

olika stöttepelare inom symbolisk interaktionism. Den första är definitionen av situationen, 

som innebär att det en individ upptäcker finns inte bara i ens verklighet utan är även något 

som styr en individs olika handlingar (Trost & Levin, 2010, s. 14). Den andra stöttepelaren är 

att allt samspel är socialt vilket betyder att man som individ ständigt interagerar med andra 

individer. Individen interagerar då genom att samtala med munnen och med kroppsrörelser 

som exempelvis minspel och handrörelser. Den tredje stöttepelaren handlar om att vi som 

individer samspelar med varandra genom symboler. Den vanligaste symbolen som en individ 

använder är orden. En annan symbol som en individ använder sig av är minspelet. Den fjärde 

stöttepelaren i symbolisk interaktionism är att vi individer är aktiva och handlar. Det betyder 

att vi människor ständigt handlar och beter oss. Det betyder även att inget är statiskt utan att 

vi människor är alla föränderliga (Trost & Levin, 2010, s. 19–21). Den femte och sista 

stöttepelaren i symbolisk interaktionism är att vi människor ständigt vistas i nuet. Det betyder 

att vi människor vistas i en ständig process som ständigt förändras (Trost & Levin, 2010, s. 

26). Trost & Levin menar att det är många som ser Goffmans idéer som en variation inom 

symbolisk interaktionism. Erving Goffman (1922–1982) fick sin bildning i symbolisk 

interaktionism i Chicago som är dess ursprungshem. Efter avslutade studier flyttade Goffman 

till Kalifornien där en annan symbolisk interaktionism hade vuxit fram. Goffman arbetade där 

som professor på University of California. Goffman kom där att bli intresserad av 

högtidligheter och riter i det alldagliga sociala livet och kom i kontakt med dramaturger. Detta 

medverkade till att Goffman senare skapade den dramaturgiska ansatsen. Den dramaturgiska 

ansatsen betyder att han ser vårt sociala samspel, vår interaktion, vårt handlande som att vi 

uppträder. Goffman ser det sociala samspelet som ett drama som utspelar sig på en scen. 

Goffman anser vidare att det sociala samspelet äger rum i form av ritualenliga beteenden. En 

annan betydelsefull aspekt i Goffmans ansats är hans accentuering av jaget som han anser 

ständigt förändras i det sociala samspelet med andra individer. Trost & Levin menar att i det 

här avseendet är Goffmans jagbegrepp i princip helt lika med jaget i annan symbolisk 

interaktionism. Trost & Levin hävdar att olikheten är att Goffman ser jaget som något man får 

till låns av andra individer i sin närhet och inte något som ständigt finns hos den enskilde 

individen. Trost & Levin hävdar följaktligen att Goffmans jagbegrepp är ännu mer socialt än 

de flesta andras (Trost & Levin, 2010, s. 281–284).   
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I det här avsnittet har vi redogjort för vad symbolisk interaktionism innebär och vad Goffman 

har för koppling till symbolisk interaktionism. Vi kommer nedan redogöra för vilka begrepp 

vi använder oss av från Goffmans studie Jaget och maskerna: En studie i vardagslivets 

dramatik. 

 

2.2.2 Jaget och maskerna: En studie i vardagslivets dramatik 

 

I studien Jaget och maskerna: En studie i vardagslivets dramatik har Erving Goffman använt 

sig av teaterföreställningen som en metafor för att skildra samhällets sociala sammansättning. 

De slutsatser som kommer fram ur den är dramaturgisk (Goffman, 2014, s. 9). Vi kommer 

nedan att beskriva de begrepp vi använder oss av i vår studie. 

 

Region 

Goffman menar att region anger de olika fysiska och rumsliga platser där de uppträdande 

vistas (Goffman, 2014, s. 97).  Vi använder oss av begreppen främre region och bakre region.  

 

Främre region 

Goffman menar att den främre regionen är den plats där själva uppträdandet äger rum. 

En persons uppträdande i den främre regionen kan förstås som en strävan efter att ge intryck 

av att ens aktivitet i gruppen vidmakthåller och personifierar vissa normer. Den ena normen 

handlar om på vilket sätt den uppträdande personen handskas med sin publik medan han eller 

hon talar till den eller är entusiastisk i utbyte av de gester som är en ersättning för talet. Den 

andra normen handlar om hur den uppträdande beter sig när han eller hon vistas inom syn- 

eller hörhåll för åskådarna men inte är sysselsatt med att tala till eller med åskådarna 

(Goffman, 2014, s. 97–98).  

 

Bakre region 

Goffman menar att i den bakre regionen kan den uppträdande ge upp sin fasad, koppla av från 

sina repliker och stiga ur sin rollskepnad. I den bakre regionen kan de uppträdande gå igenom 

sitt uppträdande. I den bakre regionen kan även teammedlemmar som inte är nog expressiva 

tränas upp eller isoleras från uppträdandet (Goffman, 2014, s. 101–102). 
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Manér 

Goffman menar att manér är den roll i samspelet som den uppträdande förväntar sig att spela i 

den situation som är under progression (Goffman, 2014, s. 30) Vi använder oss av begreppen 

överlägset/aggressivt manér och saktmodigt/undfallande manér.  

 

Överlägset, aggressivt manér  

Goffman menar att detta begrepp innebär att den uppträdande förväntar sig att bli den som tar 

första steget till det muntliga samspelet och styra dess skeende (Goffman, 2014, s. 30).  

 

Saktmodigt, undfallande manér 

Goffman hävdar att detta begrepp betyder att den uppträdande är inriktad på att låta sig 

ledsagas av andra eller i alla fall att han kan förmås till det (Goffman, 2014, s. 30-31).   

 

Fasad 

Goffman menar att fasad är de uttrycksfulla delar som exempelvis hållning, talmönster eller 

ansiktsuttryck som människor ständigt använder sig av. De uttrycksfulla delarna används 

avsiktligt eller instinktivt av personen under hans uppträdande (Goffman, 2014, s. 28-30). Det 

begrepp vi använder oss av är personlig fasad. 

  

Personlig fasad 

Goffman hävdar att personlig fasad är de enskilda delar som man nära känner igen hos själva 

skådespelaren och som hör ihop med den uppträdande vart han än vistas (Goffman, 2014, s. 

30).  

 

Team 

Teamframträdande 

Goffman använder sig av begreppet teamframträdande för att redogöra för en grupp personer 

som tillsammans arbetar i tillverkningen av en rutin (Goffman, 2014, s. 75).   

 

Poängen med att vi använder oss av Goffmans begrepp i vår studie är att vi ser leken som 

olika situationer där barn och pedagoger samspelar med varandra. Vi använder Goffmans 

begrepp i resultat och analysdelen samt i diskussionsdelen som hjälp för att få förståelse för 

det informanterna uppfattade under intervjuerna.  
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3. Metod 

 

3.1 Val av metod 

I detta avsnitt presenterar vi vilken metod vi valt, vad den innebär, varför vi valde den och 

varför den är relevant för vår studie. Vi motiverar även vårt val av metod genom en 

diskussion i förhållande till andra metoder. 

 

Vi har använt intervju som metod i vår studie. Vi valde intervjuer eftersom det passade bäst i 

förhållande till vårt syfte med studien. Eftersom vi ville bidra med kunskap om hur ett antal 

pedagoger uppfattar lekens möjligheter för barn att skapa sociala relationer och bidra med 

kunskap om hur ett antal pedagoger uppfattar sin roll i barns relationsarbete i leken.  

Eftersom informanterna agerar i en social miljö och i ett socialt nätverk kunde vi få kunskap 

om de förhållanden som föreligger i en sådan miljö. Intervjuer var då ett väsentligt sätt att 

hämta in kunskaper om sociala förhållanden (Ahrne & Svensson, 2015, s. 38). Intervjuerna vi 

valde är kvalitativa. Det innebär att man som forskare vill identifiera eller finna egenskapen 

hos något utan att söka kunskap som kan uttryckas i siffror. Intervjuerna var 

semistrukturerade. Semistrukturerade intervjuer avser att en forskare på förhand har valt en 

uppsättning teman som denne vill ta upp, men att den som blir intervjuad får formulera svaren 

med en stor frihet (Patel & Davidson, 2011, s. 82). Intervjufrågorna formulerade vi så öppna 

som möjligt för att inte riskera att vi skulle leda informanterna. På detta sätt gav vi 

informanterna en större frihet att besvara frågorna. Detta i sin tur gav informanterna en 

möjlighet att på ett bredare vis delge sina berättelser och erfarenheter. Vid behov ställde vi 

följdfrågor för att informanterna skulle fördjupa sina svar. Vi valde att använda oss av 

kvalitativa intervjuer i vår studie eftersom vår utgångspunkt med intervjuerna var att de skulle 

vara som ett samtal där vi och informanterna tillsammans var medskapare (Patel & Davidson, 

2011, s. 82). Vi valde även detta för att vi skulle kunna ställa oförberedda följdfrågor. I och 

med det fick vi även svar på andra frågor samt en bredare bild än om vi använt oss av helt 

standardiserade intervjufrågor eller intervjuenkäter. Standardiserade intervjufrågor eller 

intervjuenkäter är striktare och innebär att intervjuaren ställer frågorna och informanten svarar 

samt att intervjuaren inte ska ha någon inverkan på svaren. Vi ansåg att det här skulle vara en 

nackdel för oss eftersom vi då inte skulle ha en frihet att behandla ämnen. Vi skulle då inte ha 

heller ha fått möjlighet att ställa frågor som var nya och därmed inte kunna skapa nya 
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infallsvinklar under intervjuernas förlopp (Ahrne & Svensson, 2015, s. 38). Vi hade förberett 

intervjufrågor som vi ville får svar på och när vi ställde frågorna använde vi oss av 

standardisering i hög utsträckning. Det menas med att vi ställde frågorna i en given ordning 

(Patel & Davidson, 2011, s. 82). Vi anser att intervju var en relevant metod för vår studie 

eftersom vi med en större säkerhet kunde få material till vår studie än om vi skulle använt oss 

av observationer. Observation innebär att man betraktar beteenden och händelser i naturenliga 

kontexter i samma stund som de äger rum. En nackdel med observation är att det många 

gånger är svårt att fånga in och förutspå när spontana handlingssätt uppträder (Patel & 

Davidson, 2011, s. 91–92). Vi valde bort observation som metod eftersom vi vårt syfte med 

studien var att höra och få svar på hur ett antal pedagoger uppfattar lekens möjligheter för 

barn att skapa sociala relationer och hur ett antal pedagoger uppfattar sin roll i barns 

relationsarbete i leken. Om vårt syfte däremot hade varit att studera hur pedagogerna arbetar 

med leken för att barnen ska kunna skapa och sociala relationer samt studera hur pedagogerna 

förhåller sig till barns relationsarbete i leken anser vi att observation hade varit en bra metod i 

vår studie. 

De frågor vi ställde till informanterna vid intervjutillfällena finns bifogade under avsnittet 

bilaga och heter bilaga 3. Vi formulerade våra intervjufrågor utifrån syftena med vår studie. 

