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ABSTRACT 

 

Interaction is an important part of children’s development. The school is a main arena in 

which children learn to interact, mainly through their playing. This study aims at investigating 

the role of interaction in a leisure school didactic setting. The aim of the study is to gain a 

better understanding for how the pupils develop though use of social interaction. The main 

research issue looks at how pupils interact with each other through structural play events. This 

essay has a qualitative approach. The analytic methods that we have used in this essay are 

observations, a questionnaire to pedagogues and social mapping wherein the play has taken 

place.  

 

We analyzed the empirical data as applied to Vygotskij’s theory which claims our conclusion 

is that pedagogues at the leisure care center are aware of the issues of pupils’ interaction with 

others. The meaning of the social interaction is valuable, it doesn’t matter how the play is 

structured. Teachers are attempting to support the pupils in various didactic ways within their 

actual physical and work related conditions.  
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SAMMANFATTNING 
 

Interaktion är en viktig del av elevers utveckling. Skolan är en huvudarena där elever lär sig 

att interagera med varandra. Syftet med uppsatsen är att få en bättre förståelse för hur elever 

utvecklas i det sociala samspelet. Huvudfrågorna är vilken betydelse har elevens interaktion 

med varandra i en strukturerad lek och hur pedagogen förhåller sig till samspelen. Vi har 

analyserat materialet med hjälp av Vygotskijs teoretiska utgångspunkter om att eleven 

utvecklas i samspel med kamrater och de vuxna i miljön. Vår slutsats är att pedagoger är 

medvetna om att samspelet betydelse och att samspel av alla former är betydelsefulla oavsett 

hur leken är strukturerad. De försöker dessutom stödja eleverna på olika sätt trots att de har 

fysiska och arbetsmässiga villkor som de måste arbeta utifrån. Arbetet har en kvalitativ 

ansats. De arbetsmetoder vi har använts oss av är observationer av både yngre och äldre 

deltagare, frågeformulär som fritidspedagogerna besvarar samt kartläggning av var aktiviteten 

utspelar sig.  
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INLEDNING 

 

Samspelets betydelse i lek och fritidsaktiviteter har varit en fråga som intresserat oss genom 

elevers samspel i leken. Det väcktes en följdfråga från vår föregående uppsats som handlade 

om elevernas beteende på fritidshemmet. Leken var något som förekom konstant och vi blev 

alltmer nyfikna på hur det talade språket och kroppsspråket, det vill säga hur samspelet såg ut 

i en lek. Intresset för den strukturerade leken har sin grund i våra tankar om att varje lek har 

sin unika uppsättning av regler och roller. Vi som blivande fritidshemslärare ska utveckla 

elevernas relationer i grupp. Leken kan användas som ett redskap när vi arbetar med elevernas 

relationer. Vi vill poängtera att det inte handlar om fri eller styrd lek utan den handlar om 

strukturerad lek, det vill säga lek med regler och tydliga strukturer som till exempel roller. 

Den fokuserar på vad människan lär sig i samspelet och vår forskningsfråga fokuserar på 

samspelet. Vi har dessutom blivit alltmer intresserade av vilken effekt skolans miljö och dess 

kultur har. Kultur definierar vi i detta sammanhang som sociala regler, mönster av hur vi 

samspelar med varandra verbalt och icke verbalt.  

 

 

BAKGRUND 

 

I bakgrunden kommer vi ta upp vad fritidshemmets uppdrag är enligt skolverket (2014). 

Många elever är inskrivna på fritidshemmet och går i årskurs ett till tre. Fritidshemmet ska 

komplettera skolans och förskolans pedagogiska och didaktiska uppdrag genom att erbjuda 

elever en givande fritid, samt driva framåt elevens utveckling och lärande. Enligt Skolverket 

(2014) sker elevernas utveckling och inlärning av normer och värden i gruppen. Det är på 

fritidshemmet som eleverna ska uppmuntras till att delta i samspel med sina kamrater för att 

kunna utveckla sin sociala kompetens. Elevgruppen kan ses i ett socialt sammanhang där det 

förekommer gemenskap, utveckling och lärande. Det förekommer dessutom konflikter i alla 

elevgrupper. Skolverket (2014) menar på att konflikten kan uppkomma genom att två 

personer har olika uppfattningar. Det kan dessutom handla om missförstånd eller något 

klumpigt uttryck som någon råkat säga. Det som är avgörande i konfliktsituationen är hur den 

utvecklas samt hanteras av hur individen lär sig att kommunicera samt handskas med sådana 

situationer (Skolverket 2014, s. 13, 37).  
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Vår forskningsfråga fokuserar på interaktionens betydelse i en strukturerad och ostrukturerad 

lek samt hur pedagogen förhåller sig till detta. Enligt Skolverket (2014) kan leken bidra till att 

skapa ett givande fritidshem för eleverna och leken har en central plats i verksamheten. Det är 

i leken som eleverna kan bearbeta intryck, utveckla kreativitet och fantasi samt utveckla sin 

kommunikation och samarbetsförmåga. Leken ger elever möjlighet att öva sig i samförstånd, 

turtagning, koncentration och uthållighet. Det är erfarenheter och förmågor som i det långa 

loppet kan bidra till elevens ökade måluppfyllelse inom Lgr 11 (Skolverket 2014, s. 34). 

Interaktion är enligt ne.se (2015) en synonym för samspel. Den beskrivs på följande sätt: 

”Process där grupper eller individer genom sitt handlande ömsesidigt påverkar varandra” 

(Citerat från Nationalencyklopedin, 2015). Struktur är på vilket sätt någonting är uppbyggt på 

utifrån olika delar (Nationalencyklopedin 2015). I det här sammanhanget är delarna olika 

regler och tydliga roller som till exempel häst och ryttare. Vi väljer att definiera begreppet lek 

utifrån Öhman (2011). Den beskriver leken som en samspelssituation där många olika delar 

hänger ihop. Detta innebär att begreppet lek blir väldig brett då den kan hänvisa till allt ifrån 

en förenande lek där elever härmar varandra spontant till en mer komplicerad social lek. Den 

sortens lek kan kräva att elever samarbetar och byter perspektiv i leken (Öhman 2011, s. 37). 

En ostrukturerad lek är en lek där inga regler eller andra tydliga strukturer förekommer.  

 

Sammanfattningsvis menar Skolverket (2014) att fritidshemmet ska komplettera skolan. 

Personalen på fritidshemmet ska uppmuntra eleverna att delta i socialt samspel och utveckla 

eleverna socialt. Begreppet lek är ett brett begrepp där två personer samspelar med varandra i 

olika samspelssituationer. Den är bred i den mening att det minsta lilla samspel med någon 

annan individ där spontana infall förekommer blir en lek. Lek kan dessutom vara ett 

komplicerat samspel där situationen kräver att sociala färdigheter används. Sociala färdigheter 

kan exempelvis vara lyhördhet för andras signaler i leken och kunna uttrycka sig muntlig i 

samspelet.   
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

1.1 SYFTE 

 

Syftet med studien är att belysa samspelets betydelse i den strukturerade och ostrukturerade 

leken. 

 

 

1.2 FRÅGESTÄLLNINGAR 

 
För att specifikt undersöka ytterligare kännedom om samspelets natur och dess betydelse i en 

fritidshemsmiljö, har följande frågeställningar skapats. Våra frågeställningar är att undersöka 

betydelsen av samspelet mellan elever i den strukturerade och ostrukturerade leken samt 

pedagogens agerande till samspelet. 

 

Huvudfrågan mynnar ut i följande delfrågor:  

 

1. Vilken betydelse har samspelet det vill säga verbalt och icke-verbalt kommunikation i 

elevernas ostrukturerade och strukturerade lek? 

 

2. Hur förhåller sig pedagogerna i sådana situationer?  

 

3. Vilken betydelse har samspelet enligt pedagogerna? 

 

 

AVGRÄNSNING 

 

Vi har valt en skola som ligger i den södra delen av Stockholm. Vi kommer att följa två 

klasser. En klass går i årkurs ett och den andra klassen går årkurs tre. Det går ungefär 27 

elever i årskurs tre och ungefär 26 elever i årskurs ett. Fritidshemmet är anknutet till skolan 

där fritidspedagogerna arbetar med eleverna på lektionstid. En av oss har en mer personlig 

relation till skolan. Dock vill vi inte ange vilken slags relation det är med anledning till att vi 

vill behålla skolans anonymitet så mycket som det går. Det är en del av avtalet som vi har 

ingått i med skolan. 
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TIDIGARE FORSKNING 

 

Vi kommer att redogöra för tidigare forskning och vad som skrivits inom området. 

Inledningsvis presenteras fritidspedagogernas yrkesroll och hur den yttrar sig på 

fritidshemmet utifrån elevernas perspektiv. Sedan redovisas hur forskningen ser på hur 

fritidspedagogerna använder sitt yrkeskunnande i arbete med elevernas relationer. 

Avslutningsvis beskrivs forskning kring elevers sociala liv på fritidshemmet. Vi har valt att 

fokusera på att beskriva flera olika begrepp som är relevanta för analys och diskussion.  

 

 

2.1 FRITIDSPEDAGOGENS YRKESROLL 

 

Fritidspedagogernas yrkesroll har undersökts av Ackesjö (2011). Hon har utfört en mindre 

studie där hon granskade fritidspedagogens yrkesroll utifrån elevers egna erfarenheter. 

Studien går ut på att få en ökad kunskap om hur eleverna upplever fritidspedagogens yrkesroll 

under skoldagen och på fritidshemmet. Ett av Ackesjös (2011) resultat visar att eleverna ser 

skillnader i fritidspedagogens yrkesroll. Skillnaderna beror på elevens ålder det vill säga om 

är yngre eller äldre. De flesta bilder som eleverna har målat gestaltar mest det som går att 

tolkas som fri lek. Fritidspedagogerna beskrivs som övervakare som håller ordning på elever 

och finns som stöd om eleverna behöver det. När de äldre eleverna var själva eller med 

kompisar målade de teckningarna utan pedagogens närvaro i den fria leken. Ackesjö (2011) 

tolkar detta som att eleverna självmant har valt att vara ensamma alternativt gått undan från 

pedagogerna. Vidare tolkar hon det som att fritidspedagogerna läser av elevernas signaler och 

respekterar dem. Den icke närvarande fritidspedagogen kan ses som en nackdel för eleverna. 

Hon säger även att en icke närvarande fritidspedagog kanske också kan vara lyhörd och 

respekterande (Ackesjö 2011, s.199). Hon menar att eleverna på fritidshemmet är mer 

kunniga i denna fråga. Ackesjö (2011) lät eleverna måla bilder för att kunna beskriva hur 

fritidspedagogernas närvaro yttrar sig utifrån sina egna perspektiv. Hennes utgångspunkt i 

metoden är att elever kommunicerar via bilder och beskriver vad som är viktigt i deras sociala 

vardag på fritidshemmet. Eleverna går i årskurs ett till fyra. Elevernas kommentarer skrivs ner 

på baksidan av bilderna som de har målat. Ett annat resultat som framkommer att 

fritidspedagogerna kunde inta sju olika roller. ”Fritidspedagogen som den vuxne, 

fritidspedagogen som den kreative, fritidspedagogen som ordningsvakt, fritidspedagogen som 
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stödjare, fritidspedagogen som övervakare, fritidspedagogen som medspelare och 

fritidspedagogen som ej närvarande” (Ackesjö 2011, s. 191-196).  

 

En annan slutsats som Ackesjö (2011) kom fram i sin studie är att fritidspedagogerna finns till 

där för eleverna genom att vara närvarande och tillgodose elevernas pedagogiska behov. Dock 

hävdas det att fritidspedagogerna har en något otydlig yrkesroll. Yrkesrollen kopplas till 

elevgruppens behov och de lokala villkoren på skolan. Pedagogens roll byggs upp och 

utvecklas efter lärarens och elevernas behov och krav (Ackesjö 2011, s. 201).  

 

 

2.2 FRITIDSPEDAGOGENS HANDLINGSREPERTOAR 

 

Dahl (2014) har skrivit en doktorsavhandling om arbetet med elevers sociala relationer på 

fritidshemmet. Det sociala livet ser hon som ett projekt som varar livet ut. Hennes studie 

handlar om fritidspedagogernas handlingsrepertoar. Avhandlingen fokuserar på elevers 

relationer utifrån hur fritidspedagogerna arbetar med dem. Studiens empiri samlade hon 

genom intervjuer, samtal och deltagande observationer. De centrala begreppen i hennes studie 

är handlingsrepertoar, kvaliteter, praktikgemenskaper, deltagande och icke deltagande (Dahl 

2014, s.1). Handlingsrepertoar är ett större begrepp som samlar fritidspedagogernas 

yrkeskunnande i arbetet med elevers relationer. Den uttrycks genom tal och handling. 

