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Sammanfattning 

Barns lek är det fenomen som jag är intresserad av att undersöka. Uppsatsen är ett resultat av mina 

observationer som jag har gjort kring lek som jag sedan har kodat m.h.a. Grundad teori (Grounded 

theory). Efter att jag kodat har jag analyserat den information jag har fått fram. Mina data är 

hämtade från en och samma grundskola i Stockholm. Jag har observerat barn som går i 

förskoleklass samt årskurs 1 och 2. Jag har observerat barn under skoltid såväl som fritidstid.  

I den här uppsatsen undersöker jag hur leken förändras i ett ögonblick. Jag valde ordet 

förändring för att det är ett neutralt ord som kan stå för positiva såväl som negativa förändringar. 

Jag använder mig av observationer där barn leker, men där något händer som förändrar leken på ett 

eller annat sätt. Det kan vara en konflikt, en aktivitet som pedagoger har bestämt eller att leken tar 

en ny riktning. Jag har m.h.a. observationer tagit reda på olika faktorer som påverkar leken inom de 

skolformer som min lärarutbildning innefattar. Jag använder mig av analysmetoden Grundad teori 

för att analysera mitt urval av data och för att teoretisera den information som jag har fått fram. 

Barnen som medverkar i mina data är mellan sex och åtta år, de går m.a.o. i förskoleklass, årskurs 1 

och årskurs 2. De frågeställningar jag har valt är: Vad är det som leder till att leken förändras, hur 

förändras leken och vilka konflikter uppstår i leken? 
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Bakgrund  

Vad menas med lek? 

Att leka är att kunna se verkligheten på ett annat sätt. Det är mötet mellan ens inre värld och den 

yttre (Birgitta Knutsdotter Olofsson 2003). Min definition av lek är att det är när en eller flera 

människor utför en aktivitet för nöjes skull eller för att utvecklas fysiskt eller psykiskt. När det 

gäller barn kan lek bl.a. innefatta rollekar, bollekar och kurragömma. När det gäller vuxna 

människors lekar kan det hända att en annan benämning än lek används. Några exempel är teater, 

sällskapsspel, sport och strategispel.  

Varför lek är viktigt  

Lenz-Taguchi (1997) anser att pedagoger kan utmana barnen med nya infallsvinklar, foga samman 

lekar eller vidareutveckla dem. Liljered Gustawsson1 (2007) skriver i sin rapport att barn genom 

lek bl.a. lär sig turtagande, empati och konflikthantering. Hon skriver även att Hangaard Rasmussen 

(1993) anser att barnens motorik, kreativitet, identitet, intelligens och språk utvecklas. Knutsdotter 

Olofsson (2003) anser enligt Johansson2 (2006) att lekförmågan utvecklas genom att man leker 

med barnet. Knutsdotter Olofsson påstår att alla barn föds med förmågan att leka. Man måste tala 

med och lyssna på barnet. Att barnet förstår leksignaler och lekregler är viktigt eftersom att barn 

som har en bristande social kompetens kommer att ha det svårt i barngrupp. Genom turtagning kan 

barnet lära sig att det ibland är jag som får bestämma och att det ibland är du.  

 

När barnet leker dessa lekar lär det sig att vänta på sin tur och att barnet inte alltid kan vara i 

centrum. I pedagogernas strävan att få sexåringen redo för skolstart är det viktigt att 

sexåringen kan dessa lekregler. Både Pramling och Knutsdotter är eniga om lekens betydelse 

för barnets utveckling och uppmuntrar lek i undervisningen. I skol- och förskoleverksamheten 

är det enligt Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson(2003) pedagogernas uppgift att se 

till att alla barn kan dessa regler (Johansson 2006:15). 

Wirsén (2003) intervjuar i sin rapport två förskollärare angående fri lek. Informanterna anser att fri 

lek är när barnen leker på sina villkor. Dvs. när barnen styr och när det inte finns någon vuxen som 

bestämmer ramarna för den fria leken. Jag kan hålla med om att fri lek ska innebära en viss frihet 

från de vuxnas inblandning i leken, men utan de vuxnas tillsyn finns det en risk att det blir lite av en 

Flugornas herre situation där de som dominerar bestämmer medan de andra barnen får ge vika.  

Barn får gärna leka fritt, men det är pedagogernas ansvar att de gör det på ett juste sätt. De behöver 

de vuxna för att lära sig om lekregler och att vänta på sin tur (Lenz-Taguchi & Åberg, 1997).  