Vi formulerade även intervjufrågorna på ett sätt så att vi med en förhoppning skulle få svar på 

våra syften och frågeställningar. 

 

3.2 Urval 

 

Nedan presenterar vi hur vi gick tillväga när urvalen gjordes. Vi redogör för vilka skolor vi 

valt och varför. Vi kommer att beskriva och inomhus och utomhusmiljön på skolorna. Vi 

presenterar även urval av informanter, vilka de är och varför de valdes. Vi redogör för urval 

av intervjuer och varför vi har de antal intervjuer vi har.  

 

3.2.1 Urval av skolor 

 

Vi hade som utgångspunkt att försöka få tag i sammanlagt fyra skolor. Vi började med att 

söka brett efter skolor och kontaktade sammanlagt åtta stycken. De skolor vi kontaktade hade 

vi ingen tidigare relation till. Vi fick svar från en skola som var intresserad av att ställa upp 

med informanter. Vi hade stora svårigheter att få svar från de andra skolorna vi kontaktat. Då 
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bestämde vi oss för att kontakta skolor som vi tidigare har arbetat på eller där vi utfört våra 

verksamhetsförlagda utbildningar. Vi fick direkt svar från de här skolorna som alla var 

positiva till att vi skulle få intervjua ett antal av deras pedagoger. Vi valde att intervjua på 

varandras respektive VFU-skolor och på de skolor som vi inte har arbetat på tidigare för att 

intervjuerna skulle bli så objektiva och neutrala som möjligt. Vi har sammanlagt fyra skolor 

med i vår studie. Två av skolorna ligger i en villa- och radhusförort till en stad med natur 

kring husknuten. Ena skolan är en grundskola från förskoleklass till årskurs sex och har cirka 

femhundra barn. Skolgården består av lekområden omringad av skolbyggnader. På skolgården 

finns olika spelplaner, en lekpark med klätterställning och gungor samt asfalts och naturytor. 

Knutet till skolan finns även en fotbollsplan och ett skogsområde. Inomhusmiljön är utformad 

på det sättet att det finns ett allrum där man kan till exempel spela spel. På avdelningen finns 

ett pingisrum och ett skapanderum. Den andra skolan är en grundskola från förskoleklass till 

årskurs nio och innehar cirka ettusen barn. Skolgården på skolan består av en asfaltplan. På 

asfaltsplanen finns en rutschkana, en klätterställning, en nätgunga och en klättervägg. Det 

finns även en grusfotbollsplan. Inomhusmiljön på fritidshemmet består av två delar. En större 

sida och en mindre sida. Den större sidan är den lugna sidan där barnen exempelvis får läsa, 

rita och spela spel. Den mindre sidan är som en liten gympahall. Där kan barnen exempelvis 

bygga kojor och spela pingis. De andra två skolorna ligger i en innerstadsmiljö med 

kringliggande byggnader och lägenheter. Båda skolorna har närhet till parker och natur. Den 

ena skolan är en grundskola från förskoleklass upp till årskurs nio och har cirka ettusen barn. 

Skolgården består av asfaltsytor med spelplaner, träd och klätterställning. Den andra delen 

består av en fotbollsplan, en basketplan och en löparbana. Inomhusmiljön på skolan där 

informanterna arbetar är utformade på samma sätt. På avdelningarna finns förutom klassrum, 

en byggyta, ett lekrum, ett byggrum, ett skapanderum och ett allmänt rum med spelytor. Den 

andra är en grundskola från förskoleklass upp till årskurs sex med cirka fyrahundra barn. 

Skolgården består av en mindre lekpark. Det finns även en stor park och naturytor för lek. 

Inomhusmiljön i de olika fritidshemmen är upplagda på samma sätt. Fritidshemmen har 

klassrum som de använder sig av och även ett stort skapande rum samt ett större fritidsrum. 

De har även tillgång till ett rörelserum.  

 

En utgångpunkt vi från början hade med vår studie var att undersöka om de olika skolornas 

inomhus respektive utomhusmiljö kunde ha betydelse för barns skapande av sociala relationer 

i leken. Under intervjutillfällena ställde vi då frågor om de uppfattar att de använder inomhus 

respektive utomhusmiljön på något särskilt sätt för att stärka barnens sociala samspel i leken. 
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När vi transkriberade materialet upplevde vi att vi inte fick tillräckligt med svar från 

informanterna för att ha med detta i vår studie.  

 

3.2.2 Urval av informanter 

 

I vår studie ingår åtta informanter. De informanter vi har intervjuat har vi ingen tidigare 

relation till. Informanterna vi valde var de som var intresserade och villiga att ställa upp för en 

intervju. Informanterna är utbildade fritidsledare, fritidspedagoger eller lärare inriktade mot 

fritidshem. Alla informanter har lång erfarenhet av arbete i fritidshem och arbetar med barn i 

åldrarna sex till tolv år. Vi valde enbart att ha utbildade informanter i vår studie med tidigare 

erfarenhet av arbete från fritidshem eftersom vi ansåg att det skulle medföra att vi då kunde få 

ut mest relevant material till vår studie. Informanterna är hälften kvinnor och hälften män. 

Namnen på informanterna är fingerade för att säkerställa deras anonymitet. 

 

Lisa är fritidspedagog och har arbetat på fritidshemmet i tjugosex år.  

 

Kerstin är fritidsledare och har arbetat på fritidshemmet i tio år. 

 

Stefan är fritidspedagog och har arbetat på fritidshemmet i sexton år.   

 

Fredrik är lärare inriktad mot fritidshem och har arbetat på fritidshemmet i tolv år. 

 

Maria är lärare inriktad mot fritidshem och har arbetat på fritidshemmet i arton år. 

 

Karin är fritidspedagog, utbildad lågstadielärare och har arbetat på fritidshemmet i trettio år. 

 

Erik är fritidspedagog och har arbetet på fritidshemmet i tjugo år. 

 

Karl är lärare inriktad mot fritidshem och har arbetat på fritidshemmet i tretton år. 
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3.2.3 Urval av intervjuer 

 

Vi hade som utgångspunkt att genomföra åtta intervjuer vilket vi uppnådde. Vår utgångspunkt 

med intervjuerna var att uppnå en mättnad. Mättnad innebär att man som forskare erfar att 

samma svar och att mönster i svaren upprepas (Ahrne & Svensson, 2015, s. 42).  Vi märkte 

dock när vi fortlöpande transkriberade intervjuerna att informanterna i mångt och mycket gav 

olika svar på våra frågor. Enligt vår mening tyder det på att vi inte har ställt ledande frågor. 

 

 

3.3 Forskningsetiska överväganden 

 

Nedan kommer vi att redogöra för de forskningsetiska övervägandena som vi utgick ifrån 

innan, under och efter vi intervjuade. Vi utgick ifrån fyra forskningsetiska huvudkrav som 

man behöver ha i åtanke när man genomför en forskningsstudie. Dessa fyra krav är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

 

3.3.1 Informationskravet 

 

Vi kontaktade pedagogerna och rektorerna via mejl, telefon eller genom att besöka skolorna 

och informerade de om syftet med studien. Vi presenterade också syftet när vi träffades vid 

intervjutillfällena (Patel & Davidson, 2011, s. 74). Vi informerade även om att pedagogerna 

skulle få full anonymitet (Ahrne & Svensson, 2015, s. 43). Vi informerade vidare även att 

deras medverkan var frivillig och att de när som helst fick avbryta sin medverkan 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 7).  

 

3.3.2 Samtyckeskravet 

 

Innan vi utförde intervjuerna var vi noga med att få samtycke från rektorerna och 

pedagogerna för att utföra intervjuerna samt att använda materialet vi fick fram till vår studie 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). Vi förklarade hur lång tid intervjuerna skulle ta 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 10). När vi fått kontakt med pedagogerna bestämde vi även tid och 

plats för intervjuerna via mejl eller telefon (Patel & Davidson, 2011, s. 75). Innan intervjuerna 
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förklarade vi att vi skulle spela in dem. Vi fick godkännande från alla pedagoger att göra det 

(Patel & Davidson, 2011, s. 87).  

 

3.3.3 Konfidentialitetskravet 

 

Vid intervjutillfällena informerade vi pedagogerna att vi hade tystnadsplikt om det som togs 

upp under intervjun. Vi tog även upp att vi skulle anteckna och avrapportera materialet så att 

utomstående inte skulle kunna identifiera det och att känsligt material skulle vara otillgängligt 

för andra att få tag på (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). 

 

3.3.4 Nyttjandekravet 

 

Vid intervjutillfällena meddelade vi hur materialet skulle användas i studien och att materialet 

enbart skulle användas för vår studie (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). När vi blev färdiga med 

studien mejlade vi ut den till pedagogerna för att de skulle få läsa igenom och godkänna 

innehållet. Vi meddelade även under intervjutillfällena var vår studie skulle publiceras 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 15). 

 

 

3.4 Genomförande 

 

I avsnittet nedan presenterar vi hur vi gick tillväga när vi fick tag på informanterna och hur vi 

gick tillväga innan vi intervjuade. Vi presenterar även hur vi gick tillväga vid 

intervjutillfällena.  

 

Vi började med att skicka ut ett mejl till utvalda utbildade pedagoger på skolorna och undrade 

om de var intresserade av att bli intervjuade. Vi lyckades få kontakt med tre skolor och 

sammanlagt fem intervjupersoner. Eftersom vi ville ha åtta informanter tog vi även kontakt 

med en skola per telefon. Vi fick då godkännande av en av rektorerna att komma till skolan 

och presentera vår studie för ett antal av deras pedagoger. På det sättet lyckades vi få tillgång 

till ytterligare tre informanter. Vi delade upp de åtta intervjuerna jämt fördelat mellan oss. Det 

gjorde vi främst på grund av tidsaspekten. Utgångspunkten under intervjuerna var att 

informanterna skulle känna sig bekväma i intervjusituationen och inte känna sig underlägsna. 
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Intervjuerna genomförde vi på de berörda skolorna, i avskilda rum, där intervjuerna kunde 

genomföras utan störningsmoment. Innan vi genomförde intervjuerna tog vi upp de 

forskningsetiska övervägandena och frågade även om vi fick godkännande att spela in 

intervjuerna, vilket alla informanter godkände. 

 

 

3.5 Databearbetning och analysmetod 

 

När intervjuerna var genomförda började vi direkt med att transkribera materialet i text. Vi 

skrev ordagrant ner vad respektive informant svarade och sorterade in respektive svar under 

varje intervjufråga. Det gjorde vi för att få en större överblick av vad varje enskild informant 

hade svarat. Vi upplevde när vi bearbetade materialet att texten skulle bli svårläst för läsarna. 