Handlingsrepertoar bygger på pedagogens erfarenheter och kunskaper i relationsarbetet 

mellan eleverna. Begreppet byggs dessutom på idéer, förväntningar och förhållningssätt i 

arbetet med elevernas relationer. Det framkommer i studien att fritidspedagogerna har en 

uppfattning om vad som är mer lämpliga och mindre lämpliga egenskaper i elevernas 

relationer mellan varandra. Egenskaperna uttrycks som något normativt i fritidspedagogernas 

tal och handling i relationsarbetet (Dahl 2014, s. 51-52). Allianser är en intimare form av 

gemenskap där verksamhetens villkor verkar till att skapa gränser mellan elever. Ett annat 

viktigt begrepp är mäklare som betyder att fritidspedagoger och elever kan agera som mäklare 

för att göra möten mellan elever möjliga. Deltagande och icke deltagande innebär olika nivåer 

av engagemang i deltagandet (Dahl, 2014, s. 52). En av Dahls (2014) slutsatser är att 

fritidspedagogerna arbetar med elevers relationer på flera olika sätt. Hon syftar till att 

pedagogerna konstruerar miljöer och aktiviteter som övervakar elever genom att korrigera och 

träna på deras beteende (Dahl 2014, s.77). I temat konstruera miljö behandlas aktiviteter för 

eleverna. Pedagogerna skapar flera olika villkor för utveckling av elevers relationsarbete i 
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dessa aktiviteter. Elever får stöttning i leken av pedagogerna i varierande former. 

Pedagogerna skapar villkor för hur relationsarbetet kommer att se ut i leken samt i de olika 

aktiviteterna. Det innebär att pedagogerna underlättar samtidigt som de begränsar arbetet med 

att utveckla elevers olika relationer. Dessa villkor skapas utifrån fritidshemmets miljöer. 

Enligt Dahl (2014) finns mål och önskan om att hitta flexibla lösningar när det kommer till 

elevernas önskemål om lek och aktiviteter. Elever har möjlighet att styra över sin vardag på 

fritidshemmet som i sin tur leder till att de får ett visst inflytande över vilka relationer de vill 

arbeta med och utveckla. Önskvärda egenskaper i elevers relationer som fritidspedagogerna 

ger uttryck för är att relationerna ska vara hållbara och självständiga på längre sikt. Att vara 

nära barn innebär att pedagogerna vill utveckla ett förtroende till eleverna. Detta sker genom 

att till exempel bygga relationer där eleven och pedagogen utvecklar en tillit gentemot 

varandra. Pedagogen får då en inblick i elevernas relationer. Pedagogerna menar att detta kan 

ske genom att hålla löften, lyssna, berömma och vara tillgänglig för eleverna. Tillgänglighet 

innebär att pedagogerna är närvarande, samt uppfyller elevernas olika behov. I övervaka barn 

har pedagogerna satt upp regler som påverkar barnens villkor när de försöker bygga upp 

relationer med varandra. Pedagogerna ser också till att dessa regler följs. I sista kategorin 

korrigera och träna barn framkommer att elever får lära sig om vad de tycker är rätt och fel i 

en relation och hur de ska gå tillväga för att bli framgångsrika i relationsbyggandet. I 

resultatet framkommer även vissa föreställningar om elever. De relationsskickliga beskrivs 

som att eleven tar kontakt med andra på ett framgångsrikt sätt och handlar på ett sätt som gör 

att man inkluderar andra elever. Det framkommer att fritidspedagogerna har följande 

föreställningar om elever enligt empirin: barn som omsorgsskapare, barn som väljer att vara 

två, barn som initiativtagare, barn som är uppfyllda av särskilda intressen, barn i periferin och 

barn som inte har lärt sig att tolka kommunikationsmönster (Dahl, 2014, s. 78-81, 86-87, 97, 

121-129). Hon fann i sin studie att vissa kvalitéer är önskvärda. Dessa är respekt, inkludering, 

ömsesidighet, anpassning efter regler samt trygghet, närhet, lugn, intimitet och förtroende. 

Goda relationer består av harmoni och ömsesidig förståelse. Dessa är målet och har enligt 

pedagogerna ett stort värde för eleverna. Dahl (2014) diskuterar ett brett relationsbegrepp där 

nyttiga relationer består av harmoni och ömsesidig förståelse. Hon diskuterar också en hållbar 

och rörlig relation bland eleverna. Hållbara relationer står då för en viss kontinuitet vilket vi 

tolkar det som regelbundenhet och stabilitet. Det rörliga ska då ge utrymme för förändringar 

och komplexitet. Det innebär att konflikter och oenighet kan vara viktiga egenskaper i 

relationer (Dahl, 2014, s. 146, 156).   
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2.3 ALLIANSER OCH PRAKTIKGEMENSKAPER 

 

En annan studie som Dahl (2011) har utfört handlar om elevers sociala liv på fritidshemmet. 

Hon valde att koncentrera sig på uppbyggande av elevens praktikgemenskaper och allianser 

på fritidshemmet. Elever skapar sina sociala liv i egenstyrda aktiviteter. Bliding (2004) menar 

att elevens sociala liv innehåller ett dagligt arbete av samspel samt skapa relationer. Det tas 

upp i allmänna råd och kommentarer för fritidshemmet att fritidshemmet ska lära eleverna att 

samspela med varandra (Bliding, 2004, Wenger 1998, se Dahl, 2011, s. 7). Eleverna befinner 

sig i en praktikgemenskap där de samlas kring en aktivitet. De kommunicerar med varandra 

på olika sätt som beror på villkor som har skapats i aktiviteten (Wenger 1998, se Dahl, 2011, 

s. 14). Corsaro (2005) använder uttrycket allianser, som betyder hur olika grupper bildas 

tillsammans. Det är inte ovanligt att allianser uppstår i elevernas relationer. Det är genom 

allianser som vi kan se hur elever samspelar med varandra. Medlemmar i en allians vill 

bevara och försvara sin allians vilket kan leda till att andra deltagare känner sig exkluderade 

(Corsaro 2005, se Dahl 2011, s.7-8). En praktikgemenskap består bland annat av ömsesidigt 

engagemang och delad repertoar. Ömsesidigt engagemang betyder att medlemmarna i 

gruppen både skapar sin praktikgemenskap och diskuterar sitt medlemskap i gruppen. Dock 

kan medlemmarna bli inkluderade eller exkluderade på ett omedvetet sätt. Delad repertoar 

består av gemensamma aktiviteter, språk, föremål och symboler. En praktikgemenskap är mer 

än bara grupper. Den handlar om att bevara viktiga relationer som består av gemensamma 

intressen (Wenger 1998, se Dahl 2011, s. 15, 19). Dahl (2011) har kommit fram i sin studie 

att allianser är en del av elevernas sociala liv på fritidshemmet. Allianser bildas i aktiviteter 

och lekar som består av några elever. Hon har kommit fram till att det finns olika slags 

allianser. En allians kan vara en enskild grupp dit ingen är välkommen in eller en öppen 

grupp, där vem som helst är välkommen att ansluta sig till. En allians kan vara under en 

kortare eller längre tid och eleverna diskuterar sin inkludering i allianser i olika 

praktikgemenskaper som Dahl tar upp i sin studie (Wenger 1998, se Dahl 2011, s. 20). I 

praktikgemenskap A diskuterar eleverna om inkludering genom att anpassa sig till de regler 

som finns i leken eller aktiviteten. Anpassning kan leda till att en deltagare i gruppen får 

ledarrollen att bestämma över andra (Wenger 1998, se Dahl, 2011, s. 63,96).  

I praktikgemenskap B och C diskuterar eleven inträde till gruppen genom att delta aktivt i 

aktiviteten där eleven följer efter och härma alla andra deltagarna i gruppen. Eleverna 

använder strategin att fråga om att få vara med i lekar och aktiviteter i praktikgemenskap B 
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(Dahl, 2011, s.78-79, 96). I praktikgemenskap D använder eleven sig av olika strategier för att 

komma in i en allians. Det kan till exempel vara att hjälpa andra deltagare i gruppen (Dahl 

2011, s. 90-92). Det finns strategier som är karaktäristiska i de olika praktikgemenskaperna. 

Dessa strategier kan leda till exkludering av en eller flera deltagare i aktiviteten. En allians 

kan utan förvarning resa sig upp och gå ifrån en aktivitet. Detta är något som förekommer i 

praktikgemenskap A (Dahl, 2011, s.97). Eleverna kan vara omedvetna om att de utesluter 

andra barn. De vet att de har ett val att göra, antingen deltar man eller inte. Wenger (1998) har 

kommit fram till att aktiviteterna och lekarna kan variera beroende på vilken 

praktikgemenskap det pratas om. Aktiviteterna kan vara exempelvis skapande verksamhet 

eller en lek. (Wenger, 1998, se Dahl, 2011, s.56,97).  Britt Thorell (1998) menar att allianser 

synliggörs i alla lekar och det är de vuxnas ansvar att se till att elevernas alliansskapande inte 

går överstyr. I Dahls (2011) studie kan hon se i egenstyrda aktiviteter att allianser kan byggas 

upp utan att någon vuxen är närvarande. Eleverna vill ibland vara för sig själva utan att ha en 

vuxen som iakttar leken (Thorell 1998, se Dahl, 2011 s.114). Dahl (2011) kategoriserar fyra 

olika praktikgemenskaper som kallas bokstäverna A, B, C och D. Exempelvis är 

praktikgemenskap A byggd som en relationskultur och består enbart av flickor. Den 

innehåller ett rangordnat system och är sluten för andra elever. Resultatet visar att 

gemensamma intressen och aktiviteter är grunden till de olika praktikgemenskaperna som 

elever möts i. Intresse och aktivitet kan variera. Dessa aktiviteter är exempelvis att leka, 

skapande verksamhet, spela spel eller fysiska aktiviteter (Wenger 1998, se Dahl 2011, s. 56-

57, 110).  I praktikgemenskaperna finns variationer av allianser. De kan vara nästintill stängda 

till att vara öppnare i den mån att andra släpps in. Allianserna som skapas varierar i tid. Det 

finns både längre och kortare perioder av allianser (Dahl 2011, s. 97). 

 

Sammanfattningsvis tycks fritidspedagogerna ha olika roller som till exempel stödjare, 

ordningsvakt och medspelare. Dahl (2011) har sett i sin studie att fritidspedagogerna arbetar 

med elevernas relationer på olika sätt bland annat genom att skapa förtroende i relation till 

eleverna. Hon har i sin andra studie kunnat se fyra olika praktikgemenskaper som har sina 

särdrag. Begreppet delad repertoar är ett viktigt begrepp för oss eftersom vi bland annat 

kommer att analysera utifrån det.  
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METOD OCH MATERIAL 

 

Denna del kommer ta upp vilka arbetsmetoder som har använts för insamling av rå data samt 

motiveringar till de valda arbetsmetoderna.  Vi kommer beskriva urvalet och 

tillvägagångssättet som tar hänsyn till etiska överväganden. Det kommer dessutom diskuteras 

validitet och reliabilitet på studien.  

 

 

3.1 METOD 

 

Metoden ger verktyg för att kunna bearbeta de frågeställningar som studien tar upp. Bjereld 

et.al. (2009) menar att de verktyg man använder alltid måste utvärderas utifrån ens intention 

(Bjereld et.al. 2009, s. 109). Vi har valt arbetsmetoden triangulering (Patel & Davidson 2011, 

s. 107). Motivering för detta är att vi vill få en bättre validitet då vi plockar på oss rådata med 

varierade arbetsmetoder. Det har vi valt för att berika studien med variation i empirin på 

fenomenet samspel i strukturerad och ostrukturerad lek. Med detta i åtanke har vi valt att 

observera två klasser i olika åldrar samt ge ut frågeformulär till pedagogerna. Vi har valt att 

använda kvalitativa metoder då vi är intresserade av vilka kvaliteter och egenskaper 

fenomenet samspel har i leken. Kunskapen om dessa kvalitéer och egenskaper stödjer oss att 

förstå fenomenet (Bjereld et.al 2009, s. 118). 

 

Vi har valt att göra en kvalitativ studie som består av observationer och intervjuer i form av 

frågeformulär som skickas ut samt föra informella intervjuer där pedagogerna styr samtalets 

riktning och innehåll. Frågeformulärens frågor är korta och enkla. Frågorna är öppna i den 

bemärkelsen att det inte räcker att svara ja eller nej (se bilaga 7). Fritidspedagogerna är våra 

informanter. Frågeformulären är riktade till pedagogerna som arbetar med de klasser som 

ingår i studien. Frågeformulären ger pedagogerna chansen att besvara frågorna fritt med egna 

ord. Patel och Davidson (2011) tar upp viktiga råd och krav som måste uppfyllas för att få 

frågeformulären besvarade. Man måste förklara syftet med frågeformuläret. Pedagogernas 

svar kommer behandlas konfidentiellt (Patel & Davidson 2011, s. 74-75, 81). Det betyder att 

vi vet vem vi har fått svar ifrån samtidigt som ingen kommer ha tillgång till de uppgifterna. 