                                                     
1 Liljered Gustawsson, E. (2007): Leken i förskolan - En undersökning om pedagogers syn på barns lek 

i förskolan 

2 Johansson, E. (2006): Den stora lilla sexåringens förvandling från ett förskolebarn till en elev som är 

redo för skolstart  
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Jag har själv använt mig av lek för att lära mig nya saker, bl.a. inom musik. Ibland har jag 

lekt med orden, när jag har skrivit sångtexter. Andra gånger när jag har komponerat musik på 

datorn har jag lekt med ljudeffekter för att få nya idéer. Leken har fascinerat mig sedan jag själv var 

ett barn och intresset har följt med när jag har gått min lärarutbildning. Jag anser att både barn och 

vuxna kan lära sig mycket m.h.a. lek. Rose och Tracy (1996) talar om att det är bra att använda sig 

av lek för att lära sig var gränserna går när man lär sig ett nytt kunskapsintresse. De menar att det är 

bra att leka med den nya informationen man har fått för att leken kan visa på vad man redan kan 

och vart ens kunskaper är begränsade i ämnet. 

Syfte 

Syftet med detta arbete är att ta reda på hur leken kan förändras i grundskolans yngre åldrar (F-2). 

Jag tittar även på de konflikter som uppstår i leken. För att uppnå mitt syfte använder jag mig av ett 

antal förutsättningslösa observationer som jag har gjort i en grundskola i Stockholm. Jag använder 

mig även av analysmetoden Grundad teori för att analysera mina primärdata.  

Frågeställningar 

 Vad är det som leder till att leken förändras? 

 Hur förändras leken? 

 Vilka konflikter uppstår i leken? 
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Metod 

Grundad teori  

Analysmetoden Grundad teori (Grounded Theory
3
) skapades av Glaser och Strauss 1967. Inom 

Grundad teori skall forskaren arbeta med ett öppet förhållningssätt och använda sig av sina egna 

iakttagelser som en källa av kunskap. Metoden är en sannolikhetsbaserad teori och kan användas 

för att analysera människors beteenden (Andersson m.fl. 2007; Gustavsson, 1998; Guvå & 

Hylander, 2003; Hartman, 2001; Hoppe 2005; Sandberg, 2007;).  

Insamling av data, kategorier 

Strandberg (2007:11) skriver att Hartman (2001) anser att man skall skilja på forskningsområdet 

och forskningsproblemet. Forskningsområdet är ofta en urvalsgrupp. Urvalsgruppen som finns i 

forskningsområdet skall undersökas förutsättningslöst för att man skall hitta de beteenden och de 

problem som genereras. Allteftersom all data analyseras kommer teoretiska begrepp och 

problemområden (forskningsproblemet) att framträda. Till slut utkristalliseras huvudproblemet som 

utgör kärnan i teorin. Ju mer begrepp och problem som framträder desto mer kan datainsamlingen 

styras, så att relevant information hämtas.  

 Inom Grundad teori läser man litteraturen som rör samma problemområde efter att man har 

gjort sin första empiriska studie (Gustavsson 1998). Dessutom anser Glaser (1978) enligt 

Strandberg (2007:12) att forskaren skall studera litteratur inom samma problemområde eftersom att 

det kan hjälpa en att utveckla en teoretisk känslighet. Strandberg (ibid.) poängterar dock att Glaser 

(1992) bedömer att det är bättre att ha en litteraturgenomgång inom forskningsområdet efter att 

kärnkategorin har börjat utkristalliseras.  

 Under datainsamlingen kodar forskaren sina data och skapar olika kategorier. I början av 

kodningsprocessen använder man sig av öppen kodning vilket innebär att man sammanfattar sina 

data med begrepp. Begreppen jämförs och förändras vilket kan leda till att nya begrepp genereras. 

När man har ett antal begrepp som hör ihop skapar man en kategori som består av dessa begrepp. 

Antalet kategorier som skapas beror på antalet begrepp man har och vidden av deras variation. 

Dessa kategorier kan även komma att förändras under arbetets gång beroende på vad man får för 

idéer och infall under kodningsprocessen. Efter det ägnar man sig åt selektiv kodning, vilket 

innebär att de nya begreppen och kategorierna som kodas är relevanta i förhållande till de begrepp 

och kategorier som man redan har skapat. Kärnkategorin, som är den kategori som förklarar den 

mesta variationen i all data, framträder när man har skapat en kategori som kan sammanfatta alla de 

andra kategorierna. Så fortsätter datainsamlingen, kodningen och sammanställningen tills man har 

nått en mättnad. Mättnaden är det som sker när nya data inte längre tillför något nytt (Gustavsson 

1998; Guvå & Hylander 2003; Hartman 2001). 