Vi valde därför att korrigera texten till att likna skriftspråk för att texten skulle bli mer 

förståelig för läsarna. Det gjorde vi utan att ändra det informanterna uppfattade. I och med att 

vi spelade in intervjuerna kunde vi med fördel anteckna exakt vad informanterna svarade.  En 

nackdel var att det var tidskrävande att transkribera materialet i text (Patel, Davidsson, 2011, 

s. 87). Vi valde att skriva ner respektive intervju som var och en av oss hade genomfört. Till 

vår hjälp när vi transkriberade intervjuerna använde vi oss av programmet Express Scribe 

Transcription. Med hjälp av programmet kunde vi justera hastigheten på ljudfilerna. Vi kunde 

i programmet även lyssna på och skriva ner informanternas svar i samma program. För att 

säkerställa att vi inte hade förbisett något i informanternas svar valde vi även att lyssna 

igenom varandras intervjuer och stämma av mot den text som var och en av oss tidigare hade 

skrivit ner.  

 

 

4. Resultat och analys 

 

I det här kapitlet presenterar och analyserar vi det insamlade material som vi har transkriberat.  

Till vår hjälp för att analysera materialet använder vi symbolisk interaktionism i form av ett 

antal begrepp från Erving Goffmans studie Jaget och maskerna: En studie i vardagslivets 

dramatik. Vi använder oss även av tidigare forskning och annan relevant litteratur.    
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Vi har delat in materialet under passande kategorier och avsnitt som vi har skapat i samband 

med att vi analyserade materialet. Under varje kategori och avsnitt framgår en redogörelse av 

det vi har ansett varit intresseväckande i pedagogernas svar. Vi kommer vidare i varje 

kategori och avsnitt via citat ge exempel på hur pedagogerna svarade för att läsaren på ett 

enklare sätt ska kunna följa med i vårt resonemang. 

 

4.1 Lekens betydelse för barns sociala relationer 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Nedan presenterar vi pedagogernas uppfattningar om hur och på vilka olika sätt lek kan bidra 

till att barn kan skapa sociala relationer.  

 

Samtliga pedagoger vi intervjuar uppfattar leken som viktig för barns sociala relationer.  

När vi intervjuar Fredrik berättar han att på fritidshemmet där han arbetar är leklådor det 

centrala som barnen brukar leka med. Fredrik förklarar att leklådor är olika lådor som 

innehåller olika typer av material som är knutet till ett specifikt tema. Det kan till exempel 

vara ett sjukhustema. Den här leklådan innehåller då olika typer av material som är relaterade 

till sjukhus och doktorer som bland annat stetoskop och rockar. Fredrik ger exempel där 

barnen leker med varandra via en leklåda.   

 

Någon är receptionist på ett sjukhus och tar emot dom som är sjuka, några är doktorer, några är 

lite undersköterskor så här då. Dom skriver upp då i receptionen vilka som ska komma på 

besök, tar emot tills den här doktorn får komma, fråga vad man gör och fråga vad det är för 

något fel på en. Sitta i väntrummet och det finns någon som ropar upp. Så att där ser man väl ett 

praktexempel på där dom samspelar, tar olika roller från vardagslivet ifrån ett sjukhus. Där man 

ser att dom lär sig olika saker. Dom förhandlar också själva om, ja men hur är det egentligen på 

ett sjukhus. Kan man bara som sjuk komma in och säga: nu ska jag ha en tid och gå in här. Nej 

men det kan man ju inte säger någon annan. Då måste vi ju ha en reception och ett väntrum. 

Doktorn kommer ju ut och ropar upp ofta, namnet på den som ska in och så. (Fredrik) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Vi tolkar det Fredrik säger som att han menar att barn via leklådor tillsammans kan skapa och 

bygga upp en lekvärld där de lär sig att samarbeta och komma överens om vilka roller de ska 

ha i leken. Det Fredrik säger tolkar vi som att han menar att via leklådor kan barnen lära sig 

att förhandla om olika delar för att det ska bli en fungerande lek.  

 

Under intervjuerna med Karin respektive Kerstin förklarar de att i rolleken lär sig barn att 

samarbeta och komma överens om olika roller. Båda förklarar vidare att i leken lär sig barnen 

turtagning. Kerstin ger exempel på en situation.  
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Vi var nere i dinosaurieparken, lekparken där borta. En ny park som dom aldrig har varit i. Och 

hur dom turades om att klättra. Hur dom väntade på varann, eller väntar in varann. Så dom fick 

klättra en i taget och sådär. Och sen vem som nådde toppen och då skulle man vinka när nästa 

skulle ner. Att dom vänta till den hade kommit ner innan dom klättrade upp. Så här att dom 

väntar in varann, att dom lyssnar in varann. (Kerstin) 

 

För att hjälpa oss att få en förståelse för det som Kerstin säger använder vi Goffmans begrepp 

teamframträdande. Vi tolkar det Kerstin berättar som att barnen tillsammans utför ett 

teamframträdande där de tillsammans skapar en gemensam regel som måste finnas för att 

leken ska fungera. En regel som går ut på att man inte får klättra upp förrän sin kompis har 

vinkat och kommit ner igen på marken (Goffman, 2014, s. 75).     

 

Under intervjuerna med Karl, Fredrik och Erik uppfattar de att barnen kan skapa lekar 

tillsammans via sin fantasi, kreativitet och via sitt egna initiativ. Karl berättar blandat att 

barnen då uppfinner och förhandlar om vad olika material ska ha för betydelse i leken. Karl 

ger exempel. 

 

Många gånger och kanske främst de jag tycker är som är mest intressant, de är när man är 

utomhus och leker. Där man inte har en köksö, man kanske inte har en viss, man kanske inte har 

alltid materialet man önskar för de leken är ämnad eller tänkt för. Och där kan man ju se hur 

elevers eller barns kreativitet kan komma till gagn. Och man uppfinner saker tillsammans. 

Och hur en persons tankar kring en sten eller en gren bli ett visst föremål. Och man i ett visst 

socialt sammanhang här kan komma överens om att saker och ting kan ändra betydelse. Eller 

ändra om man säger att de materiella kan få ändra skepnad eller ändra betydelse i leken. Och 

hur de också kommer att få eleverna i det här sammanhanget att omvärdera saker och ting.  

Och acceptans för att saker och ting är föränderligt. Och de så utvecklar dom deras sociala 

förmåga. Och förhoppningsvis kommer dom bära med sig dom här sakerna långt in i livet. 

(Karl)  

 

Vi tolkar det Karl säger som att han menar att barn via materiella ting i en lek kan skapa 

sociala relationer mellan varandra. Barnen använder då sin fantasi och sin kreativitet till att 

tillsammans komma överens om vad olika material ska ha för betydelse i deras lek och på sätt 

skapas det sociala relationer mellan dem. 

 

När vi intervjuar Maria berättar hon att i leken kan barn få en möjlighet att göra sig förstådda 

och att de kan få en bekräftelse från andra kompisar att de duger. Maria berättar vidare att i 

leken med andra barn kan barn uppnå en ”måbra” känsla och att det kan uppstå en glädje hos 

ett barn då hon märker att hon kan leka på ett bra sätt med andra barn. Under intervjun med 

Lisa förklarar hon att i leken lär sig barn olika sociala koder och dessa är empati och respekt. 

Hon förklarar vidare att i leken får barn lära sig hur man ska bete sig och vara gentemot andra 
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barn och att de då får en förståelse för att om man inte är en snäll och schyst kamrat så får 

man inte vara med och leka. Lisa belyser då att de medför att barn måste fundera över hur 

man ska bete sig mot andra barn för att leken ska fungera.  

 

 

4.2 Lek som verktyg för att inkludera och motverka exkludering  

 

I detta avsnitt redogör vi för hur pedagogerna uppfattar att de arbetar med lek som verktyg för 

att inkludera barn till att få möjlighet att samspela med varandra. Vi redogör även för hur de 

uppfattar att de arbetar med lek för att motverka att barnen är exkluderade från det sociala 

samspelet.  

 

Under intervjuerna uppfattar pedagogerna att de använder sig själva som en ledare i lek för att 

inkludera barn och motverka att de är exkluderade från socialt samspel. Karl berättar att han 

använder sig själv som lekande ledare och sitt lekfulla sätt för att se till att alla barn får vara 

med i leken. Lisa och Maria förklarar att de använder sig själva som ledare i leken för att få in 

barnen i en gemenskap eller då de märker att det finns en problematik kring det sociala 

samspelet. Lisa berättar hur hon arbetar.  

 

Att ser vi någon som är utanför, om dom går för sig själva. Då försöker man ju få med den i 

leken. Så att den också får känna samhörighet och inte känna sig utanför, otrygg eller inte sedd. 

Det kan ju vara en jätteliten grej. Det kan ju vara två barn som går för sig själva till exempel. 

Liksom att få dom att göra nånting. Bara och sätta sig och spela spel kanske. Också liksom på 

den vägen. Ja man känner att man inte är utanför. Så att man är en del i vår verksamhet. (Lisa) 

 

 

För att hjälpa oss att få en förståelse för det som Lisa säger använder vi Goffmans begrepp 

främre region. Det Lisa tar upp tolkar vi som att hon menar att hon arbetar för att få in barn i 

lekens främre region där barn leker då hon upplever att barnen är exkluderade från socialt 

samspel (Goffman, 2014, s. 97–98). Detta för att få in barn som är ensamma i en gemenskap 

och se till att de har någonting att göra.  

 

Under intervjun med Stefan berättar han att han skapar styrda lekar när han ser några barn 

som inte tar för sig. När vi intervjuar Maria berättar även hon att styrd lek används som ett 

verktyg.  
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Vi jobbar mycket med styrda lekar. Det har varit gånger då det funnits barn som inte har lärt sig 

att leka på ett rätt sätt. Och rätt sätt menar jag att man är social och att man kan ta emot, ja kan 

förlora, men ja kan också ge. Att man tar hänsyn för andra. Många barn är i en viss utveckling i 

deras så, att inkludera. (Maria) 

 

Vi tolkar det Maria förklarar som att hon menar att hon använder styrd lek för att stötta barn 

som hon uppfattar har svårt att leka på ett sätt som är korrekt. Det Maria förklarar tolkar vi 

som att hon använder styrd lek för att stötta barn som har svårigheter i det sociala samspelet 

och har det svårt för att förlora i lek.  

 

När vi intervjuar Fredrik uppfattar han att leklådor är ett verktyg som han använder sig av. 

Fredrik berättar att han använder leklådor som ett verktyg för att inkludera barn i samspelet 

och motverka att barn är exkluderade.  

 

Då kan vi styra och säga att idag får du va med i den här leklådan. Vi kan, man kan bjuda, säga 

till dom lite tidigare, idag ska du få leka med den här leken. Vi styr in dom så att dom slipper gå 

själva eller liksom ser att din bästa kompis som du alltid leker med är borta idag. Då fångar vi 

upp dig, försöker stoppa in dig i en lek där det är andra barn som vi vet kommer ta hand om dig 

på ett bra sätt. Och få in dig i leken så. (Fredrik) 

 

För att hjälpa oss att få en förståelse för det som Fredrik säger använder vi Goffmans begrepp 

främre region. Det Fredrik säger tolkar vi som att menar att styrning innebär att man 

förbereder och säger till barnen vilka de ska leka med och vilken leklåda de ska få leka med. 