Observation är en bra metod för att studera barns naturliga sociala samspel och den verbala 

kommunikationen i leken (Patel & Davidson 2011, s. 91). För att kunna studera barns 

naturliga sociala samspel, har vi valt att använda oss av öppna observationer. En öppen 
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observation betyder att vi informerar skolan om studiens syfte. Vi kommer att notera olika 

händelser som innebär att man väntar tills någonting sker för att sedan anteckna vad som sker 

i stunden och därefter (Bryman 2011, s. 269). Tidsmässigt pågick händelserna i cirka 15-30 

minuter. Mikro-etnografi är en annan metod som vi har använt oss av. Vår undersöknings 

tidsperiod pågår under två veckor. Etnografi innebär att forskaren genomför sin undersökning 

där personen är en deltagande observatör. Fokusen ligger då på de deltagare som forskaren 

observerar (Bryman 2011, s. 378). Pedagogerna i vår studie kallar vi för pedagoger och de 

som beskrivs i våra observationer är deltagare i studien. Deltagarna kommer kallas för flicka, 

pojke och pedagog.  

 

Vi går in som deltagande observatörer och det finns olika grader av deltagande. I vår 

arbetsprocess är vi fullständiga forskare. Fullständig forskare innebär att forskaren inte 

engagerar sig i situationen. Situationen i sig är observationsmaterial som kan bli empiri 

(Bryman 2011, s. 391). Enligt Bryman (2011) ska anteckningarna beröra samt specifikt 

beskriva detaljer om vad som händer under observationerna. I vår arbetsprocess kommer vi att 

beskriva det verbala och det icke verbala språket. Bryman har formulerat några generella 

regler som vi följer: 

 

 Man bör skriva ner sina uppfattningar så snabbt som möjligt. 

 Man bör skriva mer fullständiga anteckningar i slutet av dagen. Man ska ta 

med detaljer som plats, deltagande personer, vad som orsakade situationen 

och tidpunkten.  

 Anteckningarna ska vara detaljerade på det sätt att du inte ska undra vad du 

menade när du skrev anteckningarna. 

(Bryman 2011, s. 395, 397).  

 

 

3.2 SOCIAL KARTOGRAFI 

 

”Att kartlägga sociala aktiviteter ska inte ses som ersättning för andra teorier eller sätt att 

utforska. Jag har tidigare argumenterat för att det är ett alternativ eller kompletterande 

diskurs. Även om det är ett alternativ och kompletterande diskurs, stöter man även på 

praktiska svårigheter (egen översättning).” (Citerat från Claudia W. Ruitenberg, 2007 s. 21). 
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Social kartografi är en arbetsmetod som kartlägger var en aktivitet utspelar sig. Den kommer 

användas som en kompletterande arbetsmetod i uppsatsen. Social kartografin kommer 

användas för att visa var de olika lekarna utspelar sig. Vi har utformat kartor som kommer 

visa vilka områden leken utspelar sig på det vill säga skogen, klassrummen eller skolgården. 

Lekarna kommer att beskrivas som delstudier. Dessa kartor ska visa att flera lekar med olika 

strukturer kan pågå på en och samma område (se bilaga 2-6). Den sociala kartografin kommer 

inte påverka analysen. Dess funktion är att guida läsaren och lyfta fram var leken utspelar sig, 

trots att delstudierna kommer att delas in i olika teman beroende på delstudiens innehåll. 

 

 

3.3 MATERIAL 

 

Vi har använt oss av frågeformulär, fältanteckningar som är relaterade till våra observationer. 

Vi har även otryckta källor i form av skriftliga svar på frågeformulären. Vi har analyserat 

fältanteckningar och frågeformulärens svar.  

 

 

3.4 URVAL 

 

Skolan ligger i ett villaområde i södra delen av Stockholm. Vi kontaktade skolans studierektor 

och frågade om vi fick göra vår studie på skolan. Vi berättade att studien handlar om barns 

samspel i en strukturerad och ostrukturerad lek, att vi skulle observera och ge ett 

frågeformulär till pedagogerna. Hon föreslog att vi skulle följa två klasser för att öka 

variationen till insamling av rådata. Eleverna gick i årkurs ett och årkurs tre. Hon gav oss 

telefonnummer till de pedagoger som vi ska kontakta. Vi nådde inte en av pedagogerna per 

telefon och fick kontakta denna pedagog via mejl. Den första mejlkontakten handlar om vi 

kan få observera pedagogen, dennes kollega och klassen som de arbetar med samt ge skriftlig 

information om studien som är riktad till vårdnadshavare/föräldrar och pedagoger. När vi har 

slutfört denna tillträdesprocess åkte vi till skolan och signerade ett kontrakt. Kontraktet är 

utformat utifrån vetenskapsrådet etiska regler. Vi som utförde studien, skolans studierektor, 

klasslärare och pedagoger skrev en skriftlig signatur för att undvika framtida problem. 

Därefter påbörjades insamlingen av studiens rådata. Vi har tre informanter som besvarade 

frågeformuläret. Informanterna är pedagog två, pedagog tre och pedagog fyra. Pedagog ett har 
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inte svarat på grund av personliga skäl. Klasserna var könsblandade. Det gick 27 barn i årkurs 

ett. Det går i årkurs ett cirka 50 procent flickor och 50 procent pojkar. I årkurs tre gick det 26 

barn. Det är cirka 60 procent flickor och 40 procent pojkar. 

 

 

Figur 1: Tabell på pedagoger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

 

Vi följer de fyra etiska huvudkraven på forskning enligt Vetenskapsrådet forskningsetiska 

principer som är:  

 

 Informationskravet 

 Samtyckeskravet 

 Konfidentialitetskravet 

 Nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2014, s. 6) 

 

Informationskravet innebär att vi ska informera de deltagande om syftet med vår studie 

(Patel & Davidson 2011, s. 63). Vi fullföljer informationskravet genom att vi skickar ut 

information till elevernas föräldrar(se bilaga 9). I den står det syftet med vår studie, vad vi 

kommer att titta efter, att varken ljud- eller videospelning kommer att förekomma, att vi 

enbart kommer observera och föra anteckningar och att de som deltar i studien kommer förbli 

anonyma i arbetets skriftliga del samt att deltagandet är frivilligt. Vi har ett skriftligt 

informationsblad som riktar sig till pedagogerna (se bilaga 10). Den kommer att ges ut 

Pedagog Kön Ålder Arbetar med 

Pedagog ett Man Cirka 35år Årskurs 3 

Pedagog två Kvinna Cirka 64år Årkurs 2 

Pedagog tre Kvinna Cirka 63år Årkurs 2 

Pedagog 

fyra 

Kvinna Cirka 64år Årkurs 3 
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tillsammans med samtyckesblanketten (se bilaga 11). I det står syftet med vår studie, att vi 

enbart kommer att observera och använda oss av frågeformulärets svar. Materialet kommer att 

publiceras och de som deltar i vår studie kommer att förbli anonyma. Det står skrivet att allt 

deltagande är frivilligt och kan när som helst avbrytas. Samtyckeskravet betyder att den som 

deltar i undersökningen har rätt att bestämma över sin medverkan (Patel & Davidson 2011, s. 

63). Det är något vi är noga med att nämna i de skriftliga informationsbladen och det kommer 

i praktiken innebära att alla som deltar i studien har rätt att avbryta sitt deltagande om 

eleverna, vårdnadshavaren eller pedagogen vill göra det. Vi har även utformat en 

samtyckesblankett där de inblandade får läsa informationen och godkänna att de samtycker 

till villkoren. Det är rektor, pedagog, klasslärare och vi som utför studien som ska signera 

samtyckesblanketten för att förebygga framtida komplikationer. Konfidentialitetskravet 

innebär att uppgifterna om enskilda personer ska hanteras med varsamhet i att hantera så att 

ingen information läcker ut (Patel & Davidson 2011, s. 63). Det betyder att vi som arbetar 

med uppsatsen har alla uppgifterna. Vi kommer att hantera informationen som gäller skolan, 

enskilda individen och gruppen som Patel och Davidsson (2011) säger. Därför har vi 

dessutom valt att utesluta vilken relation vi har till skolan för att uppnå konfidentialitetskravet 

i största möjliga mån som vi kan. De kommer att bli refererade som pojke, flicka, hon och 

han.  Nyttjandekravet innebär att insamlandet av råmaterial endast får användas till vår studie 

som vi arbetar med (Patel & Davidson 2011, s. 63). Det kommer i praktiken innebära att våra 

observationer och frågeformulärsvar kommer att användas endast till vår uppsats. 

 

 

3.6 RELIABILITET OCH VALIDITET  

 

Eftersom vi gör en kvalitativ studie så gäller det inte de vanliga validitet- och 

reliabilitetsbegreppen internvaliditet, externvaliditet, reliabilitet och objektivitet. 

Internvaliditetens motsvarighet i den kvalitativa studien är begreppet trovärdighet, 

externvaliditet överförbarhet, reliabilitet pålitlighet, objektivitet en möjlighet att styrka och 

konfirmera (Bryman 2011, s. 354). Det kommer att diskuteras trovärdighet, överförbarhet och 

pålitlighet. 

 

Trovärdighet: Vi har inhämtat vår empiri enligt de regler och rekommendationer som finns 

skrivet i vetenskapsrådets forskningsetiska principer, enligt Bryman. Vi har följt 

rekommendationerna i deltagande observationer och skrivit ner fältanteckningar som vi har 
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beskrivit i kapitlet om metod och material. Triangulering är ett annat arbetssätt som vi 

använder oss av i vår studie för att öka trovärdigheten. Däremot har vi inte kunnat 

respondentvalidera som innebär att man kollar med informanterna/deltagarna om vi som 

forskare har uppfattat den sociala verkligheten rätt som vi har observerat (Bryman 2011, s. 

354-355). Detta händer då vi har tidsbegränsningar för att slutföra hela vårt arbete i tid. 

 

Överförbarhet: I kvalitativa studier fokuserar man på detaljerna i ett observationstillfälle. De 

små detaljerna kan inte tas ur sin kontext och har en större betydelse i den sociala 

verkligheten där det observerade händelsen utspelar sig. Forskaren uppmanas istället att 

producera fylliga, det vill säga väldigt detaljerade skildringar av händelser (Bryman 2011, s. 

355). Det kan göra empirin unik genom fritidshemmets kulturella klimat och fysiska miljö. 

Deltagarna befinner sig i en kontext som utgörs av klimatet och miljön. Detta påverkar 

gruppen och individens handlingssätt och tänkande enligt Säljös (2011) tolkning av 

Vygotskijs teori. Därför är det svårt att säga om det går att se liknande resultat på andra 

fritidshem.  

 

Pålitlighet: I forskningssammanhang tillför en studie pålitlighetsaspekten om den ger 

möjlighet att styrka och konfirmera den empiri som insamlats. Vi är medvetna om att det inte 

går att få en helt objektiv och fullständig bild i forskningen (Bryman 2011, s. 355). Det beror 

på att tiden för studiens utförande har varit begränsad och observationstillfällena har varit för 

få. Observationerna har varit fokuserade på det sätt att forskningsfrågan och definitionerna av 

de centrala begreppen har fått styra vad vi ska observera. Vi har låtit bli att medvetet värdera 

så mycket som möjligt även om det är omöjligt att vara helt objektiv. Besluten har tagits 

utifrån resurser som tid, tillgång till miljöer och informanternas tid och engagemang. 

 

 

3.6 SAMMANFATTNING 

 
Vi har i detta kapitel beskrivit olika aspekter av validitets- och reliabilitetsbegrepp samt 

beskrivit vilka arbetsmetoder vi har använt oss av. Dessutom har vi valt att triangulera 

datainsamlingen för att kunna samla in råmaterialet från flera olika källor. Dessa 

arbetsmetoder är social kartografi, observationer, frågeformulär, samt fältanteckningar. Det 

står beskrivet på ett detaljerat sätt hur vi har gått tillväga med de olika arbetsmetoderna. 
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TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

 

Vår teoretiska utgångspunkt är taget från Säljö (2011) egna tolkning av Lev S Vygotskijs 

teori. Vygotskijs sociokulturella teori om människans utveckling blir vår teoretiska 

utgångspunkt för hur vi ska analysera vår empiri. De olika rubrikerna ger ledtrådar om vad 

som är viktig i den teoretiska utgångspunkten.  