                                                     
3Grounded Theory är den ursprungliga benämningen på metoden, men jag har valt att använda mig av 

den svenska översättningen ”Grundad teori” inspirerad av Gustavsson (1998:9). Se Gustavsson 

(1998:9) för fler tankar kring svenska översättningar som rör begreppet Grounded Theory. 
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Inom Grundad teori använder man sig av theoretical memos genom hela arbetsprocessen 

(Gustavsson, 1998; Guvå & Hylander, 2003; Hartman, 2001; Sandberg, 2007). En memo är ett 

dokument där man skriver ner alla tankar och idéer man får medan man bearbetar data. Jag 

inspirerades av hur man använder memon, men jag kallade istället mina anteckningar för 

dagboksanteckningar. Eftersom att skrev jag ner andra tankar som indirekt rörde uppsatsen och som 

påverkade hur jag arbetade. På så sätt använde jag mig av dagboken oavsett om jag kodade eller 

skrev ord utan uppehåll i tio minuter, inspirerad av tankeskrivande (Dysthe m.fl. 2002:39f) och 

”igångsättningsskrivande” (Wiederberg 2003:25f). 

Formell teori och faktisk teori 

Strandberg (2007:11) skriver att det finns två typer av teorier som kan utvecklas genom att använda 

sig av Grundad teori. Hartman (2001) kallar dessa för faktisk teori (substantive theory) och formell 

teori (formal theory). Faktisk teori beskriver begrepp, fenomen eller skeenden inom ett avgränsat 

område t.ex. en skola eller en grupp av människor. Medan formell teori syftar till att beskriva 

begrepp, fenomen och skeenden på ett sätt som kan användas i flera olika sammanhang. Hoppe 

(2005) kallar den formella teorin för GT och precis som Gustavsson (1998) kallar han den faktiska 

teorin för light-versionen. Gustavsson anser att den faktiska teorin passar bättre till uppsatser och 

rapporter medan Grundad teori (formell teori) kan kräva flera års arbete. I den här uppsatsen har 

jag, trots detta, valt att arbeta med faktisk teori.  

Sandberg (2007) skriver i sin uppsats om hur Glaser och Strauss (1967) anser att det är 

bättre med teorier som bygger på egna data än att man har förutbestämda antaganden (a priori 

assumptions). På så sätt kan ens grundade teori växa fram via de data man har. Oavsett vad man 

kan ha för egna antaganden är det viktigt att bortse från dessa för att arbeta med ett så öppet sinne 

som möjligt. Gustavsson (1998) poängterar att alla forskare påverkas av tidigare erfarenheter och 

antaganden vare sig det är medvetet eller omedvetet. Grundad teori är en metod där forskaren öppet 

gör subjektiva val. Dessa val skall dock grundas i data och inte bygga på en förutbestämd teori. 

Glaser (anser enligt Gustavsson 1998) att det finns två sätt som begrepp skapas. Det första är 

genom sociala konstruktioner, dvs. formuleringar som kommer från den teoretiska litteraturen. Det 

andra sättet bygger på att man utgår ifrån data (sk. in vivo ord). Författaren understryker därför 

vikten av att undvika läsning av teoretisk litteratur på området som forskaren väljer för att man 

skall vara så opåverkad som möjligt. Samtidigt påpekar Gustavsson att det kan vara bra att läsa in 

sig på ett teoretiskt område för att ha en utgångspunkt och för att lättare kunna begränsa ämnet. 

Både Gustavsson och Hoppe (2005) skriver att det kan vara bra att läsa teori som rör ett annat 

område för att få idéer.  

Kritiker anser att Grundad teori bara skrapar på ytan och inte når djupet av det som 

undersöks och Magnus Hoppe (2005) menar att det gäller all form av forskning som har en 

empirisk inriktning. Inom Grundad teori finns det ett krav på att forskaren skall lämna den 

empiriska nivån och att forskaren ger sig själv utrymme för reflektion och fritt tänkande. Hoppe 

nämner transcendens, dvs. när man går bortom data, vilket m.a.o. är när man går bortom det 

empiriska innehållet.  
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Etiska överväganden  

Mina data har samlats från en skola i Stockholm. Där har jag bl.a. observerat barn när de har haft 

styrd lek och fri lek. All information som kan identifiera barn och personal behandlas konfidentiellt. 

Om jag nämner några namn på barn är de fingerade. Det innefattar även bilagor. Åldern på barnen 

sträcker sig från sex år till åtta år., Jag har läst de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet 

(2002) har skapat för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning och informerat personalen och 

tillstånd att observera barnen. Det grundläggande individskyddskravet har delats upp i fyra delkrav. 