Vi tolkar det Fredrik berättar som att han hävdar att han använder leklådor för att styra in barn 

som är exkluderade från det sociala samspelet in i lekens främre region där barnen kommer 

att interagera (Goffman, 2014, s. 97–98). Det Fredrik säger tolkar vi som att han menar att 

han även stöttar barn som han upplever inte har möjlighet att leka med en kompis som barnet 

vanligtvis brukar leka med. Bliding menar i sin studie att för att ha förmågan att tolka och 

kunna påverka relationsarbetet hos barn måste man som vuxen ha en inblick i hur barn skapar 

relationer och hur kamratkulturer artar sig (Bliding, 2004, s. 247). Vi tolkar det Fredrik säger 

som att han menar att han har en medvetenhet och en inblick om hur barnen är och hur de 

fungerar i socialt samspel. Det Fredrik säger tolkar vi som att han menar att det leder till att 

han med en medvetenhet kan styra vilka barn som ska leka med varandra för att det ska gynna 

barnens sociala samspel.  

 

När vi intervjuar Erik förklarar han att han använder barnen som ledare i leken för att få dem 

att känna sig inkluderade i gruppen och motverka att de känner sig exkluderade.  
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Och där kan jag alternera att man tar hjälp av dom istället för att man säger till, du ska. Då är 

det bättre att idag börjar ni två leda leken och nästa gång kanske ni två. Man byter ut så att man 

får känna en ansvarskänsla och det här att försöka leda. I en styrd lek kan jag känna att där har 

vi mycket med att påverka och där får vi också prova fram. Och då är det frivilligt naturligtvis 

att dom här eleverna som vill testa. Och ibland behöver man lyfta vissa elever också, att idag är 

det du som räknar och imorgon är det någon annan elev. Och idag är det du som står kvar och 

lyssnar på dina elever. Så att man tränar dom i att få leda sina vänner. (Erik)  

 

Det Erik berättar tolkar vi som att han menar att han skapar möjligheter för barnen 

att leda lekar och aktiviteter för att barnen ska känna sig inkluderade i leken och få 

dem att pröva på att leda varandra. Vi tolkar det Erik berättar som att han menar att 

det kan leda till att barnen känner sig ansvarsfulla. Det Erik säger tolkar vi som att 

han uppfattar att han alternerar vilka barn som ska få möjlighet att leda för att stötta 

och lyfta vissa barn som han känner behöver det.  

 

4.3 Betydelser av fri respektive styrd lek 

I denna del kommer vi presentera pedagogernas uppfattningar om varför barnen ska få leka 

fritt och varför pedagogerna initierar styrda lekar.   

 

4.3.1 Fri lek 

 

Under intervjuerna med Fredrik, Karl, Erik och Stefan uppfattar de att i den fria leken får 

barnen använda sin egen fantasi och kreativitet. Stefan berättar även att barnen ska få 

möjlighet att ta egna initiativ och träna att interagera med andra barn. 

  

Det är väl att främja deras kreativitet och nån så här initiativförmåga och träna sig som sagt i nåt 

socialt samspel liksom sådär. (Stefan)   
 

Under intervjuerna med Lisa och Fredrik var de även inne på sociala relationer i sitt 

resonemang. Lisa förklarar att hon ser betydelsen av fri lek att barnen själva ska få välja vem 

de ska leka med och att det är av vikt att barnen har mod att ta sig nära andra barn. Lisa 

förklarare vidare att barnen på så sätt ska får skapa sociala relationer på egen hand. Fredrik 

beskriver en situation där barnen lekte fritt.  

 

Men de var ju några barn som då hittade några sådana här träspån, lite större. Dom började 

bygga upp en bondgård med dem, ute i gruset här. Och så var det en annan tjej som inte brukar 

leka med just dom barnen som stod bredvid. Och så gick jag fram och frågade, men vad gör du? 
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Nämen jag leker med dom här, vi håller på och bygger den här bondgården. Då lekte dom några 

meter, en bit ifrån varandra. Ja, men så då tänkte jag att jag kollar av, kul. Då såg man ju efter 

en stund att dom höll på att leka med varandra. Dom byggde ihop. Och ju längre tiden gick så 

lekte dom ju där. Dom hade kommit på det själva. Byggde upp den här stora bondgården som 

växte ihop tillsammans. (Fredrik) 

 

Det Fredrik berättar tolkar vi som att han menar att via bondgårdsleken kunde barn som 

annars inte leker med varandra skapa en god relation mellan varandra.  Vi tolkar vidare det 

Fredrik berättar som att han menar att barnen via eget initiativ skapade en lek som senare 

mynnade ut i att de kunde samverka med varandra och på så sätt komma i kontakt med nya 

kamrater. Det Fredrik säger tolkar vi som att han menar att barnen använde sin kreativitet och 

fantasi för att skapa leken utifrån material som de fann.   

 

 

De flesta av pedagogerna belyser att de ser den fria leken som ett tillfälle där barnen ska få 

vara självständiga och känna en frihet från pedagogerna och på egen hand får agera i leken. 

När vi intervjuar Kerstin förklarar hon att med den fria leken vill hon att barnen ska få yttra 

sig och själva välja vad de vill göra. Karin lägger fokus på barnens självständighet på olika 

sätt. 

 
Att dom får bestämma själva vad dom vill göra. Vad dom tycker om saker och ting. Vilka lekar 

dom, vad vill dom. För det är nog det. Det är lite sån här frikänsla, eller åtminstone att man tar 

ansvar. Att dom får ansvara själva med vad dom vill göra. (Karin) 

 

Tellgren menar att pedagoger på en förskola använde sig utav ”frirum”. Pedagogerna ville 

med frirummen styra barnen mot att de blir mer fria och aktiva barn. I frirummen får barnen 

”rasa av sig” och leva ut sitt ”naturliga” behov av rörelse och aktivitet. Där får de också leka 

mer bortifrån verksamheten och leka andra typer av lekar som är mer vilda, högljudda och 

obehagliga (Tellgren, 2004, s. 89). Det Karin berättar tolkar vi som att hon vill skapa ett 

frirum för barnen där de på egen hand ska få välja vad de vill göra och leka samt vad de anser 

om saker och ting. Vi tolkar vidare det Karin berättar som att hon menar att i frirummet får 

barnen ta ansvar över sig själva. 

 

4.3.2 Styrd lek 

Under intervjun med Karl förklarar han att betydelsen av styrd lek är att barnen ska få prova 

på att leka med andra. När vi intervjuar Kerstin hävdar hon att den styrda leken är användbar 

då det finns behov hos barnen att få leka styrda lekar.  
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Eh, vi kör ibland grupplekar. Ehm, till exempel alla dom här kom alla mina kycklingar och 

farbror lejon och alla såna här lekar som gör att dom. Dom leker tillsammans. Och dom behöver 

de känner jag, för att då. Då kan dom fortsätta med det på eftermiddagen. (Kerstin) 

 

Vi tolkar det Kerstin tar upp som att hon menar att hon använder styrda lekar för att barnen 

ska få leka olika lekar där barnen får vara med andra barn. Det Kerstin tar upp tolkar vi som 

att hon menar att barnen har ett behov att få leka styrda lekar. Lekar som barnen sedan kan ta 

med sig och leka själva vid andra lektillfällen.  

 

Under intervjuerna med Fredrik, Karin och Maria uppfattar de att betydelsen av styrd lek är 

att barnen på olika sätt ska få skapa och utveckla en gemenskap och sociala relationer mellan 

sig. Fredrik förklarar vad han anser är betydelsen av styrd lek. 

 

Men det är just mycket med relationsskapande och våga leka över årskursgränser. Så att man får 

till det att dom träffas. Kanske dom här killarna som sällan är med på andra typer av styrda 

lekar vill vara med samtidigt. Vi har lite mer sexårstjejer som också tycker att det är lite kul att 

möta dom här killarna i leken och det är väl den enda leken egentligen som dom kanske leker så 

mycket tillsammans. Men genom då att dom leker i den leken mycket så lär dom känna 

varandra. Och man känner att de, det blir en bra stämning i leken där. (Fredrik)     

 

Vi tolkar det Fredrik säger som att han uppfattar att det är av vikt att man använder den styrda 

leken för att få barn över årskursgränser att interagera med andra barn och att man vågar 

arbeta med styrd lek årskursöverskridande. Det Fredrik säger tolkar vi vidare som att han 

uppfattar att även styrd lek bidrar till att flickor och pojkar leker tillsammans i lek där de kan 

knyta sociala relationer. Vi tolkar det Fredrik säger som att han uppfattar att man genom styrd 

lek kan man få med killar som annars inte är med och leker en särskild lek.    

 

När vi intervjuar Karin berättar hon att den styrda leken kan bidra till ett skapande av sociala 

relationer på hela hennes avdelning. 

 

Vi har ju åldersblandade fritids från F - till trean. Och för att då skapa den här vi-känslan. De är 

vi från det här fritidshemmet. Då använder vi styrda lekar i gympasalen. Och så, så att man får 

känna och sen även lite danslekar och sånt, i mindre konstellationer. Men ändå, det blir att dom 

får skapa. Dom får lära känna varandra och att det inte bara blir den här klassen. Det är ju flera 

klasser tillsammans så. (Karin) 

 

 

För att hjälpa oss att få en förståelse för det Karin berättar använder vi Goffmans begrepp 

teamframträdande. Vi tolkar det Karin berättar som att med den styrda leken utför 

pedagogerna och barnen ett teamframträdande för att tillsammans skapa en vi-känsla på 
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avdelningen (Goffman, 2014, s. 75). Det Karin säger tolkar vi som att hon med styrd lek vill 

skapa gemenskap mellan klasserna på avdelningen då barnen får vara med varandra och skapa 

en gemenskap. Vi tolkar det Karin säger som att hon hävdar att styrda lekar bidrar till att 

barnen får leka med andra barn från andra klasser och på så sätt kan man få barnen att lära nya 

kamrater mellan årskurserna. 

 

När vi intervjuar Maria berättar hon att hon använder styrd lek när det finns en problematik 

med det sociala samspelet och hon uppfattar att hon vill få in barnen i gemenskapen med 

andra. 

 

Styrda lekar använder jag oftast när en grupp inte kan leka, helt enkelt. Då kommer jag in som 

ledare och frågar barnen, vad vill ni leka? Vad känner ni för att göra? Då kommer jag med idéer 

när jag börjar se att dom blir intresserade. Då sätter vi igång en lek. Eh, oftast säger dom, nämen 

jag vill inte vara med. Men då kan jag på något sätt försöka, köra lite grann det här med, försök 

kom igen nu lite. (Maria) 

 

Vi tolkar det Maria berättar som att hon menar att hon kliver in till en grupp barn som hon 

upplever inte kan leka och använder då sitt verbala språk för att bjuda in barnen och göra de 

intresserade till att leka hennes styrda lek. Det Maria berättar tolkar vi som att hon menar att 

hon vill uppmuntra barnen att leka och ingå i socialt samspel med andra barn.  