 

 

4.1 SOCIOKULTURELL TEORI  

 

Utgångspunkten för Vygotskijs teori är att människan både är en biologiskt och en kulturell 

varelse. Hon är en biologisk varelse i den mån att hon utvecklar grundläggande färdigheter för 

att kontrollera sin kropp, fixera blicken, gå och springa. Teorins utgångspunkt är att elever 

från olika kulturer har samma utvecklingsfas. Eleven blir en kulturell varelse när hon börjar 

kommunicera med sin omgivning, vilket betyder att utvecklingen kommer påverkas av 

elevens omgivning som beror på sociokulturella faktorer. Eleven är en föränderlig och 

utvecklingsbar varelse då hon befinner sig i ständig process att erövra nya sätt att förstå 

omgivningen och utveckla sitt tänkande (Säljö 2011, s. 166). Språket kommer att spela en 

större roll i elevens sociokulturella utveckling och det är språket som gör eleven delaktig i 

sociokulturella erfarenheter (Säljö 2011, s. 161). En annan utgångspunkt i det sociokulturella 

perspektivet är att individen utvecklas genom deltagning i det sociala livet. För att förstå hur 

lärandet går till i detta perspektiv måste vi förstå hur en person approprierar dessa redskap, 

vilket innebär att människor bekantar sig med de psykiska och fysiska redskapen för att lära 

sig hur man använder dessa redskap. Det sker i samtal med andra och i det sociala livet 

genom att individen själv använder samt hör och ser andra använda redskapen (Säljö 2011, s. 

161, 171, 174). 

 

 

4.2 FYSISKA OCH PSYKISKA REDSKAP 

 

Säljö (2011) menar att begreppet medierade redskap är förknippat till idéer om hur människan 

använder sig av och utvecklar kognitiva kulturella redskap. Redskap är så kallade kognitiva 

hjälpmedel som används i vardagen för att förstå vår tillvaro. Det finns både fysiska och 
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psykologiska redskap. De fysiska redskapen är tillverkade av människan och kallas artefakter, 

det vill säga saker och ting. Artefakter kan även användas i kognitivt syfte för att förstå 

sociala strukturer. Till exempel kan artefakten penna, ge en kognitiv funktion till litteracitet. 

Artefakter kan ha stor betydelse för den sociokulturella utvecklingen som till exempel skrift 

samt olika (digitala) medier. Det har omvandlat vårt sätt att spara information, kommunicera 

och lära. De psykologiska redskapen utmärks genom att de används för att kommunicera och 

tänka med. Till exempel är alfabetet siffror, språk och kategoriseringar psykologiska redskap. 

Enligt teorin behöver vi använda oss av psykologiska redskap som språk och begrepp när vi 

kommunicerar, tänker och agerar i samhället (Säljö 2011, ss. 163). 

 

 

4.3 PSYKOLOGISKA FUNKTIONER 

 

Säljö (2011) beskriver att Vygotskij la fram sin teori med begreppen psykologiska funktioner 

som ”lägre” och ”högre”. De lägre är enligt honom enklare reaktioner och grundläggande 

beteenden som en elev uppnår i sin utveckling. Det är även reaktioner som man förknippar 

med erfarenheter som till exempel hur en individ reagerar på fysiskt beröring. De högre 

funktionerna förklarar Säljö (2011) som mer komplicerade färdigheter som eleven uppnår i 

sin sociokulturella utveckling. Sådana färdigheter är till exempel hur vi lär oss att 

kommunicera med varandra, minnas saker samt hur vi förstår oss själva och andra. Dessa 

funktioner byggs på att vi människor lär oss hantera medierade redskap. De medierade 

redskapen gör enligt Vygotskijs teori möjligt för oss som människor att styra våra handlingar, 

det vill säga analysera vad som händer och besluta hur vi ska agera (Säljö 2011, s. 162, 165). 

 

 

4.4 SPRÅK SOM REDSKAP 

 
Säljö (2011) menar att språk har flera olika funktioner. Språket är ett verktyg för att kunna 

utveckla tankar och är en viktig del i samspel med andra. Den riktar sig utåt när vi 

kommunicerar med andra, samt riktar sig inåt när vi tänker. Förutom att språket är ett 

kommunikationsredskap mellan två eller flera individer är det ett redskap för tänkandet eller 

det ”inre samtalet”. Internalisering är en mental process som har en direkt koppling till den 

yttre och inre kommunikationen. Internaliseringsprocessen innebär att vi som människor kan 

återskapa erfarenhet och kunskap i våra tankar. Hon kan dra en slutsats för hur ska handla i en 
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situation. Förmågan till det inre talet hör ihop med vårt språkliga mentala redskap och den 

används som ett teckensystem i vårt tänkande. Det är internaliseringsprocessen som gör en 

människa till en sociokulturellt tänkande varelse. En sociokulturell varelse har ett bagage av 

erfarenheter från upplevda sociala situationer, vad det har resulterat och som påverkar hur 

individen handlar därefter. Det är genom samspelet med andra individer som de får 

erfarenheter av social och kulturell karaktär. De förmedlas framförallt genom språkets 

utveckling (Säljö 2011, s. 164, 174). 

 

 

4.5 SPRÅK OCH SAMSPEL 

 

Eleven lär sig begrepp i den sociala situationen och de formar elevens erfarenhet. Språket 

hamnar i centrum när den utgör en länk mellan individen och omgivningen. Språkmedlingen 

blir effektiv då han eller hon måste förhålla sig till de vuxnas sätt att tala och de måste utnyttja 

de språkliga redskapen för att kunna delta i ett samspel och påverka den omgivning som 

eleven befinner sig i. Eleven kan använda begrepp utan att nödvändigtvis kunna definiera 

begreppen. I samspelet lär sig inte eleven att definiera orden. Det de lär sig är att hur språket 

används för att skapa mening i det sociala samspelet och hur man genom kommunikation kan 

ta sig en plats i olika sociala aktiviteter (Säljö 2011, s. 169). 

 

 

4.6 DEN PROXIMALA UTVECKLINGSZONEN 

 

Den proximala utvecklingszonen är ett viktigt begrepp inom Vygotskijs teori (2011). 

Utgångspunkten i denna teori är att individer har tagit till sig en del kunskaper och 

färdigheter. Detta innebär att de är i en gränszon mellan vad de klarar av på egen hand och det 

man behöver stöd för att lära sig. I den här situationen betyder att den lärande eleven måste 

låna kunskaper från sin mer kunniga samarbetspartner. Samarbetspartnern behöver inte 

nödvändigtvis vara en vuxen, utan det kan vara en elev som är mer kompetent än sin kamrat 

som behöver stöd. När eleven stöter på nya begrepp, insikter och händelser måste hon eller 

han försöka relatera de nya begreppen till sina tidigare kunskaper och erfarenheter. Det ställer 

mentala krav på eleven att använda sin förmåga och samtidigt omtolka de gamla 

erfarenheterna. Denna process riskerar att bli för abstrakt för eleven därför att de nya 

kunskaperna kan ligga alltför långt ifrån vad han eller hon kan lära sig. I denna situation blir 
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läraren en medlande resurs som kan hjälpa individen att se relationen mellan ett overkligt 

begrepp och sina tidigare erfarenheter (Säljö 2011, s. 167-168). 

 

 

4.7 SAMMANFATTNING 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att eleven utvecklas i samspel med pedagoger och mer 

kunniga kamrater. Eleven är konstant i förändring för att utvecklas socialt. Språket spelar en 

central nödvändig roll i utvecklingen genom internaliseringsprocessen med hjälp av artefakter 

som bildar begrepp. Kommunikationen sker utåt med andra individer och inåt med sina 

tankar. Språket är också ett redskap för att kunna tänka. I samspelet lär sig inte eleven det 

talade språket i sig men hon lär sig snarare hur språket ger mening i samspelet och hur 

individen ska ta plats i aktiviteten. Det är här man utvecklar det högre psykologiska 

funktionerna.  

 

 

RESULTAT OCH ANALYS  

 

I detta kapitel lägger vi fram resultaten för att sedan diskutera och analysera den i förhållande 

till våra, syfte frågeställningar och utgångspunkter om samspel. Sammanlagt har vi fem kartor 

som har tillhörande delstudier. Kategoriseringen sker efter delstudiernas innehåll. Dessa 

delstudier kommer delas in i fyra olika teman: 

 

 Samspelets betydelse  

 Leken i praktiken 

 Leka med pedagog i närheten 

 Leka utan pedagog i närheten 

 

Vi kommer först beskriva vilket tema det är som kommer diskuteras för att sedan beskriva 

vilken delstudie det gäller. Delstudierna kommer diskuteras utifrån sitt innehåll fram tills en 

ny delstudie eller tema kommer upp. Den sociala kartografin kommer inte påverka analysen. 

Dess funktion är att guida läsaren och lyfta fram var leken utspelar sig med de olika temana i 

åtanke. 
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5.1 SAMSPELETS BETYDELSE  

 

Vi kommer presentera våra informanters svar utifrån frågeformulären i en sammanfattande 

text. Pedagogerna svar kommer att kursiveras. Svaren kommer sedan analyseras och 

diskuteras. De kommer presenteras enligt tabellen (se figur 1) där pedagogerna presenteras.  

 

 

PEDAGOG TVÅ 

 

Samspel är livet, människans existens och utveckling. Man utvecklas enbart i samspel med 

andra. Samspel är mycket viktigt enligt informant två. Det talade språket, kroppsspråket, 

teckenspråket samt andra språk som inte nämns är ett sätt att kommunicera med andra. Det 

är grunden till det sociala. Det är viktigt att eleverna samspelar med varandra för att det är 

viktigt att kunna lära sig av sin omgivning i olika situationer som är av avgörande kvalité. 

Det är viktigt att förstå, respektera andras ord och tonfall samt träna på att vara tillsammans. 

Som pedagog förhåller sig informant två aktiv i elevernas samspel i lek genom att vara lyhörd 

för hur de samspelar med varandra. I lek, raster och fria aktiviteter lyssnar hon alltid och är 

medveten om vad som sägs och görs. Informant två jobbar mycket på VGT lektioner med hur 

eleverna samspelar med varandra. Det får konkreta övningar som de arbetar med. VGT är ett 

värdegrundsarbete som de arbetar med varje vecka (Pedagog 2 & 3, svar frågeformulär, 

2015-03-30). 

 

 

PEDAGOG TRE 

 

Samspel är när flera människor samarbetar med varandra och det flyter på utan problem. 

Man använder varandras styrkor i samspelet. Språket har en viktig betydelse i samspelet. Det 

är mycket viktigt att kunna uttrycka sig verbalt. Det är speciellt viktigt att barn samspelar 

med varandra i leken. Man tar och ger i samspelet. Det går inte att leka utan samspel. Som 

pedagog tycker jag det är viktigt att ge eleverna möjligheten att leka. Jag hjälper eleverna 

mycket när samspelet inte fungerar (Pedagog 2 & 3, svar frågeformulär, (2015-03-30). 
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PEDAGOG FYRA 

 

Samspel är enligt informant tre ett socialt sätt att utvecklas, lära sig att följa regler samt att 

ge och ta i samspelet. Man lär sig på ett språkligt sätt genom att följa gemensamma regler 

som sker genom deltagandet. Hon poängterar att det är genom språket som man lär sig att 

följa gemensamma regler. Informant tre tycker det är viktigt att elever samspelar med 

varandra därför att det är en träning inför framtiden. Det är där man lär sig att förstå och ta 

hänsyn till andra. Hon anser att leken är det viktigaste förutsättningen för att få kunna 

utvecklas. Eleven bearbetar verkligheten genom leken. Informant tre berättar i samtal med 

oss att de försöker tillhandahålla barnen lekar där ingen exkluderas. I klassrummet där 

informant tre arbetar har de skapat en bok med förslag på lekar (Pedagog 4 svar på 

frågeformulär, (2015-03-31). 

 

 

DISKUSSION  

 

Skolverket (2014) säger följande: 

”En samstämmig bild bland forskare är att barn samtidigt vistas i stimulerande lärmiljöer 

med möjligheter till interaktion och lek med kamrater och med kunniga intresserade vuxna, 

har större möjligheter att utvecklas och lära sig än barn som inte haft tillgång till dessa 

miljöer.” (Citerat från Skolverket, 2014, s.13).  

 

Det stämmer överens med pedagog två svar om att det är viktigt för eleverna att samspela 

med varandra då de lär sig av sin omgivning i olika situationer. Pedagog två förhållningssätt 

till elevernas samspel i lek tolkar vi som att hon är genuint intresserad av hur elever samspelar 

med varandra då pedagogen lyssnar och tittar efter vad som händer i den fria tiden.  