De är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet 

”Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras uppgift i 

projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande” (Vetenskapsrådet 2002:7). Eftersom att 

jag har velat observera barnen har jag informerat pedagoger och vårdnadshavare om syftet med mitt 

arbete och mina observationer. När det gäller barnen har jag talat om för dem att jag skriver ett 

arbete på Lärarhögskolan som rör lek och att jag skriver ner några anteckningar. Jag har skrivit 

under sekretessen och har därmed tystnadsplikt. Jag har varit noga med att understryka att jag i 

mina observationer fokuserar på antalet barn och vad som händer, istället för vem som gör vad.  

Samtyckeskravet 

”Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke. I vissa fall bör 

samtycke dessutom inhämtas från förälder/vårdnadshavare (t.ex. om de undersökta är under 15 år 

och undersökningen är av etiskt känslig karaktär)” (Vetenskapsrådet 2002:9). Samtycke har getts av 

föräldrarna då jag har skrivit under sekretessen.  

Konfidentialitetskravet 

”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet 

och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem” 

(Vetenskapsrådet 2002:12). Konfidentialitetskravet innebär att forskaren står under tystnadsplikt 

och skall se till att man inte kan koppla ihop informationen i forskningen med den enskilda 

individen. Information som kan uppfattas som etiskt känsliga skall antecknas, lagras och 

avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda människor inte kan identifieras av utomstående. Jag har 

även valt att inte nämna namnet på skolan. 

Nyttjandekravet 

”Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte användas eller utlånas för 

kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften” (Vetenskapsrådet 2002:14). Alla uppgifter 

om de medverkande behandlas konfidentiellt och får endast användas i forskningssyfte. 

Nyttjandekravet berörs av sekretesskravet som också måste uppfyllas.  
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Genomförande  

När jag observerade barnen i skolan satt jag några meter ifrån platsen där de lekte. Jag valde att inte 

tala om för barnen när jag observerade just dem, men jag lät dem veta att jag skrev ner lite tankar 

kring lek för en uppsats som jag skulle skriva på Lärarhögskolan. Målet med mina observationer 

var inte att titta på vem som gjorde vad, utan vad som hände och eventuellt kunna se varför vissa 

saker hände. Jag observerade barnen så förutsättningslöst som möjligt och utan att ta hänsyn till vad 

jag visste om barnen sedan tidigare. Ibland när jag observerade kändes det som att jag inte hann få 

med allt som hände. Glaser (här refererat genom Hartman 2001:64) anser att det inte är ett problem 

eftersom att man lär sig utveckla en teoretisk känslighet ju mer man observerar. Om man antecknar 

allt, utan att fästa någon vikt vid vad som är viktigt, finns risken att man samlar ihop en massa 

överflödig information. 
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Resultat och analys 

Mina kategorier 

I det här kapitlet presenterar jag de kategorier som har uppstått. Jag berättar om de situationer som 

jag har observerat och hur jag har tänkt när jag har valt de kategoribeteckningar som jag har valt. 

De kategorier som har framträtt är ”Konflikt”, ”Skada”, ”Uteslutning”, ”Plötsliga infall” och ”Jag 

vill inte göra det här längre”. I analysdelen försöker jag att se samband mellan kategorierna och 

skapa en kärnkategori utifrån de kategorier jag har skapat och de tankar som uppstår. Jag är fullt 

medveten om att kärnkategorin skulle kunna se annorlunda ut om jag hade mer data att studera. I 

slutet av uppsatsen bifogar jag tre bilagor som visar en del av min kodningsprocess. 

Kategorin ”Konflikt” 

Jag valde samlingsbegreppet ”Konflikt” som kategori istället för ”Gräl” och ”Bråk”. Inspirerad av 

Öhman (2003) tänkte jag att konflikt var det ord som jag lättast kunde göra till ett neutralt begrepp. 

Gustavsson (1998) anser att man skall välja ord och begrepp som är så neutrala som möjligt. Här 

ryms situationer som när: 

 Fyra barn lekte tillsammans. Två utav dem började irritera sig på varandra vilket ledde till 

att de började knuffas och slåss tills en pedagog avbröt bråket. 

 Fem barn satt vid ett bord och ritade och samtalade om olika saker. De talade om ålder och 

längd och ett barn retade ett annat för att det var kortast i klassen. När barnet som blev retad 

blev ledsen blev en utav kompisarna arg och skällde ut det barn som retades.  

 Fyra barn leker mamma, pappa, barn när det uppstår en konflikt kring vem som ska vara 

vad. De grälar tills de kommer överens om att ingen behöver vara pappa. Leken flyter på 

tills ett till barn vill vara med. Till slut hämtar två utav barnen en pedagog som hjälper 

barnen att lösa konflikten.  

 Två barn byggde lego. De kunde inte komma överens över hur de skulle bygga, blev osams 

och börjar reta varandra. En pedagog gick till barnen och frågade vad som hade hänt. Då 

skyllde de på varandra. 