 

 

4.4 Pedagogernas roll i fri lek 

 

I detta avsnitt presenterar vi varför och hur pedagogerna uppfattar att de kliver in i 

barnens fria lek. Vi presenterar vidare hur de uppfattar att de agerar och förhåller sig 

till den fria leken. 

 

4.4.1 Brytande, Ifrågasättande 

 

När vi intervjuar Karin berättar hon att hon intar en brytande roll i barnens lek beroende på 

hur hon upplever att leken fungerar. Karin berättar vidare att hon kliver in i leken och bryter 

den då hon anser att det finns en problematik kring barnens språk och agerande i leken.  

 

Då måste man bryta. Man märker att det här var inte okej. Eller om dom säger nånting som inte 

är okej också. För ibland när dom leker så är man bara vid sidan om och man hör väldigt 
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mycket vad dom säger utan och va med egentligen. Så att man hör hur dom pratar med varandra 

och så.  (Karin)  

 

För att hjälpa oss att få en förståelse för det som Karin berättar använder vi Goffmans begrepp 

främre region. Vi tolkar det Karin tar upp som att hon hävdar att hon kliver in i lekens främre 

region då hon upplever att barn använder sig av ett språk och ett ordval som hon anser inte är 

lämpligt. Det Karin tar upp tolkar vi vidare som att hon uppfattar att det kan vara viktigt att 

befinna sig nära lekens främre region. Där man då som pedagog befinner sig vid sidan om 

inom syn- eller hörhåll för barnen för att observera vad de gör och lyssnar vad de säger till 

varandra. Men att man då inte är sysselsatt med att tala till eller med barnen (Goffman, 2014, 

s. 97–98).  

 

Stefan och Kerstin uppfattar att de kliver in i barnens fria lek då de upplever att barnens lek 

inte fungerar. Stefan förklarar att han kliver in i leken för att ifrågasätta barnen då han märker 

att den är för våldsam eller för fysiskt eller om ett barn mår psykiskt dåligt. Kerstin tydliggör 

att hon kliver in och ifrågasätter barnens lek då hon märker att det inte är en bra lek.    

 

Ja, de är när jag hör att dom kanske använder fula ord. Eller att dom använder, att dom, att de 

blir. Jag kan lyssna på dom när, om de är nån som bestämmer över nån. Eller om jag hör att de 

är någon som jag hör att någon inte tycker om eller märker att den inte tycker om. Att vara i sin 

roll kanske och som den har blivit, den har gått in i. Och ibland ifrågasätter jag, men vad händer 

nu då? Nu verkar de som att ni håller på här och är dumma mot varandra. (Kerstin)  

 

 

För att hjälpa oss att få en förståelse för det Karin säger använder vi Goffmans begrepp 

främre region. Vi tolkar det Kerstin berättar som att hon menar att hon kliver in i lekens 

främre region och ifrågasätter barnens lek när hon upplever att det finns en problematik i 

leken där språket och agerandet inte är lämpligt (Goffman, 2014, s. 97–98). Det Kerstin 

berättar tolkar vi som att hon menar att hon även ifrågasätter barnen i leken då hon upplever 

att barnen inte följer reglerna för hur man ska bete sig mot varandra.  

 

 

4.4.2 Medlekare, Tillrättavisande 

 

Under intervjuerna med Fredrik, Lisa och Erik uppfattar de att sin roll i barns fria lek är att 

vara medlekare på olika sätt. Fredrik förklarar att han är med och leker med barnen när han 

märker att barnen börjar tappa intresse för leken. Fredrik förklarar även att han är med och 

leker med barnen för att lyfta leken ännu mer eller för att stämningen i leken ska bibehållas. 
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Både Lisa och Erik berättar att de är medlekare då de ser att barnens lek ser rolig ut och vill 

då vara med och skoja med barnen. Erik utvecklar varför han är med och leker i barnens lek. 

 

Dom blir positiva i det. Att dom tycker att de är kul att jag kommer in och deltar i leken. Och att 

dom, oftast får man fler barn med sig i leken om man själv är med som pedagog. Jag försöker 

även. Det viktigaste är att man går in på deras nivå, att man är en av dom. (Erik) 
 

För att hjälpa oss att få en förståelse för det som Erik säger använder vi Goffmans begrepp 

saktmodigt, undfallande manér och främre region. Vi tolkar det Erik säger som att han menar 

att han använder sig av ett saktmodigt, undfallande manér när han kliver in i leken där barnen 

samspelar (Goffman, 2014, s. 97–98). Det Erik säger tolkar vi som att han förespråkar när 

man kliver in som medlekare i lekens främre region, att man som pedagog kliver in på 

barnens nivå och låter barnen få styra och vägleda en (Goffman, 2014, s. 30–31). Detta för att 

successivt leka sig in i deras lek. Det här överensstämmer med det Johnson, Christie och 

Wardle menar, att det är viktigt när man kliver in som medlekare att man följsamt rättar sig 

efter lekens svallande skeenden och tempo och låter barnen styra leken framåt (Öhman, 2011, 

s. 249–250).  

 

Under intervjuerna med Fredrik och Maria uppfattar de att de intar en tillrättavisande roll i 

barnens fria lek när barnen leker olika hierarkiska lekar. Fredrik berättar då att han försöker få 

barnen att byta roller i leken för att rollerna ska bli jämlika. Maria förklarar varför hon 

tillrättavisar barnen.  

 
 

När man upptäcker att det inte är en bra lek. Att man vill, till exempel har det varit en lek 

tidigare där några var herrar och några va pigor och dom serverade. Eller några va hundar. 

Alltså dom lekte maktlekar. (Maria) 

 

Det Maria berättar tolkar vi som att hon uppfattar att hon använder sig av en tillrättavisande 

roll då hon märker att några barn har bestämt roller efter makt och status där några barn är 

överordnade och några underordnade. Vi tolkar vidare det Maria berättar som att hon att hon 

tillrättavisar barnen för att hon anser att barnen inte leker på ett sätt som hon anser är korrekt. 

Detta överensstämmer med det som Tullgren fann i sin studie där pedagoger på en förskola 

använde sig av tillrättavisningar då barnen inte betedde sig på ett önskvärt sätt och för att på 

så sätt korrigera dem (Tullgren, 2004 s. 95). 
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4.4.3 Medlare, Närvarande, Frågande 

 

Under intervjuerna med pedagogerna Fredrik respektive Kerstin uppfattar båda att de kliver in 

i barnens lek då det uppstår en konflikt mellan barnen. Fredrik berättar att han använder sig av 

medling som teknik när han ska lösa konflikter mellan barnen. Fredrik förklarar hur han 

tänker då han ska lösa en konflikt. 

 

Försöka lösa konflikter, medhjälp av mig som en medlare. Ofta vill dom att man kommer och 

skäller ut motparten i en konflikt. Nämen jag finns här och lyssnar. Men ni måste prata med 

varandra. Hur gör vi de på ett respektfullt sätt? Så att man blir lyssnad på liksom. Att man 

hjälper där. (Fredrik) 

 

För att hjälpa oss att få en förståelse för det som Fredrik säger använder vi Goffmans begrepp 

personlig fasad. Vi tolkar det Fredrik säger som att hans personliga fasad när han kliver in en 

konfliktsituation är ständigt att ha ett förhållningssätt där barnen på ett självständigt sätt ska få 

möjlighet att hantera sina konflikter och där han hela tiden finns med som stöd för att kunna 

stötta dem (Goffman, 2014, s. 30). Det går i linje med det som Tullgren fann i sin studie där 

pedagogerna uppmanade barnen att dirigera sig själva och reda ut sina konflikter på egen 

hand (Tullgren, 2004, s. 110).      

 

Kerstin klargör hur hon tänker då hon försöker lösa en konflikt mellan barnen.  

 

Men ofta är det så att dom kommer ju. Vi är väl måna om att de ska komma till oss om det är 

någonting som inte fungerar. Och fungerar ingenting, då är man ju med. Och försöker man, vad 

hände här nu? Och då har ju ofta den som kommit, eller ofta den som kommer har också varit 

med och bidragit till att de blir lite konflikt eller någonting sånt där. Och då går man ju in och så 

säger man, nämen nu ska vi göra så här. Och dom vill ju gärna vara med och nu hände de här. 

Och om hon skärper sig så får hon vara med, lite sånt där. Och så får hon en chans till. Ofta 

funkar det ju så. (Kerstin)                   
 

Vi tolkar det Kerstin säger att hon hävdar att hon agerar medlare mellan barnen då hon ska 

försöka lösa en konflikt. Det Kerstin säger tolkar vi som att hon då ser det som viktigt att man 

har en bra dialog och hela tiden kommunicerar med barnen för att på så sätt lösa en konflikt.  

 

Under intervjuerna med Maria respektive Lisa uppfattar båda att det är viktigt att man som 

pedagog är närvarande i barnens lek. De anser då att det är viktigt att man är aktiv och 

kommunicerar med barnen. Maria utvecklar varför hon anser att det är viktigt att man är 

närvarande i barnens lek. 
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De är jättebra om du är aktiv och går runt och tittar. För det är mycket som händer i leken. Så 

där bidrar du genom att vara närvarande och sen att vara aktiv. Att markera saker och ting. Om 

du ser att det inte fungerar. Vara snabb och prata med gruppen. Och förklara vad som är bra och 

inte bra. Så du kan tillföra ganska mycket. Det är småsaker, men det hjälper mycket. (Maria) 

 

 

För att hjälpa oss att få en förståelse för det som Maria säger använder vi Goffmans begrepp 

främre region. Vi tolkar det Maria berättar som att hon ser det som viktigt att vara närvarande 

i lekens främre region inom syn och hörhåll för barnen (Goffman, 2014, s. 97–98). Detta för 

att på så sätt få kunskaper om hur barn fungerar i olika lekar och om det behövs snabbt kliva 

in och styra upp leken så att den inte urartar.  

 

Lisa tydliggör varför hon anser att det är viktigt att man är närvarande i barnens lekar.  

 

Att man är närvarande ger ju en sorts trygghet liksom. De här med att vara runtomkring. Att de 

vet att det finns vuxna i närheten om någonting händer av olika slag. Eller om man behöver 

fråga. Eller hjälp av oss eller vad det nu kan vara för någonting. (Lisa) 

 

 

För att hjälpa oss att få en förståelse för det som Lisa säger använder vi även här Goffmans 

begrepp främre region. Vi tolkar det som Lisa tar upp som att hon menar att genom att röra 

sig i lekens främre region inom syn och hörhåll för barnen kan hon ge barnen en annan sorts 

trygghet än om hon inte befinner sig i närheten (Goffman, 2014, 97–98). Det Lisa tar upp 

tolkar vi vidare som att hon menar att det är viktigt att man hela tiden finns tillhands för att 

kunna stötta barnen om det behövs. Detta överensstämmer med det som Margareta Öhman 

belyser att en pedagogs uppdrag är att ge barnen en trygghet vilket gör att barnen kan leka på 

bästa sätt när de önskar (Öhman, 2011, 79). 