Eleverna utvecklas utifrån sociokulturella faktorer samt att de blir direkt en kulturell varelse 

när de kommunicerar med sin omgivning. Det innebär att individen utvecklas genom att delta 

i det sociala livet (Säljö 2011, s.161). Pedagog två anser att det är viktigt att förstå och 

respektera varandra och andra människor. Dessutom är det viktigt att få träna på att vara 

tillsammans med andra elever. Forskningsstudier (Skolverket 2014) visar på att personal i 

fritidshemmet beskriver sig att ha en förmåga att skapa trygghet för eleverna. Detta ska stödja 

 



21 
 

elevernas självkänsla och pedagogerna ska vara lyhörda nog att läsa av elevernas 

sinnesstämningar. Personalen nämner också att deras expertområde är att arbeta med 

grupprelationer samt elevers sociala utveckling i helhet (Skolverket 2014, s.15). Pedagog tre 

menar på att det inte går att leka utan samspel då den sker när flera människor samarbetar 

med varandra utan problem. Då förutsätter det att pedagogerna arbetar med grupprelationer 

och elevens sociala utveckling. Enligt Säljös (2011) tolkning av Vygotskijs teori lär 

människan sig hur språket fungerar för att kunna skapa mening i det sociala samspelet samt 

hur man tar sig en plats i aktiviteter genom kommunikation (Säljö 2011, s.169). Pedagog fyra 

upplever att hon finner det viktigt att eleverna samspelar med varandra då det är en träning 

inför framtiden. Det är där eleverna lär sig ta hänsyn till andra. Det stämmer överens med vad 

Skolverket (2014) säger angående personalens uppdrag. De ska stödja eleverna till att bli 

självständiga och trygga, att ta ansvar för sina handlingar, att vara en bra kompis samt att 

klara av att lösa konflikter verbalt. Dessutom ska eleven stöttas till att kunna visa hänsyn och 

respektera andra samt kunna följa gemensamma regler (Skolverket 2014, s.15). Det betyder 

att pedagog fyra ska ge gruppen goda förutsättningar att arbeta med samspelet och arbeta med 

grupprelationen, samt inbördes relationerna inom gruppen. 

 

Sammanfattningsvis kan dessa utdrag ur pedagogernas utsägande bestyrka att pedagogen har 

en väldigt viktigt uppgift i sin yrkesroll och det är att träna eleverna att kunna hantera 

konflikterna och samspelen de har med andra på adekvat sätt inför deras framtid. Vi håller 

med om att eleverna utvecklas i sociala sammanhang. Dock kan vi inte med full säkerhet 

konstatera att det är så på grund av delstudie 1.1.. Slutsatsen av diskussionen är att förståelse 

och respekt kan ses som en produkt av samspelet med andra. Därför är det viktigt att låta 

eleven delta i det sociala livet genom att träna i situationer med andra i praktiken. För att 

återknyta till huvudfrågan om vilken betydelse samspelet har i leken är slutsatsen att 

samspelet en stor roll sociala utveckling. Det är samspelet som formar eleverna på det sätt att 

de blir en produkt av de sociala och kulturella faktorerna som finns i fritidshemmet. Den 

andra huvudfrågan handlar om vilken förhållningssätt pedagogerna har till samspelet. Alla 

pedagoger tycker rent teoretiskt att samspelet spelar en stor roll, med helt skilda orsaker. Alla 

tre orsaker, det vill säga att man utvecklas i samspel med andra, att man samarbetar utan 

problem samt att samspel är livets existens och vår slutsats är att alla tre orsaker stämmer väl 

överens med teorin om samspel och språk är det driver på elevernas sociala utveckling. 
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5.2 LEKEN I PRAKTIKEN  

 

Detta tema presenterar leken i varierande strukturer i följande delstudier. Delstudiernas 

innehåll kommer kursiveras för tydlighetens skull.  

 

 

DELSTUDIE 1.2 

 

 

 

 

En pojke bygger en koja med längre tjocka grenar. Vi kallar honom för pojke ett. Han lutar 

grenarna mot ett träd. Arbetet sker i tystnad och pojke ett har ett koncentrerat ansiktsuttryck. 

En halvtimme senare ansluter sig en annan pojke till uppbyggandet och arbetar tillsammans i 

tystnad med koncentrerade miner. Vi kallar honom för pojke två. 

 

 

DISKUSSION  

 

Pojke ett befinner sig i en periferi, det vill säga utkanten av gemenskaper som i delstudie 1.1. 

Återigen går det att diskutera om en lek i ensamhet är självvalt eller inte. Som vi tidigare 

nämnde är pedagogerna i Dahls studie (2014) ambivalenta till situationer där elever väljer att 

vara ensamma, då ensamheten kan skapa tid för reflektion. Men ensamheten kan även vara 
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självvald då eleven inte har fått tillträde till några gemenskaper trots upprepade försök. Hur 

kan det varit för pojke ett? Får vi möjligheten tolka fritt så kan det vara självvald och på så 

sätt gett sig tid att reflektera. Hur fick pojke två tillträde in till leken? Det kan förklaras på två 

olika sätt. Ett av sätten kan stämma enligt Dahls empiri (2011) där eleven frågar in sig i leken, 

kan pojke två använt strategin att fråga sig in verbalt? En annan förklaring kan vara att de 

förde en tyst kommunikation mellan sig med blickar och gester det vill säga kroppsspråk. 

Något annat som förändras är förutsättningarna där lekens grundläggande definition passar in. 

Definitionen innebär att det är två individer i ett samspel. Det passar in i det ögonblick pojke 

två kommer in och bygger koja tillsammans med pojke ett. Säljö (2011) tolkar Vygotskijs 

teori på att man kan föra ett inre samtal med sig själv som i denna delstudie kan vara att tänka 

verbalt inom sig själv med språk som verktyg.  

 

 

DELSTUDIE 1.4 

 

 

 

 

Två flickor plockar ”rostspikar”. Det är små och tjocka trädgrenar som de gräver upp från 

marken. De halvspringer till pedagog fyra för att hämta en plastpåse som de samlar 

”spikarna” i. De hukar mot marken vid vattnet. Flickorna verkar kommunicera tyst med sina 

blickar. En av oss går fram och frågar vad flickorna samlar på. De berättar att de inte vill se 
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djuren skada sig. Det är ingen roligt aktivitet. Flickorna kallar detta för en tråkig lek, men de 

gör detta för djurens skull.  

 

 

DISKUSSION  

 

Denna aktivitet passar in på definitionen av lek. Det är en mer komplicerad aktivitet av social 

karaktär. I den leken är flickorna redan överens om vilka kriterium och regler som gäller. 

Kriterierna är att de ska plocka ”rostspikar” för att djuren inte ska skada sig. De har redan 

åtagit sig tydliga roller. Dessa roller är djurvänner som betyder att de bryr sig om djuren. Dahl 

antar i sin studie att gemenskaper byggs upp på gemensamma intressen (Dahl 2011, s.111-

112) och hennes antagande tycks stämma in i observationerna. Det överensstämmer med 

observationen där flickorna visar tydliga tecken på att de har ett stort gemensamt intresse för 

djuren och deras hälsa. Det uttrycks verbalt när en av oss frågar de. Det som blir synligt i 

denna observation är att vi tolkar det som att flickorna har en klar tanke om att djur skadar sig 

på det som inte hör till naturen. Denna tanke är internaliserad, hur blev flickorna exponerad 

för dem? Flickorna kan möjligtvis fått höra det muntlig från någon annan i deras närhet, 

troligtvis en vuxen men det kan egentligen vara vem som helst som kan ha sagt ut det. Å 

andra sidan kan någon av flickorna läst det i en bok som kan ses som en artefakt i detta 

sammanhang. Artefakter ska ha en större påverkan på individens sociokulturella utveckling. 

Det som troligtvis kan ha hänt är att bokens information har påverkat flickornas 

sociokulturella utveckling. Pedagog fyra finns närvarande som stödjare i elevernas miljö. Det 

blir hon genom att bli den vuxne pedagogen som har med sig påsar. Slutsatserna är bland 

annat flickornas tysta kommunikation som är en välutvecklad färdigheter och att kunna 

kommunicera tyst med gester och blickar är en viktig färdighet som man bör kunna använda 

sig av i framtiden. En annan slutsats är att pedagogen är lyhörd och är därför stödjande till 

flickornas samspel. 

 

  



25 
 

DELSTUDIE 2.1 

 

 

 

 

En flicka säger till en annan flicka i vanlig samtalston att flicka ett kan vara 16 år och flicka 

två kan vara 18 år. De diskuterar mellan varandra på följande sätt: ”sju år är för mycket för 

en häst och fyra år är för lite”. Flickorna klappar för att få hästen att komma. Hästen ger 

inga ljud ifrån sig. Flickorna börjar engagera sig i leken. Flickorna visar varandra hur man 

sitter på en häst för att kunna rida den. En pojke kommer fram och säger med ett verbalt 

språk att han vill vara med. Vi kallar honom för pojke ett. Eleverna börjar sedan springa runt 

i rummet och pojke ett börjar störa genom att upprepade gånger stå på händerna med benen 

rakt upp i luften. Tillslut slår sig två av flickorna på soffans ben. En av flickorna säger att han 

kan vara ett lejon. Pedagog fyra börjar föreslå att de kan leka ute. De leker högljutt och tar 

plats i rummet. Under tiden står pojke ett på händerna och de får till sist gå ut på skolgården 

och leka. Pojke ett väljer gå och sätta sig bredvid pojke två.  
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DISKUSSION  

 

Skolverket (2014) förklarar följande om miljön ”En god pedagogisk miljö väcker elevernas 

nyfikenhet, intresse och lust att lära. Det är värdefullt att lokalerna utformas på ett sådant 

sätt att de gör det möjligt för eleverna att bryta med stereotypa föreställningar och normer, 

till exempel invanda könsmönster.”(Skolverket 2014, s. 19). Vi tycker att det är tydligt att 

klassrummets miljö, som även används som fritidshemslokaler är utformade på det sättet den 

tillåter gränsöverskridande lekar. Häst och ryttare kan ses som en invand könsbunden lek. 

Litteratur som barnlitteratur och tidningar om hästar riktar sig ofta till yngre flickor. Flickorna 

har utvecklat ett verbalt språk som kan ses som grundläggande för tänkandet och våra sätt att 

hantera situationer. I praktikgemenskap B stämmer kriterierna överens med hur situationen 

utvecklar sig tills pedagogen kommer in. Praktikgemenskaper består av både flickor och 

pojkar. Man får tillträde genom att fråga verbalt om man får delta i leken. Det är en 

självklarhet att man hjälper varandra och samarbetar (Dahl, 2011, s.59,80). Pojken är inte 

kunnig om lekens strukturer och regler. Flickorna hjälper till och förklarar gärna utan tvekan 

hur leken är uppbyggd. Lekens definition stämmer in väldigt väl med flickornas aktivitet. Den 

har en tydlig struktur som exempelvis olika roller. I delstudie 2.1 är det häst, ryttare och lejon.  

Dahl (2011) pratar om att tillfälliga allianser kan existera. Det kan vara en tillfällig allians då 

vi inte kunnat tillbringa avsevärt mycket tid med klassen. En tillfällig allians kan skapas där 

barn som vanligtvis inte leker bjuds in. Det är enligt Skolverket (2014) viktigt att 

elevgruppens sammansättning och dess storlek gör det genomförbart att utveckla ett arbetssätt 

som ska ta hänsyn till den enskilda eleven samt gruppens behov. Det ska främja och utveckla 

positivt samspel mellan eleven och gruppen. (Skolverket 2014, s.25). Det är något som vi har 

kunnat se i alla våra observationer. Pedagog fyra har enligt Ackesjö (2011) rollen som en 

ordningsvakt när hon tillrättavisar eleverna för att de leker ”stökigt” inne i klassrummet 

(Ackesjö 2011, s.192-193). Hon blev ordningsvakt och kan ha förhindrat utvecklingen av 

gränsöverskridande beteende som Skolverket (2014) menar är något positivt (Skolverket 

2014, s.19). Vi kan dra två slutsatser. Den ena är att pedagogen har ett rätt snävt 

förhållningssätt till elevernas högljudda lek som kan påverkats av yttre faktorer som svar på 

hur pedagogen förhåller sig till samspelet. Den andra slutsatsen är att samspelet i leken var 

utvecklad nog för att bryta gränser och därför är den sorten väldigt betydelsefull om den 

existerar i samspelet. 
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DELSTUDIE 2.2 

 

 

 

 

 

Under tiden de leker sitter pojke två och färglägger en Pikachu som är en Pokémon figur. 

Ibland tittar han då och då på sina kamrater som leker hästleken. Pojke ett från delstudie 2.1 

kommer och sätter sig med pojke två. De samtalar i lugn och allvarlig samtalston om vad de 

hade sett på tv. Dock kan vi inte uppfatta detaljerna i samtalet då de pratar lågt. 

 

 

DISKUSSION  

 

Likt delstudie 1.2 har ännu en pojke valt att befinna sig i periferin. Är det något självvalt eller 

finns det andra faktorer som gör att han väljer en lugn aktivitet i ensamhet? Vi tolkar det som 

att pojke två i relation till delstudie 2.1 försöker undvika pedagog fyra tillrättavisningar. 