 I en annan situation var det tre barn som byggde med lego. Allt gick bra tills en utav dem 

tyckte att det kändes jobbigt att förslagen som barnet sade inte fick något utrymme i leken. 

Barnet som kände sig utanför knuffade de två andra. De blev rädda och hämtade en 

pedagog. När pedagogen försökte reda ut vad som hade hänt skyllde barnen på varandra. 

 Tre barn satt i ett rum och skapade en teater. Efter en tid blev två utav dem osams de 

började reta varandra. När pedagogen försökte reda ut vad som har hänt sade båda barnen 

att det var den andres fel.  
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Kategorin ”Skada” 

Denna kategori kan passa som en underkategori till mer än en kategori och jag har valt att särskilja 

den från de andra eftersom att anledningarna till att barnen blev skadade kunde variera. I denna 

kategori har jag jämställt fysiskt såväl som psykisk skada. 

 Vid ett tillfälle var det två barn som skojbråkade och en utav dem föll och slog i huvudet.  

 I ett annat fall började ett barn blöda lite i näsan efter att ha åkt på en liten smäll när ett 

annat barn ville brottas.  

 Tre barn lekte tillsammans, där ett föll från trädet som de lekte i.  

 Det fanns situationer där några barn retades och slogs för att se andra barn gråta.  

 Vid ett annat tillfälle sade ett barn något retsamt som sårade ett barn, fast det inte var 

meningen. 

Kategorin ”Uteslutning” 

Inom kategorin ”Uteslutning” leker några barn tillsammans eller så leker ett barn ensamt när minst 

ett barn till ville vara med. Det som är fokus i den här kategorin är de barn som inte får vara med. 

Orsakerna kunde variera, men sammanfattningsvis handlade det om att leksaker inte räckte till eller 

att leksaker skulle användas på ett bestämt sätt som barnen inte ville berätta för den utomstående. 

Ibland berodde det på att den som ville vara med inte förstod sig på lekkoden och förstörde leken 

för de barn som redan lekte tillsammans eller att barnen inte ville att det barn som frågade skulle få 

vara med. Fraserna ”den är min”, ”du får inte vara med” och ”jag hade den först” förekom flera 

gånger i den här kategorin. 

I ett flertal situationer är det en pojke som utmärker sig eftersom att han inte har knäckt 

lekkoden och därmed inte är riktigt med i leken. Han ser ut att leka med de andra och har roligt, 

men de barnen som finns runtomkring ser inte ut att acceptera hans lekförslag på samma sätt som 

de andra lekkamraternas. Vid ett senare tillfälle är han med i en lek och ser ut vara med till 100%. 

Han kommer med förslag, och påverkar leken precis som de andra barnen som också är med. När 

jag såg förändringen hos honom kring lek var det intressant att notera att den här förändringen var 

långsiktig på så sätt att den skedde över tid. Jag hade lika gärna kunnat observera honom när han 

var i en av de två faserna och inte sett någon skillnad.  

Kategorin ”Plötsliga infall”  

Den här kategorin belyser de infall som vissa utav barnen får när de leker. I de flesta situationerna 

som jag observerade ledde infallen till att barnen började brottas.  I flera fall var det barn som 

byggde eller spelade spel tillsammans och plötsligt kunde ett eller två barn sätta igång en 

brottningslek och avbryta den föregående aktiviteten. Reaktionerna varierade beroende på om de 

andra barnen kände för att brottas eller inte. De som uppskattade brottningen började också brottas 

medan de som hellre ville göra någonting annat blev arga eller drog sig undan. Ibland lät 

pedagogerna barnen brottas. Då kunde ett barn eller en pedagog vara domare. Det fanns bestämda 

regler som att man bl.a. inte skulle vara för hårdhänt och att man skulle sluta brottas om det var en 

brottare som ville avsluta sin match.  

Kategorin ”Jag vill inte göra det här längre” 

Den här kategorin innefattar både styrd lek och fri lek. I ett antal situationer ägnade sig barnen åt 

aktiviteter som lek, spel och byggen när en annan aktivitet eller person fångade barnens intresse. 

När ett genuint intresse hade väckts avslutade de, i flera utav mina observationer, genast sin egen 
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aktivitet för att vara med i den nya. I flera fall, när det fanns pedagoger i närheten, blev barnen 

tillsagda att de måste städa innan de fick vara med/påbörja någonting nytt. Pedagogerna talade vid 

ett flertal gånger om barnens ansvarstagande vid t.ex. städning. Tanken var att de skulle städa efter 

sig där de hade lekt. Ibland hände det att alla barnen skulle hjälpas åt att städa, oavsett om de hade 

lekt där eller inte. Flera sexåringar protesterade högljutt, grät, blev arga, ledsna och kände sig 

orättvist behandlade medan pedagogerna försökte förklara att det handlade om att hjälpas åt mer än 

att anklaga barnen för att ha stökat ner när de inte hade gjort det. Vissa städade medan andra blev 

uppslukade av en ny lek. 