 

När vi intervjuar Erik uppfattar han att det är betydelsefullt att man är en frågande pedagog. 

Erik berättar att han ställer frågor i syfte att få barnen att reflektera över lek och det sociala 

samspelet.  

 
Jag hävdar ju att man alltid kan bidra till det sociala samspelet. Så är det ju. Och i leken återigen 

då så har vi verkligen alla förmågor som finns. Liksom att här tycker jag att man gör dom 

påminda. Vilka har vi idag i gruppen som vill leka med vilka? Att man ger dom möjlighet att 

reflektera, varför blev den här leken så här? Att samtala runt det. (Erik) 

 

För att hjälpa oss att få en förståelse för det som Erik säger använder vi Goffmans begrepp 

bakre region. Vi tolkar det Erik berättar som att han hävdar att genom att befinna sig i lekens 

bakre region kan man med barnen gå igenom leken, det sociala samspelet, vad barnen gjort 
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och vad de kommer att göra i framtiden (Goffman, 2014, s. 101–102). Det Erik berättar tolkar 

vi som att han hävdar att han ger barn en möjlighet att utvärdera och skapa sig en bild över 

vad som skett i en lek som de har genomfört.  

 

4.4.4 Utmanande, Observerande 
 

 

När vi intervjuar Fredrik berättar han att sin roll i barnens fria lek är att utmana barnen genom 

att ställa frågor till barnen eller förse leken med material.  

 

Utmana dom i leken genom att kanske slänga in några föremål, eller komma med en idé. Vad 

tror ni om det här? Ska vi, leker man häst ute så har dom hopprep oftast. Ja, men ska vi fixa en 

spilta till hästarna? Ja att man liksom, man ger dom lite mer än de själva kommer till. Eller man 

sår ett frö hos dom, att ska vi göra de här också? Är ni sugna på att göra de här? Att ställa lite 

frågor. Att utmana dom. (Fredrik) 

 

För att hjälpa oss att få en förståelse för det som Fredrik säger använder vi Goffmans 

begrepp främre region. Vi tolkar det Fredrik berättar som att genom att förse lekens 

främre region med nytt material eller nya tillbehör kan han få barnen inspirerade och 

engagerade (Goffman, 2014, s. 97–98). Det Fredrik gör går i linje med Montessoris 

pedagogik där man som pedagog ska stötta barnens lekmiljö genom att förse 

lekmiljön med självinstruerande läromedel för barnen som de på egen hand kan leka 

med. (Burman, 2014, s. 176–179). Det Fredrik säger tolkar vi som att han menar att 

han via att ställa frågor till barnen i lekens främre region kan han få barnen att bli 

ännu mer inspirerade till att utveckla sina lekar (Goffman, 2014, s. 97–98).  

 

Samtliga pedagoger vi intervjuar berättar att de observerar barnens lekar. Fredrik berättar att 

han observerar barnen för att se till att alla barn har någon att leka med. Karin observerar 

barnens lek för att se till så deras lekar fungerar på ett bra sätt. Både Kerstin och Lisa förklarar 

att de observerar barnens lek för att iaktta hur barnen leker och hur de pratar med varandra. 

Karl berättar att han är en observatör när barnen startar sina lekar. Erik tydliggör att han 

använder sig av en observerande roll då barnen spelar fotboll för att kunna se vilka som passar 

vilka. Stefan upplever att han observerar barnen för att se till att de följer de regler som är 

uppsatta i de olika rum som barnen leker i. Maria klargör att hon observerar när hon upplever 

att det finns konflikter mellan pojkarna och flickorna och där barn utesluts. 

 

Karin berättar om en situation då hon observerar barnen.  
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         Man ser att dom inte kommer igång själva. Man ser att någon går runt för sig själv. 

Då kan man försöka få med den personen. Hämta den. Det finns några där som leker den här 

grejen. Då försöker man faktiskt hjälpa till. Det är mycket observation och kolla.  

Vem är utanför? (Karin)     

 

Vi tolkar det Karin säger som att hon menar att hon observerar barns lekar för att skaffa sig en 

överblick över barns lekar för att se till så att ingen är exkluderad och försöker då i sådana fall 

inkludera det barnet i en lek med andra barn. 

 

4.4.5 Närgranskare, Icke deltagande    

 

När vi intervjuar Maria förklarar hon att hon brukar granska barnens lekar på nära håll. 

 

Det har varit triangeldrama ibland mellan tjejerna och mellan killarna vissa gånger. 

Att dom uteslöt några kamrater medvetet. Att hon inte ska vara med. Jag ville se när  

och var och vad som händer. (Maria) 

 

För att hjälpa oss få en förståelse för det Maria säger kommer vi att använda Goffmans 

begrepp främre region. Det Maria säger tolkar vi som att hon ställde sig som en närgranskare 

i lekens främre region för att på nära håll se hur barnen förhöll sig till varandra i leken. Vi 

tolkar vidare det Maria säger som att hon genom att ställa sig som närgranskare i lekens 

främre region ville hon få information om vad som egentligen kunde ha framkallat konflikten 

mellan barnen (Goffman, 2014, s. 97–98).  

 

Under intervjuerna med Lisa respektive Karin tydliggör de att det är viktigt att man låter 

barnen få leka själva utan att någon pedagog deltar. Lisa förklarar hur hon tänker. 

 

Men sen kan det ju också vara att dom har skapat lekar där man som pedagog går in leker och 

styr, förstör man leken istället. För dom har ett tänk där dom behöver vara på sin nivå, sin 

sociala bit så att säga. Där dom försöker skapa relationer. Så man inte går in och stör 

relationerna mellan barnen. (Lisa) 
 

Vi tolkar det Lisa berättar som att hon anser att det är viktigt att man som pedagog reflekterar 

över hur man ska förhålla sig till barnens lekar (Pihlgren, 2011, s. 233). För att hjälpa oss att 

ytterligare förstå det Lisa säger använder vi Goffmans begrepp främre region. Det Lisa 

berättar tolkar vi som att hon även menar att det är viktigt att man som pedagog kan läsa av i 

vilka leksituationer man ska kliva in i lekens främre region och inte kliva in i lekens främre 
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region. Vi tolkar även det Lisa säger som att hon inte vill riskera att vara en spelfördärvare 

och ödelägga barnens lekvärld samt deras skapande av relationer (Huizinga, 1945, s. 20–21).   

 

Karin förklarar varför hon anser att barnen ska få leka själva. 

 

De är nog bra för dom och komma överens och bestämma själva över deras lek. Utan att vi stör 

så väldigt mycket egentligen. För då vågar dom. För är man med då vågar dom inte riktigt. Man 

är inte i samma ålder, man är inte sju år. (Karin) 

 

Det Karin säger tolkar vi som att hon hävdar att utan hennes deltagande får barnen en 

möjlighet att själva ta ansvar över utformningen av en lek. Vi tolkar vidare det Karin säger 

som att hon hävdar att barn leker och lär sig bäst tillsammans med jämnåriga kamrater och att 

hennes närvaro i leken kan hämma barnens utveckling. 

 

 

4.5 Pedagogernas roll i styrd lek 

 

Nedan presenterar vi hur pedagogerna uppfattar att de agerar och förhåller sig till 

styrd lek.   

 

4.5.1 Tydlig, Bestämd, Styrande 

 

När vi under intervjuerna med pedagogerna frågade om vad de uppfattar att sin roll är i den 

styrda leken uppfattar Erik, Maria och Stefan att sin roll är att vara den som styr leken genom 

att vara en tydlig ledare. Erik förklarar. 

 

Är det en styrd lek så vill jag vara tydlig, jag vill vara, försöka få med alla. Då är jag mer 

ledartypen. Det tycker jag också är viktigt att dom vet vad dom har att förhålla sig till. Det kan 

vara allt ifrån regler till gränser, hur långt man få gå, hur länge leken ska hålla på. (Erik) 

 

För att hjälpa oss att få en förståelse för det som Erik säger använder vi Goffmans begrepp 

överlägset, aggressivt manér. Vi tolkar det Erik berättar som att han använder sig av ett 

överlägset, aggressivt manér där han ser sig som den part som ständigt ska ta det första 

initiativet gällande det verbala språket för att förmedla hur leken ska gå till samt förklara vilka 

regler det är som ska gälla (Goffman, 2014, s. 30). 
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Maria tydliggör hur hon tänker att sin roll är i den styrda leken.  
 

 

Man ska förklara hur leken ska gå till. Man ska vara tydlig med instruktionerna tycker jag. 

Tydlig i ledarrollen och sen tydlig med vad jag vill, syftet med leken. (Maria) 
 

För att hjälpa oss att få en förståelse för det som Maria säger använder vi Goffmans begrepp 

personlig fasad. Vi tolkar det Maria säger som att hennes personliga fasad är att ständigt vara 

tydlig när hon håller i en styrd lek oavsett vilken barngrupp och typ av lek som hon initierar 

(Goffman, 2014, s. 30). 

 

När vi intervjuar Kerstin respektive Karin uppfattar de att sin roll i den styrda leken är att vara 

en bestämd ledare. Kerstin berättar att hon är det när hon på olika sätt ska förklara för barnen 

vilka regler som gäller och hur regelverken ser ut i leken. Kerstin berättare vidare att hon är 

en bestämd ledare när hon även förklarar för barn hur man följer reglerna. Karin tydliggör att 

hon är en bestämd ledare när det gäller sitt ledarskap. 

 

Man måste vara en ledare som leder gruppen. Då måste man vara väldigt bestämd. (Karin) 

 

När vi under intervjun med Fredrik frågar honom om vad han uppfattar att sin roll är i den 

styrda leken klargör han att det är att vara den som styr leken. 

 

De är väl just att styra leken. Se till att det är en rättvis lek. Där alla känner sig bekväma och att 

dom få ta plats, utifrån sina önskemål och behov. (Fredrik) 
 

För att hjälpa oss att få en förståelse för det Fredrik säger använder vi Goffmans begrepp 

överlägset, aggressivt manér. Vi tolkar det Fredrik säger som att han hävdar att han har ett 

överlägset, aggressivt manér och en styrande roll för att via det verbala språket kunna styra 

barnens ageranden i leken så att leken flyter fram på ett bra sätt (Goffman, 2014, s. 30).   

 

4.5.2 Nyskapare, Förebild 

 

Karl uppfattar att sin roll i den styrda leken är att utvidga barnens intressen till nya lekar och 

bryta upp subgrupper. 

 

Många gånger om man använder en styrd lek så är det väl för att kanske fram, lyfta fram 

specifika elever eller en specifik grupp i gruppen. Många gånger finns det subgrupper och det 
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kan också vara så att jag vill få fram ett nytt tänkande eller en djupare förståelse. Eller bara 

väcka lusten eller förståelsen för fler saker om de är så att de blir ett mönster att de alltid är 

samma elever som leker samma lekar med samma hierarkiska ordning. Så kan jag ju just med 

en styrd lek vilja ändra om lite i den här hierarkiska ordningen eller valmöjligheten eller utbudet 

för att vidga elevernas vy och syn på saker och ting. (Karl)  

 

Vi tolkar det Karl berättar som att han uppfattar att han använder sig av den styrda leken för 

att bryta upp invanda grupper bland barnen så att de inte alltid leker med samma kamrater. 