Skolverket (2014) poängterar att personalens utbildning och kompetens är avgörande för 

kvaliteten på fritidshemmet. Det är då det blir mer möjligt att planera och genomföra 

fritidshemmets pedagogiska verksamhet som är anpassad till både gruppen och enskilda 

eleven. Det blir dessutom lättare att kritiskt granska och vidareutveckla fritidshemmet 

(Skolverket 2014, s.23).  Pedagog fyra har intagit rollen som ordningsvakt när hon 

tillrättavisar eleverna. Slutsatsen är att pedagog fyra från delstudie 2.1 hade kunnat se 
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elevernas lek som något gränsöverskridande och låtit det fortsätta tills någon av eleverna hade 

valt att avbryta leken. Hennes agerande kan ha avbrutit en pågående process som kunde 

utvecklat elevernas sociala utveckling. Dock finner vi inte någon slutsats på huvudfrågan 

vilken betydelse samspelet i den strukturerade och ostrukturerade leken. 

 

 

DELSTUDIE 2.3 

 

  

 

 

Två flickor klär på sig i hallen samtidigt som de pratar om sina gosedjur i en lugn men 

engagerad samtalston. Flicka ett utbrister högt och glatt att hon gillar de knäckemackor hon 

äter på. Sedan återgår flicka ett och flicka två tillbaka till samtalet om gosedjur. 

 

 

DISKUSSION  

 

Gosedjuret kan ses som en artefakt då den har påverkat flickornas sociokulturella utveckling. 

Den kan även vara ett psykologiskt redskap då de diskuterar om gosedjuret när de 

kommunicerar och tänker. Gosedjuret skulle kunna ses som ett psykologiskt redskap då den 

är något man kan kategorisera bland till exempel leksaker. Flickorna använder språket på ett 
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utvecklat sätt när de kommunicerar med varandra. Speciellt flicka ett som utbrister om sina 

knäckemackor tolkar vi som att hon använder dem verbala språket som ett sätt att uttrycka 

sina tankar. Den lugna men engagerade samtalstonen kan vara en produkt av deras erfarenhet 

i samspelet med vuxna. Vi skulle kunna se drag ur praktikgemenskap A som stämmer överens 

med flickornas kommunikation i detta sammanhang. Det är bara flickor som ingår i denna 

kommunikation och den är dessutom sluten. Vi som observatörer var uteslutna från deras 

samtal genom att de inte la märke till oss alls. Det fanns inget drag av hierarki som vi kunde 

uppfatta det. Samspelet mellan flickorna blir betydelsefullt då de har en möjlighet att få vara 

sig själva. Särskilt gäller det flickan som utbrister att hon älskar knäckebröd. Svaret på frågan 

blir att samspelet är viktigt och betydelsefullt för individens sociala utveckling där man kan 

vara sig själv.  

 

 

5.3 LEKA MED PEDAGOG I NÄRHETEN 

 

Pedagoger arbetar med eleverna genom att finnas där fysisk närvarande i bakgrunden eller i 

direkt samspel med dem. Detta har vi kunnat observera delstudierna som finns beskrivet i 

detta tema. 

 

 

DELSTUDIE 1.1 
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En flicka sitter nedhukad mot en större sten och ordnar en tallrik som är gjord av bark. Vi 

kallar henne för flicka ett. Hon förbereder mat med hjälp av kottar, pinnar, tall, stenar och 

grus. Varje sak ska symbolisera en ingrediens. Till exempel ska pinnar symbolisera skaldjur. 

Den stora stenen ska föreställa ett bord. Hon pratar med sig själv i ett lågt tonläge samtidigt 

som hennes blick är fullt koncentrerad. Hon tillagar en skaldjurstallrik. Efter 20 minuter 

kommer flicka två fram till flicka ett som tillagar maten. Flicka två frågar om flicka ett vill 

vara med på vinken, men flicka ett avböjer erbjudandet och fortsätter sedan med sin 

matlagning. Pedagog fyra finns i närheten.  

 

 

DISKUSSION  

 

Begreppet lek blir problematiskt att använda i denna observation då definitionen kräver fler 

deltagare i ett samspel. Flicka ett gör i denna delstudie en ensam aktivitet som liknar de 

struktur som gör leken till en lek. Frågan som uppstår är om det behöver vara två fysiska 

personer som samspelar med varandra. Flickans tal och kroppsspråk tolkar vi som att de kan 

passa in som högre psykologiska funktioner. Hennes sätt att tala och val av ord är mer 

komplicerade och som hon ha förvärvat genom sin sociokulturella utveckling. Stenarna, 

kottarna, tallarna, pinnar och grus har en funktion som medierade redskap. De medierade 

redskapet gör det möjligt för oss att styra våra handlingar och det är precis vad flickan gör när 

hon ”tillagar” skaldjur. Så vad gör flickan om hon inte leker? Det är inget vi kan vara säkra 

på, men vi tolkar det som att hon tänker högt det vill säga att hon för ett inre samtal med sig 

själv. Det pågår många aktiviteter runt omkring henne när en annan flicka kommer fram och 

frågar om flickan som lagar mat vill vara med på vinken. Varför kommer flickan fram? Kan 

det vara så att de har tidigare varit vänner och lekt sen tidigare? Kan de ha ingått i samma 

praktikgemenskap? Dahl (2011) säger att barn kan utesluta varandra och vara omedvetna om 

det (Dahl, 2011, s. 97). Det är något som vi inte tror stämmer helt och hållet. Flicka två visar 

tecken på att ta hand om flicka ett och det är något som har framkommit i Dahls (2014) 

avhandling att flickor oftast ses som omsorgsfulla personer och har ett större socialt 

engagemang än pojkarna när det gäller omsorg av andra. Flicka ett avviker från mönstret 

genom att umgås med två eller fler personer. Det gör hon genom att leka ensam. Det 

överensstämmer med Dahls (2014) angående barn ”som befinner sig periferin”. Ensamma 

barn är något ambivalent där ensamhet kan ses som problematiskt samt positivt. Något som 
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kunde förekomma i Dahls (2011) arbete när det kom till slutna allianser är att barn kunde bli 

tillfrågade om de ville vara med i någon form som har karaktäristiska drag som 

praktikgemenskap A, trots att de var upptagna med någon annan aktivitet (Dahl, 2011, s.65-

66). Det uppkom även i vår observation med skillnad att vi inte kunde se några uppenbara 

smågrupper som var av sluten karaktär. Pedagog fyra finns närvarande i skogen som i denna 

kontext är skogen. Vad som intressanta är att pedagog fyra inte är omedelbart närvarande i 

flickans lek trots att det finns två pedagoger i hennes närhet. Pedagog fyra ett finns där i 

bakgrunden som stödjare i flickans närhet. Frågeställningen om hur pedagogen förhåller sig 

till samspelet i den strukturerade och ostrukturerade leken är besvarad genom att pedagogen 

är stödjande till flickans ensamma samspel. Flickan får stöd i sitt lekande genom att 

pedagogen finns i bakgrunden. I den andra huvudfrågan om samspelets betydelse i den 

strukturerade och ostrukturerade leken kan vi enbart dra en slutsats. Flicka två gick fram och 

frågade om flicka ett ville vara med i leken ”vinken”. Här kan vi se hur flicka två ville bjuda 

in flicka ett till lek. Det är betydelsefullt då flickorna för ett kort samspel mellan varandra där 

flicka två bryr sig. 

 

 

DELSTUDIE 1.3 

 

 
 

 

Två flickor och två pojkar frågar pedagog ett om han kan vara med i leken vinken då antalet 

deltagare är för få. Först tvekar pedagogen men efter en stund gick han med på det. Ju längre 

leken håller på desto fler elever som ansluter sig. Eleverna samspelade genom kroppsspråk, 
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gester och verbalt språk. Ibland får han ändra sitt tonläge för att ge tillsägelser. Rösten går 

från överdrivet engagerat till allvarligt. Eleverna skrattar och vinkar till varandra. Pedagog 

ett ropar följande: ”Jag ser dig!”. Han väljer att ropa barnens namn men vi har valt att ta 

bort det på grund av etiska skäl. Pedagogen går runt i hela skogen som ledare med elever 

ibland bakom sig och ibland inga då lekens regler säger så. Pedagog ett använder sig av ett 

överdrivet tonläge och hans kroppshållning är lugn med rak rygg. Samspelet växlar mellan 

pedagog ett och eleverna som går bakom honom och de elever som gömmer sig. De gömmer 

sig bakom berg och träd.   

 

 

DISKUSSION 

 

Vår studie fokuserar på hur elever samspelar med varandra i en strukturerad lek. Dock 

innebär det inte att pedagogerna slutar utvecklas utan vi tror att eleverna ger de vuxna input 

att vidareutvecklas i yrkesrollen. Skolverket nämner att fritidshemmets uppdrag är att med en 

helhetssyn på eleven och dennes behov göra fritidshemmet stimulerande för eleven. De menar 

att eleven ska bli erbjuden en meningsfull fritid och utvecklas till vad vi tolkar som sociala 

varelser. Det är upp till pedagogerna att stödja allsidiga kontakter och social gemenskap 

(Skolverket 2014, s.10). Den ständiga inputen är att ständigt titta över elevgruppen och 

försöka göra fritidshemmet så anpassbar efter elevernas behov. Pedagog ett är både en 

medspelare och en övervakare. Pedagog ett är stödjare, medspelare och övervakare. Vi tolkar 

det som att han är i grunden en stödjande pedagog men tycks gå in i rollen som medspelare 

och övervakare för att förbli en stödjande pedagog. Han byter beteende som tenderar till att 

bli en ordningsvakt. Ur observationerna kan man se att han skiftar till att gå in i olika 

pedagogiska roller utifrån hur situationen utvecklar sig. Pedagog ett har ett överdriven 

tävlingsinriktat röstläge när han ropar efter elevernas namn så fort han har hittat de i leken. 

Kroppsspråket är röstens kontrast då han är lugn och rakryggad tittar åt alla håll förutom 

bakom sig. Kroppsspråket förknippar vi med ledarskapsegenskaper. Dessa 

ledarskapsegenskaper kan troligtvis påverka samspelet. Vi menar på att ledarskapsegenskaper 

är en kompetensfråga hos personalen. Skolverket (2014) nämner hur kompetens och 

utbildning är avgörande för hur kvaliteten blir på fritidshemmet Skolverket (2014) nämner 

följande om utbildad och komponent personal: ”Utbildad personal skapar goda 

förutsättningar att arbeta med samspelet och relationerna mellan eleverna i fritidshemmet 
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samt att möta/stödja och stimulera dem i deras utveckling och lärande”.   (Citerat från 

Skolverket, 2014, s.23) 

 

Pedagog ett har i uppdrag att få eleverna att känna sig trygga. Vi kan tolka pedagogens 

beteende som en internaliserad handling, där han väljer att utnyttja leken som ett kognitivt 

verktyg. Den sortens kognitiva verktyg eller en medierade redskap skulle då kunna vara till 

exempel lek för att hantera en situation på ett pedagogiskt sätt. Pedagog ett uttrycker att 

människan enbart kan utvecklas i samspelet. Vi drar slutsatserna att samspelet är en viktig del 

i leksituationen både med och utan pedagog i direkt samspel då pedagogen skapar 

förutsättningarna för eleverna att arbeta med samspelet och relationerna mellan varandra. 

Pedagogen stödjande och flexibla förhållningssätt som skiftar utifrån situationen spelar en roll 

för hur samspelet kan utvecklas. 

 

 

DELSTUDIE 3.1 

 

 
 

 

Det är efter mellanmålet pedagog två sitter vid datorn. Eleverna sitter på sina stolar. Vi får 

veta att eleverna har frågat efter att få lyssna på melodifestival låtar. De ser förväntansfulla 

ut men sitter stilla ändå. Pedagog två som sitter vid datorn sätter igång låten Anders Guld 

och gröna skogar. Pedagog tre håller i sitt kaffe samtidigt som hon lutar kroppen mot 
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diskbänken och skåpluckan samtidigt som hon ler på ett avslappnande sätt. Eleverna börjar 

sjunga för fullt som om de hade sjungit låten flera gånger. De härmar sångens dialekt på 

pricken och de har samma ton. En del rör sig med sina överkroppar i takt till låten. 

Pedagogerna tittar på varandra med överraskande miner samtidigt som de är nära att brista 

ut i skratt. De har suttit ner sig på stolar med varsin kaffemugg med raka ryggar och höga 

axlar. En av flickorna står i mitten av rummet och frågar efter en låt som heter lalala. Hon 

får sin vilja igenom. Eleverna börjar återigen sjunga engagerat låten lalala. En tredje flicka 

som sitter på sin stol föreslår en tredje låt. 