I ett fåtal fall lekte barnen stillsamt, men började retas och busa och gjorde det till en lek, 

men de som blev retade tog åt sig och pedagogerna satte stopp. Vid vissa tillfällen slutade barnen 

på en gång, men vid andra fortsatte de uppjagat och såg ut att vara svåra att få ner i varv. 

Pedagogerna löste dessa situationer på flera sätt; ibland särade de på barnen. Andra gånger fick ett 

av barnen hjälpa en vuxen att förbereda mellanmålet eller att ställa i ordning saker för en rolig 

aktivitet. Vid ett tillfälle fick ett barn lite mer utrymme på en samling. Tanken som pedagogerna i 

den förskoleklassen hade var att det var en bra möjlighet att ge barnet en chans att göra något som 

uppskattades och som det kunde få beröm för. En pedagog berättade att de i arbetslaget ansåg att 

det var viktigt att skilja på person och beteende. Ett barn kan göra en dum sak, men det betyder inte 

att barnet, som person, är dumt.  

Wahlgren (2005) talar om föräldraskap i en intervju, men jag anser att det hon säger gäller 

alla vuxna som kommer i kontakt med barn. Enligt henne ska man försöka förstå sig på barnets 

beteende. Hon menar att man förutom att skilja på person och beteende också ska underkänna det 

felaktiga beteendet, men inte dess person. Det är en stor skillnad på att tala om för ett barn vad man 

inte får göra och att säga ”dumma unge” eller andra personangrepp.  
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Diskussion 

”Konflikt” som kärnkategori 

Nu tänker jag berätta vad jag har dragit för slutsats baserat på analysen av mina data. Trots att den 

kategori jag har valt som kärnkategori inte är den kategori som innehöll mest information i sig, 

anser jag att det är den kategori som kan sammanfatta de flesta utav de andra kategorierna. 

Kärnkategorin jag har valt blir därmed ”Konflikt”. Som jag nämnde tidigare anser jag att ordet 

konflikt är ett relativt neutralt begrepp jämfört med de andra ord som jag funderade på att använda. 

Förutom det anser jag även att kategorierna ”Uteslutning”, ”Plötsliga infall” och ”Jag vill inte göra 

det här längre” innehåller någon form av konflikt.  

Analysmetoden Grundad teori 

Analysmetoden Grundad teori har, enligt mig, hjälpt mig att uppnå syftet med min uppsats som var 

att undersöka hur leken kan förändras i grundskolans yngre åldrar. Jag är genuint tacksam för att 

Glaser och Strauss (1967) har skapat Grundad teori. Metodens grundtankar tilltalar verkligen 

forskaren i mig. Grundad teori känns som en bra metod att använda sig av om man vill forska inom 

ett problemområde utan att ha förutbestämda frågeställningar. Istället kan man samla ihop data vare 

sig det är primärdata eller sekundärdata och låta de frågor som eventuellt dyker upp leda en framåt i 

ens arbete. Ifall jag hade haft en eller flera frågeställningar klara från den allra första början hade 

jag nog gått miste om mycket information som jag fann via kodningsprocessen. Faktumet att man 

får reflektera fritt kring sina data tilltalar även mig en hel del.  

Metoddiskussion 

För att uppnå mitt syfte och för att undersöka mina frågeställningar använde jag mig av Grundad 

teori. Mitt mål var att observera vad som gjorde att olika lekar förändrades i ett ögonblick.  

Gustavsson (1998) påstår att man inom Grundad teori söker efter något som man inte vet vad det är 

förrän man har funnit det. Och jag måste faktiskt hålla med om att jag, trots att jag inte hade en 

aning om vad jag höll på med, instinktivt kunde veta när jag hade lyckats med något eller att jag 

fick ett genombrott. Arbetsprocessen med Grundad teori var väldigt levande och oförutsägbar. 

Samtidigt som Grundad teori har en tydlig struktur är metoden tillräckligt fri för att låta forskarens 

kreativitet komma till användning. Hoppe (2005) skriver att forskaren skall kunna leva i kaos 

medan Gustavsson (1998) anser att ens egen kreativitet påverkar hur man arbetar med Grundad 

teori. Det är det som jag anser gör metoden så rolig att arbeta med och samtidigt väldigt utmanande. 