Det medför då att de får träna på att leka med nya kamrater. Vi tolkar det Karl berättar som att 

han uppfattar att han ser den styrda leken som ett tillfälle där man kan presentera nya lekar för 

barnen och öppna upp ett intresse för lekar som de för tillfället inte leker. 

 

När vi intervjuar Erik berättar han att sin roll i den styrda leken är att vara en god förebild. 

 

Att vara en god förebild. Att man leker bra lekar som gynnar, så man, nu är det mycket pang 

pang och man ska råna varandra och hit och dit. Och där kan man försöka och vända på och få 

det till nåt positivt, att vi hjälper varandra istället. Vi kan ändra karaktär på leken. (Erik) 
 

Vi tolkar det Erik säger som att han menar att han ser den styrda leken som ett tillfälle då han 

kan bidra till att leda bort barn från ondskefulla lekar och istället få de att leka lekar som 

gynnar deras skapande av sociala relationer. Detta överensstämmer med det som Tullgren 

fann i sin studie där pedagogerna aktivt korrigerade bort lekar som inrymmer sådant som är 

illegalt eller otäckt till förmån för behagliga och nyttiga lekar (Tullgren, 2004, s. 112).   
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5. Diskussion 

 

5.1 Slutdiskussion 

 

I studien har vi utfört kvalitativa intervjuer med åtta olika informanter på fyra olika skolor. 

Två av skolorna ligger i en villa- och radhusförort till en stad med natur kring husknuten. De 

andra två skolorna ligger i en innerstadsmiljö med kringliggande byggnader och lägenheter 

med närhet till parker och natur. Våra syften med studien var att bidra med kunskap om hur 

ett antal pedagoger uppfattar lekens möjligheter för barn att skapa sociala relationer och bidra 

med kunskap om hur ett antal pedagoger uppfattar sin roll i barns relationsarbete i leken. De 

frågor vi sökte svar på var hur ett antal pedagoger uppfattar lekens betydelse för barns sociala 

relationer och huruvida ett antal pedagoger använder leken som verktyg för att inkludera barn 

och motverka att de är exkluderade från socialt samspel. Vi sökte även svar på hur ett antal 

pedagoger uppfattar betydelsen av fri respektive styrd lek och hur ett antal pedagoger 

uppfattar sin roll i den fria respektive styrda leken.  

 

Studien visar att pedagogerna uppfattar att leken skapar sociala relationer mellan barn. 

Fredrik berättade att leklådor är betydande för barnens lek där de med leklådorna kan 

samverka och interagera med varandra. Kerstin och Karin förklarade att i leken får barnen 

ingå sociala relationer via turtagning och via rolleken får barnen samverka med andra barn. 

Karl, Fredrik och Erik hävdade att barnen skapar sociala relationer mellan varandra via deras 

fantasi, kreativitet och sitt egna initiativ. Lisa berättade att barnen lär sig sociala koder, empati 

och respekt. Maria klargjorde att i leken får barnen samspela med varandra och de får känna 

sig förstådda och får bekräftelse på att de passar in.    

 

Pedagogerna uppfattar att de låter barnen leka fritt av olika orsaker. Fredrik, Stefan och Karl 

förklarade att fri lek bidrar till barnens fantasi, kreativitet och självständighet. Stefan 

förklarade även att barnen ska få ta initiativ samt få agera med andra. Kerstin tydliggjorde att 

hon vill att barnen ska få yttra sig och själva få välja vad de ska få göra. När barnen leker fritt 

uppfattade Lisa att hon vill att barnen självständigt ska få bestämma vilka de ska få leka med 

och att barnen ska få skapa sociala relationer på egen hand. Erik låter barnen leka fritt för att 

de ska få ta egna initiativ, vara kreativa och använda sin fantasi. Karin berättade att hon med 
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fri lek vill få barnen att med eget ansvar själva bestämma vad de vill leka och vad de anser om 

saker och ting.                                                         

 

Pedagogerna uppfattar att den styrda leken kan bidra till att skapa sociala relationer mellan 

barnen. Fredrik klargjorde att styrd lek medför årskurs och könsöverskridande sociala samspel 

mellan barnen. Kerstin berättade att hon använder styrd lek för att barnen ska få leka med 

andra och för att bredda barnens lekrepertoar för framtida lek. Stefan förklarade att han 

använder styrd lek för att inkludera barnen då de inte tar för sig. Karl berättade att han 

använder styrd lek för att få barnen att leka med andra kamrater. När barnen agerar berättade 

Lisa att hon ser styrd lek som ett forum där barnen får lära sig hur man ska bete sig mot 

varandra. Maria förklarade att hon använder styrd lek för att inkludera barn som har 

problematik in i ett socialt samspel och få dem intresserade av att vilja leka. Karin förklarade 

att den styrda leken bidrar till att barn skapar sociala relationer mellan årskurserna så att en 

gemenskap skapas på hennes avdelning.  

 

Pedagogerna hade olika uppfattningar kring om de använder leken som ett verktyg för att 

inkludera barn och motverka att de är exkluderade från socialt samspel. Fredrik berättade att 

han använder leklådor för att inkludera barn och motverka att de är exkluderade i socialt 

samspel. Karl förklarade att han använder sig själv som lekande ledare i lek för att inkludera 

barn i socialt samspel. Då det finns problematik kring barnens sociala samspel tydliggjorde 

Maria att hon använder sig själv som ledare för att inkludera barnen i en gemenskap. Erik 

klargjorde att han använder barnen som ledare för att inkludera barn i gruppen och motverka 

att de är exkludera genom att de får ta ansvar och leda sina kamrater.  

 

Pedagogerna hade olika uppfattningar kring vad sin roll är i den fria leken. 

Fredrik berättade att hans roll i den fria leken är att utmana barnen då han förser barnens lek 

med föremål. Han hävdade att han går in som medlare när det uppstår konflikter mellan 

barnen och han intar en observerande roll i den fria leken för att stötta barns sociala samspel. 

Fredrik förklarade även att han tillrättavisar barnen för att barnens roller ska vara jämlika och 

han är medlekare då barnen börjar tappa intresse i leken. Kerstin klargjorde att hon agerar 

medlare i den fria leken när det uppstår konflikter. Hon uppfattade att hon observerar den fria 

leken för att kunna höra hur språket är mellan barnen och få en bild över vad barnen leker. I 

fri lek förklarade hon att hon ifrågasätter barnen när det finns problematik med barnens 

agerande och språk. Stefan berättade att han ifrågasätter barnen när leken är för fysisk eller 
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när barnen inte mår bra psykiskt. Han uppfattade att han observerar barnens fria lek för att se 

till att reglerna i rummen följs. Karl förklarade att han observerar fri lek när barnen påbörjar 

sina lekar. Han klargjorde att i fri lek ska barnen få använda sin fantasi och kreativitet. Lisa 

uppfattade att hon är med och leker i barnens fria lek då hon upplever att leken ser rolig ut och 

vill då skoja med barnen. Hon berättade att hon väljer även att vara icke deltagande i fri lek 

för att inte förstöra barnens sociala relationer. Lisa förklarade att hon observerar barnens fria 

lek för att se hur barnen leker och hur de använder språket. Hon tydliggjorde att hon är nära 

barnen när de leker fritt för att finnas till hands för att barnen ska känna en trygghet. För att 

inkludera barn i socialt samspel menade Lisa att hon använder sig själv som ledare när barnen 

är ensamma och för att få dem att göra något. Maria uppfattade att sin roll i den fria leken är 

att vara en närgranskare i syfte att få kunskap om hur barnen förhåller sig och är mot varandra 

i leken. Maria berättade hon har en närvarande roll i barns fria lek för att se hur barnen 

fungerar i leken och för att snabbt kunna kliva in då hon märker att den inte fungerar. Hon 

förklarade att hon har en observerande roll när det finns konflikter mellan flickor och pojkar 

och då barn blir exkluderade från det sociala samspelet. Maria förklarade även att sin roll i fri 

lek är att tillrättavisa barnen då barnen leker hierarkiska lekar och har fördelat sina roller efter 

makt och status. Erik uppfattade att sin roll i fri lek är att vara en frågande pedagog i syfte att 

få barnen att reflektera över det sociala samspelet, vad de lekt samt vad som hänt i leken. Erik 

berättade att han använder en observerande roll då barnen spelar fotboll. Han förklarade att 

han kliver in som medlekare i fri lek då han märker att barnen har det roligt och han vill skoja 

med dem. Karin klargjorde att hon har en icke deltagande roll i fri lek för att de själva ska få 

ta ansvar och bestämma över sina egna lekar. Hon berättade att hon observerar den fria leken 

för att se till så att leken fungerar bra och se till så att inget barn är exkluderat från leken. 

Karin hävdade att hon har en brytande roll då hon uppmärksammar att det finns problematik 

kring barnens språk eller agerande. 

 

Pedagogerna hade olika anledningar och syften med hur de ser på sin roll i den styrda leken. 

Fredrik förklarade att hans roll i den styrda leken är att styra barnen för att se till så att leken 

fungerar. Kerstin berättade att sin roll är att vara en bestämd ledare när det gäller regler i 

lekarna. Stefan menade att han är en tydlig ledare när det är han som styr lekar. Karl 

förklarade att hans roll är att bryta upp subgrupper och bredda barnens kompisrelationer. Han 

förklarade även att hans roll i den styrda leken är att få barnen intresserade att leka nya lekar. 

Maria klargjorde att hennes roll är att vara en tydlig ledare som är tydlig med instruktioner 

gällande hur leken ska gå till. Erik berättade att hans roll är att vara en tydlig ledare och 
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förklara tydligt vilka regler och gränser som gäller för att få med alla barnen i leken. Erik 

berättade även att hans roll är att vara en god förebild genom att leda bort barnen från onda 

lekar och få in de i lekar som istället gynnar dem. Karin tydliggjorde att hon är bestämd i sitt 

ledarskap. 

 

Vi kommer nedan att diskutera varför pedagogerna uppfattade så olika i sina svar. Vi kommer 

att lägga fokus på pedagogernas olika roller och diskutera olika bakomliggande faktorer till 

varför pedagogerna uppfattade sin roll olika i barnens fria och styrda lek. Det kommer vi att 

göra i förhållande till vilken syn de har på lek och andra aspekter.  

 

Pedagogernas olika uppfattningar om sina roller i styrd respektive fri lek kan bero på vilken 

syn de har på den styrda och fria leken. Margareta Öhman skriver att det pedagogen tänker 

om sin roll och betydelse i barns lek beror på hur hon ser på lek i allmänhet och vilken 

betydelse hon tillmäter den (Öhman, 2011, s. 242).  

I exemplet med Fredrik då han förklarade att han har en medlande roll i barns 

konfliktsituationer i den fria lekens främre region kan bero på att han i allmänhet ser barnens 

fria lek som ett tillfälle där barnen ska få vara kreativa och agera på ett självständigt sätt. 