 

 

DISKUSSION  

 

Dahl (2011) fick fram i sitt resultat att praktikgemenskap A att samma lek kan pågå i flera 

eftermiddagar på fritidshemmet (Dahl, 2011, s.57). Det kom även fram i vårt resultat att 

samma aktivitet kan pågå i flera kortare perioder. Dock förekommer det skillnader mellan 

Dahls och vårt resultat. Hon nämner att lekarna ofta har noggranna förberedelser som till 

exempel vilka roller man intar och vad rollerna ska heta. De noggranna förberedelserna var 

istället i vår observation att en av pedagogerna plockar fram de låtar som barnen önskade sig. 

Låtarna erbjöd enbart en roll som alla fick ta på sig genom att sjunga och röra sig i takt till 

låten. Den största likhet är att aktiviteten inspireras av tv program. Skolverket (2014) 

diskuterar att fritidshemmet kompletterar skolan och erbjuder elever möjligheter till att få 

upptäcka världen och sin egen förmåga på ett självständigt sätt. Forskningsstudier visar att 

personalen i fritidshemmet berättar att expertområdet de har är arbetet med grupprelationer, 

individers sociala och allmänna utveckling samt lärande i praktiska och konkreta 

sammanhang. I denna delstudie tror vi att fritidshemmet kompletterar det som sker i hemmet 

och möjligtvis tar upp det som startades i hemmet. Det verkar finnas en avsikt att plocka upp 

elevernas individuella process till att bli självständiga individer. Vi tolkar en självständig 

individ som en självständig och trygg person som kan ta ansvar för sina handlingar, klara av 

och lösa konflikter, visa hänsyn och respekt för andra samt följa gemensamma regler. 

Slutsatsen för frågan om hur pedagogerna förhåller sig till samspelet i leken visar dessa utdrag 

på att pedagogen i grund och botten är stödjande när de arbetar med eleverna. Dock går de 

skiftar de i sina yrkesroller som fritidspedagog för att förbli stödjande.  Dock kan vi inte med 

full säkerhet konstatera att det är så på grund av för få delstudier där vi har kunnat iaktta 
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pedagoger i sitt arbete. Vår slutsats är att samspelet blir en betydelsefull faktor när pedagogen 

arbetar med grupprelationer där samspelet binder samman gruppen.  

 

 

5.4 LEKA UTAN PEDAGOG I NÄRHETEN 

 

I detta tema leker eleverna utan någon vuxen i närheten som temat antyder. Vad eleverna 

leker varierar, men det som är gemensamt i alla lekar är glädjen i deras ögon och hur 

engagerade de är i sin aktivitet. 

 

 

DELSTUDIE 4.1 

 

 

 

 

Två pojkar skjuter en limegrön tennisboll mot byggnadens vägg som är i rött tegel. De skjuter 

tennisbollen med bandyklubbor och pojkarna turas om att skjuta bollen mot väggen. Pojke ett 

kommer fram till oss och frågar följande: ”Vad skriver ni? Ni är inte osynliga!”. I studiens 

start hade klassens fritidspedagog sagt att vi ska gå runt och observera barnen när de leker. 

Barnen skulle behandla oss som osynliga möss och inte bry sig om oss.  
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DISKUSSION  

 

Det verbala språket och orden kan ha gjort att eleverna fick redskap när fritidspedagogen 

förklarar vår roll i skolan. Det verkar ha fått den konsekvensen på pojke ett då han använder 

samma ord som pedagogen använder. Han återanvänder orden när han kommunicerar verbalt 

med oss. Utifrån det skulle vi tolka det som att det har blivit en psykologisk redskap för 

honom. Vi kan bara spekulera att han tänker på oss som allt annat än osynliga möss. Det finns 

ingen pedagog i närheten och det överensstämmer med Ackesjö empiri om att det inte finns 

alltid en pedagog som är närvarande i elevernas aktiviteter och lekar (Ackesjö 2011, s.199). 

Det kan ge eleverna andra förutsättningar att leka när ingen pedagog är närvarande. Det kan 

vara en viktig erfarenhet för eleverna att få leka utan en pedagog som tittar till dem för att 

utvecklas till självständiga sociokulturella varelser. Det är något som överensstämmer med 

Skolverkets idé om att eleverna ska utvecklas till att bli självständiga individer som klarar av 

att ha relationer (jämför Skolverket 2014, s.15). En slutsats som vi drar är att den typ av 

samspel som yttrar sig är att den är också väldigt betydelsefull i mötet med andra kamrater, 

vänner och pedagoger som svar på vilken betydelse samspelet har i leken.   

 

 

DELSTUDIE 4.2 

 

 

 

 

Två pojkar passar bollen till varandra. Bollen är grön och ganska stor. Efter en stund går en 

av pojkarna hem då hans mamma väntar på honom vid sidan om. Bollen åker ner i en 
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trappnedgång. En av pojkarna har råkat få bollen på sig och han reagerar på detta genom att 

bli sur. Det lägger vi märke till genom pojkens kroppsspråk och ansiktsuttryck. Den pojke 

som är kvar med den stora bollen ansluter till pojkarna som spelade med tennisbollen från 

början. De börjar spela med bollen och vi märker hur de börjar skratta och har roligt.  

 

 

DISKUSSION  

 

Denna observation har drag av praktikgemenskap B och C. I praktikgemenskap B är det en 

öppen gemenskap. Den genomsyras av samarbetskultur. I praktikgemenskap C är det mer av 

en sammanhållen karaktär där man är fysisk aktiv. Det ingår både flickor och pojkar. I 

praktikgemenskap B är det nästan bara flickor (Dahl, 2011, s.58-60). I vår delstudie är det 

dock intressant att det finns kontraster till Dahl (2011) beskrivningar av de gemenskaper som 

vi har tagit upp. I observationerna är dessa barn pojkar men ändå kan man se de olika dragen 

av de olika gemenskaperna. Något som är signifikant i praktikgemenskap B är att hur man får 

tillträde till alliansen. Man kan få tillträde genom enbart ta del av aktiviteten eller så ställer 

man frågan verbalt om man får vara med (Dahl, 2011, s.78-79). Pojke tre ger sig in i leken 

utan att fråga verbalt. Men det kan dock vara så som Dahl(2011) beskriver att man kan 

tillhöra fler olika gemenskaper och då är det självklart möjligt att pojken som ger sig in i 

leken tillhör flera gemenskaper. Dock vet vi att de här tre pojkarna går i samma klass och 

leker med varandra på rasterna. Det är då möjligt att de har utvecklat en delad repertoar.  

Pedagogen är frånvarande rent fysiskt därför saknas det svar på vilken förhållningssätt 

pedagogen har till samspelet som sker. Frågeställningen om vilken betydelse samspelet har i 

den strukturerade och ostrukturerade leken har följande svar: denna typ av samspel är väldigt 

betydelsefull för att upprätthålla relationer till kamrater och vänner. 
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DELSTUDIE 5.1 

 

 

 

 

Det sitter två flickor vid bänken. En tredje flicka sitter på bänkens ryggstöd. Den fjärde 

flickan hängde över en av flickornas knä. Flickan som sitter på bänkens rygg hänger med 

överkroppen med avslappnade axlar. De pratar om att göra en kulaffär. De börjar skratta 

innan de börjar prata om att göra en kulaffär. Flickorna pratar om att göra en skylt till 

kulaffären. Samtalet ändras när de börjar prata om vilken kula som är finast. De kollar 

koncentrerat på kulornas storlek och kulornas olika färger. Sedan lägger de upp kulorna på 

rad. De pratar om att sten gjorda kulor är sällsynta. Efter tio minuter har en av flickorna gått 

och en pojke ansluter sig och han skrattar när vi går förbi. 

 

 

DISKUSSION  

 

Vi tolkar flickorna som att de har utvecklat de högre psykologiska funktionerna. Sådana 

färdigheter är hur de använder det verbala språket i samspelet med varandra, hur materiella 

saker värderas som till exempel kulorna samt hur flickorna och pojken kommunicerar verbalt 
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och icke verbalt. Det icke verbala språket är kroppsspråket, ansiktsuttryck och gester. Det är 

något som man förvärvar i sin sociokulturella utveckling. Kulorna kan ses som fysiska 

redskap då dem verkar ha betydelse för elevernas sociokulturella utveckling. Dessa elever har 

troligtvis hunnit utveckla en definition på ordet kula genom att låta den få en mening i deras 

vardag och då kan frågan vara om kulan är en viktig redskap i deras vardag. Vi kan tolka 

utifrån situationen att tre av flickorna har bildat en allians. Dock är frågan om alliansen är 

baserad på relationerna till varandra eller om det är ett gemensamt intresse. Kan det vara 

någon form av praktikgemenskap A som Dahl (2011) tar upp i sitt resultat (Dahl, 2011, s.56-

57, 64-65). Det är svårt att vara säker på om det är praktikgemenskap A som vi ser i 

flickornas aktivitet. Det fanns inget uppenbart rangsystem där man kunde se vem som var 

ledaren. Den var dessutom öppen och det var den inte i Dahl (2011) studie. Pedagogen är 

frånvarande rent fysiskt därför saknas det svar på vilken förhållningssätt pedagogen har till 

samspelet som sker. Frågeställningen om vilken betydelse samspelet har i den strukturerade 

och ostrukturerade leken har följande svar: denna typ av samspel är väldigt betydelsefull för 

att upprätthålla relationer till kamrater och vänner. 

 

 

DELSTUDIE 5.2 
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Tre pojkar är vid skolans grusplan som även används som en fotbollsplan. En av pojkarna 

står i målet och passar fotbollen till två andra pojkar. De passar bollen till varandra och helt 

plötsligt kramar en av pojkarna en annan pojke som inte står i mål. Pojken som kramar har 

på sig blå tröja och blåa jeans. De ser glada och avslappnade ut.  

 

 

DISKUSSION  

 

Finns det flera allianser mellan dessa pojkar? Tittar man som utomstående på hur de spelar 

fotboll tycks det finnas minst två allianser. En mellan pojkarna som dribblar med bollen och 

en mellan målvakten och de spelare som är ute på plan. Det tycks finnas en större allians 

mellan alla tre pojkarna. En sociokulturell varelse har med sig erfarenheter från sociala 

situationer som man har upplevt och handlar därefter. Erfarenheterna kommer från i samspel i 

skolan, fritidshemmet och utan skolans verksamhet. När pojkarna samspelar och 

kommunicerar med varandra lär de sig att ta sin plats i sociala aktiviteter. Troligtvis har 

erfarenheter i sådant fall varit positiva när de har varit i samspel med varandra och kan 

utvecklat en viss repertoar i samspel med varandra. Dessutom finns det en stor möjlighet att 

vi har utvecklat en delad repertoar då det går i samma klass. Pedagogen är frånvarande rent 

fysiskt därför saknas det svar på vilken förhållningssätt pedagogen har till samspelet som 

sker. Frågeställningen om vilken betydelse samspelet har i den strukturerade och 

ostrukturerade leken har samma svar föregående delstudie: denna typ av samspel är väldigt 

betydelsefull för att upprätthålla relationer till kamrater och vänner. 
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DELSTUDIE 5.3 

 

 

 

 

 

Sex flickor står och gungar. Gungorna står närmast en av skolans grindar. Närmast stängslet 

och grinden gungar två flickor på en gunga. Bredvid gungan står två andra flickor som 

gungar. De pratar i lägre samtalston och vi hör inte vad de pratar om. På gungorna bredvid 

står det vardera flickan på bildäcket. Flickorna lutar sig mot kedjorna med ryggen och pratar 

allvarlig om att sjunga. Flicka ett säger att man får sjunga vilken sång man vill och flicka två 

håller med. De pratar allvarligt med seriösa ansiktsuttryck samtidigt som de har ett 

avslappnat kroppsspråk som att de har gjort det flera gånger.    
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DISKUSSION  

 

Det pågår tre olika skilda aktiviteter. Samspelet sker mellan två personer där språket är en 

viktig psykologiskt redskap som gör kommunikationen genomförbar. Språket som 

psykologiskt redskap används som verktyg för att tänka. Flickorna kan troligtvis ha fört ett 

inre samtal och format sina tankar med språket som hjälp. Förmågan att kunna föra ett inre 

samtal hör till hur vi internaliserar kunskap och idéer. Det är internaliseringsprocessen som 

gör flickorna till sociokulturella varelser. Samspelen ser ut som de är av sluten karaktär precis 

som praktikgemenskap A. Likheter är tillräckligt lika för att praktiskt taget identifiera det som 

en praktikgemenskap A i sitt sammanhang. Det är bara flickor som ingår i den, det verkar ha 

en djupare relation och den flicka som uttalade att hon tycker att man ska kunna få sjunga 

vilken låt man vill kan man se som ledare. Dock behöver det inte innebära att flickorna har en 

sådan gemenskap i vardagen och att det konstrueras i vissa situationer. Då skulle det innebära 

att sådana gemenskaper inte är bestående. Flickorna har utvecklat färdigheter som gör att de 

kan visa att de just kommunicerar med varandra som till exempel att titta i varandra i ögonen 

och hålla kroppen riktade mot varandra. Det är något som flickorna ska ha förvärvat i sin 

sociokulturella utveckling som sociala varelser. 