Vid ett flertal tillfällen var jag vettskrämd över faktumet att min kreativitet hade en så viktig roll i 

det här arbetet. 

Trots att både Gustavsson (1998) och Hartman (2001) skrev om farorna med att tolka data 

alltför subjektivt kom jag fram till en lösning. Jag insåg att det inte var situationerna och de exakta 

detaljerna i all data som var viktig, utan hur man tolkade dem och vilka värden man fick fram med 

och de reflektioner jag fick i kontakt med data. Samtidigt vill jag nämna att alla mina nedskrivna 

situationer kan ses som tolkningar. Väljer man att fokusera på en sak missar man oundvikligt något 

annat och det är något som forskare behöver ta ställning till (Gustavsson 1998).  
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Avslutande reflektioner 

Mitt syfte var att skriva en uppsats som gav mig något. Jag ville utmana mig själv och skriva om 

något som berörde mig. När arbetet avslutades kunde jag med stolthet säga att jag fick uppleva den 

största skriftliga utmaningen någonsin i och med detta arbete, men samtidigt gav arbetet mig så 

otroligt mycket tillbaka, så att det var helt klart värt det och jag hade aldrig trott att en uppsats 

kunde förändra skribentens liv som den gjorde i mitt fall.  

Vad man döper kategorierna till spelar en stor roll när det kommer till de tankar som väcks. 

De kan bli många och man kan få helt olika tankar beroende på vad man fokuserar på. När jag 

skapade kategorier skapades det många som användes som rubriker 

Processens betydelse  

När jag påbörjade kodningsprocessen hade jag väldigt svårt för att avgöra om jag reflekterade kring 

mina data eller om jag bara hittade på. Med tiden insåg jag att det kunde uppstå långa 

reflektionskedjor som skapades med utgångspunkt i mina data. Så länge som tanken hade väckts i 

kontakt med den information som jag hade var allting som det skulle. Efter att jag hade accepterat 

mina reflektionskedjor blev jag istället orolig över hur jag skulle lyckas redovisa hur jag, rent 

tankemässigt, gick från A till Ö. Det tog väldigt lång tid för mig att förstå och, främst av allt 

acceptera, att det här arbetet är ett resultat av min arbetsprocess, men den inte är eller ska vara en 

komplett redovisning av allt som jag har gjort. 

Vårterminen 2005 gick jag inriktningen Praktiskt estetiska läroprocesser för barn i yngre 

åldrar
4
.Lärarna, Hans Persson och Kristina Thorman, underströk vikten av att vi förstod processens 

betydelse när det gällde slutresultatet. De menade att det inte kunde finnas ett resultat utan en 

process. Om vi inte lärde oss att uppskatta processen skulle vi inte heller kunna lära barnen i skolan 

att göra det heller. Dessa tankar har jag anammat och använt mig av i flera delar av mitt liv och inte 

minst i denna uppsats. Därför har jag valt ut några bilagor som visar olika faser under 

kodningsprocessen.  

Om reflektion och reflekterande praktiker 

I och med att arbetsprocessen varit väldigt, utmanande, utvecklande, och givande kändes det 

relevant att ge mer utrymme till begreppen reflektion och reflekterande praktiker i den här delen av 

uppsatsen. De tankar som följer i det här avsnittet hoppas jag kan förklara hur jag har använt mig av 

reflektion som metod för att arbeta med uppsatsen. I detta avsnitt redovisar jag kort den information 

som jag fann kring reflektion och reflekterande praktiker, som jag är intresserad att använda mig av 

i ett framtida arbete.  

Under 1970-talet etablerades begreppen reflektion och reflekterande praktiker som centrala 

begrepp. Buhr och Johansson (2008:20f) skriver om Schöns (1987) tankar gällande reflekterande 

praktiker. ”Reflection on action” är när man reflekterar kring situationen man är i eller när man gör 

                                                     
4 Dvs. barn mellan 1-12 år. 
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det i efterhand. De nämner även ”Knowing in action”5. Min fria tolkning av ”Knowing in action” 

är att det är när man har kopplat ihop teorin med praktiken. Man har m.h.a. reflektion lärt sig göra 

saker utan någon medveten ansträngning. Att cykla är ett exempel. Det går av sig självt om man en 

gång har lärt sig att göra det. 

När ”Knowing in action” inte räcker till och man blir tvungen att tänka mitt i situationen 

sker ”Reflection in action”. Man blir tvungen att experimentera i och med att man inte känner igen 

sig i den situation som man befinner sig i. Om man vid ett senare tillfälle hamnar i en liknande 

situation kan ens första ”Reflection in action”-situation hjälpa en. Buhr och Johansson (2008:20f) 

nämner även Egidius (2002) som tolkar Schön. Egidius anser att reflekterande praktiker har en 

personlig stil. De formulerar problem och samlar ihop fakta på det sätt som passar dem själva. I och 

med att de personliga stilarna kan leda till olika egenskaper när det kommer till ”Reflection in 

action” kan den individuella reflekterande praktikerns kreativitet variera. Men en gemensam 

egenskap som Egidius funnit är att reflekterande praktiker experimenterar inom de ramar som ett 

fenomen hanteras.  