Fredriks syfte med att inta en medlande roll kan bottna i att han vill att barnen ska få använda 

och ta tillvara på den kreativitet och självständighet som de har fått genom den fria leken och 

använda de här förmågorna om det uppstår en konflikt. Pedagogen Karls uppfattningar om sin 

roll i den styrda leken där han berättade att den är att bryta upp subgrupper kan bero på att han 

i allmänhet ser den styrda leken som ett tillfälle för barnen att prova på att leka med andra. 

 

De olika uppfattningar pedagogerna har om sin roll i den fria leken kan även bottna sig i de 

tidigare erfarenheter som de har. Den frågande roll Erik berättade att han har i lekens bakre 

region kan bottna sig i hans långa erfarenhet av arbete i fritidshem. Erik kan via sin erfarenhet 

ha tillägnat sig att man i lekens bakre region kan ställa frågor till barnen för att på så sätt få de 

att reflektera över sina lekar och sitt sociala samspel.  

 

De olika uppfattningar pedagogerna har kring sin roll i den styrda leken kan ha att göra med 

deras personliga fasad. I exemplet med Maria där hennes personliga fasad att alltid vara 

tydlig i ledarrollen när hon leder en styrd lek kan bottna sig i att Maria kan ha tillägnad sig en 

professionell personlig fasad genom sin utbildning. Hon kan genom sin utbildning tillägnat 

sig att man som pedagog måste vara tydlig gentemot barnen. Den personliga fasad som Maria 
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har i den styrda leken kan även bero på hennes personliga egenskaper. Maria kan ha en 

personlighet där hon vill ha struktur, ordning och reda omkring sig vilket kan avspegla sig i 

hennes yrkesroll.  

 

Pedagogernas olika uppfattningar kring vilken roll de berättade att de har i barnens fria lek 

kan bero på vilket syfte de har med sin roll när de kliver in i leken. I exemplet med Erik 

uppfattade han att kliver in i lekens främre region där barnen leker för att själv vilja ha roligt 

och för att kunna få med sig andra barn till leken. Marianne Dahl skriver om fritidspedagoger 

och deras handlingsrepertoar och menar att delta är en aspekt av denna handlingsrepertoar när 

det gäller arbete med barns relationer. Målet att som pedagog delta i barns lek är att skapa en 

gemenskap och i gemenskapen framkalla ett engagemang (Dahl, 2014, s. 82). Anledningen 

till att Erik är med och leker kan bottna i att hans syfte är att ha roligt och vara engagerad för 

att göra andra barn intresserade och vilja vara med.  Detta för att barnen ska få möta nya barn 

och skapa sociala relationer.  

 

Den roll pedagogerna uppfattade att de intar kan bero på skolmiljön. Det kan då vara 

språkklyftor mellan barnen och pedagogerna som gör att de intar en specifik roll. I skolmiljön 

kan det även vara attityder hos barnen i lekarna och deras ageranden som gör att pedagogerna 

intar en specifik roll. Den specifika roll som pedagogerna uppfattar att de intar i barnens fria 

respektive styrda lek kan även bero på pedagogens kön och vilket kön barnen har som leker.  

 

 

5.1 Relevans för fritidshemmet 

 

I avsnittet nedan presenterar vi varför och på vilka sätt vår studie är relevant för 

fritidshemmet. Vi kommer att lägga fokus på leken och sociala relationer. 

 

Vi uppfattar att vår studie är relevant för fritidshemmet eftersom med studien framkommer 

det att via den fria och styrda leken kan barn skapa gemenskap och sociala relationer. I 

läroplanen för fritidshemmet står det att eleverna ska få möjlighet att utveckla sina kunskaper 

med att skapa goda relationer och samarbeta (Skolverket, 2016, s. 25). I läroplanen för 

fritidshemmet står det vidare att undervisningen ska ge eleverna en chans att utveckla goda 

kamratrelationer och få dem att uppleva tillhörighet i elevgruppen (Skolverket, 2016, s. 24).  
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Vi menar att med studien visar vi på att det är viktigt att man som pedagog på fritidshemmet 

hela tiden uppmuntrar barnen till lek och arrangerar styrda lekar. Det gör att barnen får 

möjlighet till att samspela med andra barn och på så sätt skapa sociala relationer. Med vår 

studie visar vi på vilka olika roller man kan ha när barnen samspelar med varandra i leken. Vi 

har frambringat förståelse för vad dessa olika roller kan ha för betydelse för och inverkan på 

barns skapande av sociala relationer i leken. 

 

 

5.2 Förslag till vidare forskning 

 

I avsnittet nedan presenterar vi förslag på nya studieområden som har kommit till vår 

kännedom under studiens gång. Ett studieområde handlar om att anlägga ett genusperspektiv 

på vårt studieområde och ett annat handlar om pedagogens roll på fritidshemmet kontra rollen 

i klassrummet. 

 

Vidare forskning kan vara att anlägga ett genusperspektiv på vårt studieområde. Det vill säga 

undersöka om det finns några skillnader eller likheter kring pedagogernas uppfattningar om 

hur flickor respektive pojkar skapar sociala relationer i leken. I vidare forskning skulle man 

även kunna ta reda på om det finns några skillnader eller likheter om hur pedagogerna 

uppfattar sin roll när flickor respektive pojkar samspelar i leken.  

 

Vidare forskning kan vara att undersöka hur pedagoger ser på sin roll de har på fritidshemmet 

kontra rollen de har i klassrummet för att eventuellt hitta likheter och skillnader. I vidare 

forskning skulle man även kunna undersöka hur pedagogerna ser på bytet mellan rollen på 

fritidshemmet och klassrummet.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1 – Arbetsupplägg 

 

Vi intervjuade fyra informanter var och transkriberade sedan de fyra intervjuer vi utfört. Vi 

delade upp och skrev inledningskapitlet, bakgrundskapitlet, teoretiska utgångspunkter, metod 

och resultat och analys jämt fördelat. När vi skrev resultat och analys valde vi att analysera 

fyra informanter var. Vi läste succesivt igenom varandras delar som vi skrev enskilt och 

diskuterade varandras tolkningar av informanternas svar. Diskussionskapitlet skrev vi 

tillsammans.  
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Bilaga 2 – Mejl och information till informanter och rektorer 

 

Hej!  

 

Vi är två studenter från Södertörns högskola som studerar grundlärarutbildningen med 

interkulturell profil med inriktning mot fritidshem. Vi heter Patrik Johansson och Rikard 

Johansson och ska nu skriva ett självständigt arbete. 

 

Anledningen till att vi skickar ut detta mejl till dig, är att vi undrar om det finns en möjlighet 

för oss att komma till din skola/fritidshem och intervjua dig? 

Vi tänkte då om det finns möjlighet att göra det någon gång under vecka 10, 11 eller 12? 

Vi är helt öppna för förslag angående tid och dag. 

  

Syftet med vår studie är att bidra med kunskap om hur ett antal pedagoger uppfattar lekens 

möjligheter för barn att skapa sociala relationer. Syftet är även att bidra med kunskap om hur 

ett antal pedagoger uppfattar sin roll i barns relationsarbete i leken.   

 

Intervjun kommer att spelas in med hjälp av en bandspelare och beräknas ta cirka 45 minuter. 

Medverkan i intervjun är frivillig och kan när som helst avbrytas. 

Allt material som samlas in kommer endast att användas till vårt självständiga arbete.  

Vidare kommer allt material att behandlas på ett sätt så inte utomstående kan få tag i det. 

Namn på skolan, fritidshemmet och pedagog kommer vi att hålla anonymt. 

 

Vi vore väldigt tacksamma om du kunde höra av dig så fort som möjligt. 

 

Skulle du ha några funderingar eller frågor så är det bara att höra av dig. 

Du kan nå oss via denna mejladress: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx eller detta 

telefonnummer: xxx xxx xx xx. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Patrik Johansson och Rikard Johansson 
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Bilaga 3 – Intervjufrågor 

 

 Vad har du för utbildning? 

 Hur länge har du arbetat på fritidshem? 

 Tycker du att barn utvecklar och lär sig något i leken? 

Om ja, kan du i så fall beskriva vad? 

Om nej, kan du beskriva varför? 

 Skulle du kunna beskriva någon situation som du kommer ihåg, då eleverna 

samspelade med varandra i leken? Vart lekte de någonstans? Vad gjorde de? Vilka 

material använde de sig av? 

 Vad innebär ett socialt samspel mellan barnen för dig? 

 Kan du beskriva en situation då du upplevde att leken bidrog till ett gott samspel 

mellan barnen?  

 Skulle du kunna beskriva vilka svårigheter som kan uppstå då barnen samspelar med 

varandra i leken?  

 Skulle du kunna beskriva om du arbetar med leken som ett verktyg för att inkludera 

barn till att samspela med andra? 

Om ja, hur arbetar du då? 

Om nej, varför arbetar du inte med det? 

 Skulle du kunna beskriva om du arbetar med leken som verktyg för att barnen inte ska 

vara exkluderade? 

Om ja, hur arbetar du då? 

Om nej, varför arbetar du inte med det?  

 Kan du berätta om du använder dig av styrd lek? 

Om ja, vad vill du då åstadkomma med det? 

Om nej, varför använder du inte det?  

 Kan du ge exempel på styrd lek som du initierar? 

Vad är poängen med det? 

Kan du berätta om du har några andra poänger med det? 

 Kan du berätta vad det är du vill åstadkomma med barnens fria lek?  

 Kan du även beskriva en situation där barnen lekte fritt, som bidrog till att ett antal 

barn kunde skapa en god relation? 
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 Kan du beskriva om du använder några särskilda metoder för att stärka barnens sociala 

samspel i leken?  

Om ja, vilka metoder använder du då? 

 Använder du inomhusmiljön på något särskilt sätt för att stärka barnens sociala 

samspel i leken? 

 Använder du utomhusmiljön på något särskilt sätt för att stärka barnens sociala 

samspel i leken? 

 Anser du att du kan bidra med något i barnens lek? 

Om ja, kan du i så fall beskriva vad du kan bidra med? 

Om nej, i så fall varför tycker du inte att du kan bidra med något? 

 Ser du det som viktigt att vara delaktig i barnens lekar? 

Om ja, kan du beskriva varför? 

Om nej, kan du beskriva varför?  

 Skulle du kunna beskriva hur du tänker att din roll är om du interagerar med barnen i 

leken? 

 Om du använder dig av styrd lek, vad anser du att din roll är då?  

 Kan du ge exempel på en situation/er där du går in som aktör i barnens fria lek?  

Där du går in och styr eller avbryter, eller som aktör?  

 Kan du ge exempel på en situation där du har en observerande roll i barnens fria lek? 

 Kan du ge exempel på vad är det som får dig att gå in som aktör i barnens fria lekar? 

 Avslutningsfråga: Är det något du skulle vilja lägga till? Eller något svar som du vill 

ändra så här i efterhand? 