 

Sammanfattningsvis leker eleverna engagerad med varandra och de går ut och in i flera olika 

gemenskaper som tycks vara tillfälliga. Något som är intressant i alla delstudier är att 

eleverna, oavsett kön har utvecklat ett tydligt kroppsspråk som passar in i sin kontext och lek. 

Det verkar finnas en delad repertoar som enbart berör de olika klasserna. Dock är det inte 

möjligt att bekräfta det. Denna studie har fokuserat på det allmänna samspelet mellan elever 

och därför inte kunnat analysera just det djupare. Slutsatsen på frågan vilken betydelse 

samspelet har i den strukturerade och ostrukturerade leken är att den inte har någon 

utvecklande betydelse. Samspelet har snarare en funktion att bibehålla samspelets normala 

funktion att kunna kommunicera. Pedagogen är frånvarande rent fysiskt därför saknas det svar 

på vilken förhållningssätt pedagogen till samspelet som sker. 

 

 

5.5 SAMMANFATTNING AV HELA RESULTATET 

 
Samspel är viktig för alla pedagoger av helt skilda orsaker. Samspel är viktigt för att träna 

inför framtiden och lära sig av sin omgivning. Det går helt enkelt inte att leka utan samspel. 
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Leken är viktig. De förhåller sig stödjande i elevernas samspel när de leker. Leken är en 

förutsättning för att kunna utvecklas. Stödjandet kan ske genom att man lyssnar och är 

medveten hur elevers samspel ser ut samt finns där när samspelet inte fungerar. Leken ser 

olika ut i de olika delstudierna. Det som är gemensamt i alla lekar är att samspelet utspelar sig 

med andra kamrater och pedagoger. Alla pedagoger är överens om att språket spelar en stor 

roll då man ska kunna uttrycka sig i samspelet. Det är dessutom en grund för att lära sig 

gemensamma regler. 

 

 

METODDISKUSSION 

 

Vi skulle rekommendera social kartografi när man har mer tid till förfogande. I efterhand 

skulle vi ha föredragit att utföra djupare observationer, där vi lägger ner mer tid på att 

fokusera på enstaka händelser. Avbrotten resulterade till att vissa händelser förlorade sin 

kontext som den befann sig i. Vi förlorade även på att gå ifrån observationerna för att skriva 

ner våra fältanteckningar. Vi upplever det som att dessa fältanteckningar tog tid att skriva. 

Tidsmässigt tog fältanteckningarna mer tid att skriva än att observera. Vi kunde istället för att 

göra fältanteckningar utnyttjat alla timmar som vi kunde ha varit på fritidshemmets öppna 

timmar. Troligtvis hade vi kunnat analysera djupare samt fått mer detaljerade observationer. 

Det hade varit bättre om vi hade fått följa en klass i taget då vi kunde gå från en aktivitet till 

en annan och samtidigt inte behöva sitta den tiden vi hade avsett från början. Vi hade även 

kunnat få en bättre uppfattning om de yngre och äldre deltagarna genom att spendera mer tid 

med dem. Vi upplever att vi gissar oss fram istället för att vara mer säkra på vad vi har sett. 

Istället för att följa två klasser tror vi att vi hade kunnat få fram trovärdigare analyser, då vi 

har upptäckt att deltagarna ändå har givit oss mer variation än vad vi hade förväntat oss. Det 

hade varit tillräckligt att få följa en klass.   

 

 

SLUTDISKUSSION 

 

Vi har kommit fram till slutet av studien och anser att vi har fått svar på våra två huvudfrågor 

som är vilken betydelse elevernas har samspel i den strukturerade och ostrukturerade leken 

samt vilken hur pedagogen agerade till samspelen. Studien visar på att pedagogen förhåller 

sig stödjande genom att vara flexibel förhållningssättet som spelar en stor roll i elevens 
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sociala utveckling. Samspelet med stödjande pedagoger ger den enskilda eleven och 

elevgruppen erfarenheter som driver framåt elevens sociala utveckling. Samspelet har alltid 

betydelse oavsett hur leken är strukturerad. Samspelet kan ha flera olika funktioner som 

exempelvis upprätthålla relationer och fortsätta utvecklas socialt till en samspelande individ 

som hittar i gemenskapen. Dessutom finns ingen ostrukturerad lek enligt våra resultat. Vi har 

enbart hittat i olika grader strukturerade lekar i våra observationer. Strukturen har oftast varit 

tydliga roller och regler som exempelvis helt spontant använda en stor som bandyboll och 

skjuta den mot väggen. Väldigt strukturerade lekar är häst och ryttare. Reglerna kan göras upp 

innan lekens start som är noggrant förberedelser samt att den kan uppkomma i aktiviteter.  

Enligt vår definition sker leken i samspel mellan två personer eller fler. Dock kan vi diskutera 

om det enbart sker i samspel med andra då Vygotskij menar på att samspel kan ske mellan sig 

själv och ens tankar. Vi har kunnat se detta i till exempel delstudie 1.1 och 1.2. Samtalet sker 

mellan sig själv och de inre tankarna. Tankarna behöver uttryckas på något sätt och språket 

spelar in sin roll i detta. Enligt Vygotskij utvecklar vi vårt språk i samspel med andra och med 

olika redskap, speciellt artefakter. Dock har vi hittat en ny forskningsfråga som vi tycker kan 

ses som en fördjupning av denna studie. Frågan skulle vara: behöver man ha en delad 

repertoar med någon annan för att kunna ingå i en gemenskap? En begränsning av denna 

studie skulle kunna peka på att den sociala utvecklingen kommer se annorlunda ut beroende 

på vilken miljö eleverna vistas i vardagen. Vilka människor man har i sin omgivning kommer 

troligtvis kunna påverka den sociala utvecklingen.  Därför är det viktigt att personalen på 

fritidshemmet är utbildade. Den fysiska miljön påverkar hur samspelet och val av aktiviteter 

kommer att se ut. Pedagogen behåller sig oftast som ett stöd i den strukturerade leken. Det är 

eleverna som driver leken och aktiviteten framåt. Dahl nämner i sin studie begreppet delad 

repertoar som är relevant för elevernas samspel. Eleverna tycks kunna gå ut och in i lekarna 

och aktiviteterna men det som verkar spela större roll är den delade repertoaren de har med 

sina klasskamrater i klassen. Detta kan vi se i delstudie 4.2 och 2.1. Det finns en önskan om 

att stödja elevernas samspel. Språket spelar stor roll i samspelet då man måste uttrycka sig för 

att bli förstådd. Pedagogerna stödjer många gånger elevernas samspel och viljan till att vara 

ensam. De är lyhörda för vilka behov som eleverna har för stunden. Det är något som vi har 

kunnat uppfatta i delstudie 2.1 och 1.1. Det har varit helt olika villkor för den fysiska miljön. 

Det går att uppfatta att pedagogerna försöker stödja leken trots lokaler som kanske inte alltid 

är utformade efter leken och aktiviteternas behov. Vår slutsats är fritidspedagogerna roll som 

en stödjare kan ses i en kontext där de kan är en mer kunnigare individ där pedagogerna har 

med sig sina tidigare erfarenheter och repertoar av redskap att dela med sig i samspelet. Vi 
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har sett att pedagogerna försöker stödja elevernas lek trots villkoren de arbetar under på sin 

arbetsplats som är skolan. De verkar medvetna om att samspelet spelar en roll i elevens 

sociala utveckling som är deras expertområde i det dagliga arbetet. De arbetar på olika sätt för 

att stödja elevens utveckling med bland annat olika material som exempelvis scheman eller 

lekar som är medvetet utformade för att inte exkludera. Deras stöd och närvaro kan vara en 

viktig förutsättning till elevernas proximala utvecklings zon som bidrar till att de utvecklas 

inför framtiden. Det är genom samspelet med andra som eleven kommer att utvecklas till 

kommunikativ varelse, därför att ens tänkande, kännande och sätt att kommunicera formas av 

andra i sin omgivning (Säljö 2011, s.155). 
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BILAGOR 

Bilaga 1 

 
Arbetsfördelning 

 

Sandra och Anwar har gemensamt diskuterat fram abstractet på svenska, teori, resultat, 

analys, slutsats, samt alla bryggor och sammanfattningar. Sandra har översatt abstractet till 

engelska. Anwar har mer fokuserat på att revidera språket och Sandra har lagt grunden för 

teorin och bakgrund. Dock har de under processens gång diskuterat både språket och 

innehållet när allt grundläggande har lagts i första utkasten för de olika kapitlen. Det är endast 

på tidigare forskning som de har delat upp läsningen. Anwar har läst och skrivit en 

sammanfattning på Dahls forskning Praktikgemenskap och allianser. Sandra har läst och 

skrivit en sammanfattning på Dahls Fritidspedagogernas handlingsrepertoar. Hon har även 

läst de båda sammanfattningarna och reviderat sammanfattningarna, så att de följer ett 

gemensamt upplägg. De har gemensamt diskuterat de olika delarna för att allt innehåll ska få 

en röst och följa den röda tråden.  
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Bilaga 2 

Karta  

Område: Skogen  
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Bilaga 3 

Karta 

Område: Klassrum 
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Bilaga 4 

Karta 3.1 

Område: Klassrum 
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Bilaga 5 

Karta 

Område: Mitten av skolgården 

 

 

 

 

  



53 
 

Bilaga 6 

Karta 

Område: Östra delen av skolgården 
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Bilaga 7 

Frågeformulär 

 

1. Vad är samspel för dig? 

 

 

 

 

 

2. Vilken betydelse har språket i samspelet? 

 

 

 

 

 

3. Varför är det viktigt att barnen samspelar med varandra? 

 

 

 

 

 

4. Hur förhåller du sig som pedagog till barnens samspel i leken? 
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Bilaga 8  

 

Information om frågeformulären till 
studien 
 

Vi vill berätta att er medverkan kommer att göra en skillnad för vår studie och verkligen säga 

att vi uppskattar du som pedagog tar dig tid att svara på frågorna. Är det några frågor som 

uppstår är du välkommen att höra av dig till oss.  

Sandra: 0701474782 

Anwar: 0706622893 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 9 

 

Informationsblad till föräldrar och vårdnadshavare 

 

Hej alla föräldrar och vårdnadshavare på Bullerbyn 

Vi är två studenter som studerar till fritidspedagoger på Södertörns högskola. Vi ska skriva en 

uppsats som handlar om hur barn samspelar med varandra i leken. Syftet är att ta reda på hur 

barn utvecklas till självständiga individer genom samspelet.  

 

Vi kommer observera barnen och föra anteckningar. Ingen video- och ljudinspelning kommer 

att förekomma. Naturligtvis är barnen anonyma och kommer benämnas som flicka och pojke 

samt vilken klass de går i. Även skolans plats och namn kommer att anonymiseras.  

 

Deltagandet sker på frivilligt och barnen kan välja att inte delta i studien. 

Vill ni inte att ert barn ska vara med i studien, är det bara att säga till personalen på Bullerbyn. 

 

Har ni några frågor är ni välkomna att höra av er till oss 

 

Sandra Kazi mobil: 0701474782 mail: kazi_12@hotmail.com 

Anwar Abid mobil: 0706622893 mail: Anwar_abid@hotmail.com 

 

Med vänliga hälsningar  

Sandra Kazi och Anwar Abid 
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Bilaga 10 

 
Information riktad till studierektorn, klassläraren och pedagoger 

 

Information 
 

Vi kommer observera skolans elever, i syfte att få fram material till vår till uppsats. Vi vill 

göra medvetna om att observationerna samt enkäterna som ni pedagoger besvarar kommer att 

användas i examensarbete samt att den kommer bli publicerad. Deltagandet sker frivilligt och 

kan närsomhelst avbrytas.  

 

All personal och skolans elever kommer att förbli anonyma. Vi kommer att referera de 

inblandade som hen, hon, han, flickor, pojkar eller pedagog. Skolans namn kommer även 

förbli anonym. Vi kan nås på mobil vid oklarheter. 

 

Sandra Kazi: 0701474782 

Anwar Abid: 0706622893 

 

 

  



58 
 

Bilaga 11 

 

Samtyckesblankett 

 

Vi har läst och därmed godkänner att de studerande får tillåtelse att observera våra elever, 

samt använda enkäternas i innehåll enligt den information som har givits i informationen. 

 

Datum  Ort 

 

Signatur       Namnförtydligande 

 

Rektor 

 

______________________________                      ______________________________ 

 

Klasslärare 

 

______________________________                     _________________________________ 

Pedagog 

 

______________________________                    _________________________________ 

Pedagog 

 

______________________________                    _________________________________ 

 

 

Student 

 

 

______________________________              __________________________________ 

 

 

______________________________                  ___________________________________ 