Tankar kring nya arbeten inspirerade av mina 

resultat 

Om jag ska forska i ett framtida arbete tänker jag använda mig av Grundad teori och reflekterande 

praktiker. Jag kan onekligen tänka mig att det finns flera metoder, som jag inte har en aning om i 

dagsläget, som kan och kommer att tilltala mig och som jag gladeligen skulle vilja utforska 

allteftersom att jag kom i kontakt med dem. 

Med tanke på att jag kommit på ett flertal intresseområden känns det bäst att skriva dem i 

punktform så att det blir lättare att skilja mellan dem. 

 När jag arbetade med kategorin ”Uteslutning” blev jag nyfiken på om/hur leken kan 

förändra barn över tid och även hur de kan förändra leken. Jag skulle tycka att det vore 

intressant att observera en grupp barn som lekte under ett helt år. 

 Det skulle vara intressant att göra ett arbete kring konflikt. Konflikter av olika slag 

fascinerar mig och att bli medveten om hur man lättare kan hjälpa barnen att hantera sina 

konflikter är något som jag skulle kunna tänka mig att fördjupa mig i. Att forska kring 

konflikter som rör lärare och arbetslag skulle vara ett annat alternativ som jag skulle 

värdera högt. 

 Reflekterande praktiker känns som ett område som har väckt mitt intresse och det skulle jag 

också kunna tänka mig att fördjupa mig. 

 Barns självkänsla och självförtroende. Vad är det som påverkar de två egenskaperna?  

 Medan jag arbetade med mina kategorier kom jag att tänka på syndabockar och trots att jag 

inte tog upp det som en kategori är det ett ämne som jag håller varmt om hjärtat. Det kan 

vara för att jag själv har varit en syndabock vid några tillfällen under min skoltid. Hur 

                                                     
5 Jag har valt att kortfattat förklara vad ”Knowing in action” innebär, och för mer information kan du gå 

in på http://www.blackwellpublishing.com/facet/default.asp?File=mar00 Texten är på engelska, men 

jag finner den intressant och det finns källhänvisningar till fler böcker som rör ämnet.  

http://www.blackwellpublishing.com/facet/default.asp?File=mar00
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skapas syndabockar i en barngrupp? Hur kan det förebyggas? Hur viktig är pedagogernas 

förhållningssätt? Hur påverkar andra föräldrars förhållningssätt de egna barnen och 

vänskapskretsen? Hur kan man arbeta för att minska risken för att vissa barn blir 

syndabockar? Är det ens möjligt?  

 Mobbingtendenser. Från förskoleklass till de äldsta åldrarna i grundskolan. Hur börjar det? 

Hur påverkar pedagoger, miljön, föräldrar och äldre syskon de barn som mobbar? Har de 

som mobbar oftast äldre syskon eller inte? Beroende på om det är ja eller nej, vad kan 

mobbingen bero på? Vilka värderingar är det som ligger till grund och vart kommer de 

ifrån? 

 En fördjupning i processer. Vad är en process? Vad är det som händer med 

hjärnan/människan? Ett arbete som påbörjades tack vare denna uppsats är ett arbete där jag 

skriver om min egen skrivprocess. Jag skulle tro att det är ett arbete som jag kommer att 

arbeta med i ett flertal år. Vad resultatet blir och vad målet är förutom att skriva om min 

egen skrivprocess vet jag inte. Det enda jag vet är att det har varit en viktig del av min 

skrivutveckling och det arbetet var en viktig del av det här arbetet. 

 Pedagogers förhållningssätt. Hur påverkas barnen av det? Vilka faktorer är det som styr? 

Kan ett ickefungerande arbetslag skapa en fungerande barngrupp? Är valet av arbetslag en 

viktig faktor för att sköta sitt jobb bättre? Hur ser skolledningen på arbetslag, handlar det 

om att få olika tjänster att gå ihop eller att det även ska finnas en tillräcklig kemi mellan 

kollegor? 

 Måste alla barn var med? Tankar kring barn som helst vill leka själva och som trivs bra 

med det.  

 Lekkoder. Hur knäcks de? Vilka faktorer är det som avgör? 

Tankar om döden 

Faktumet att min far gick bort sommaren innan jag skulle påbörja uppsatsen höstterminen 2007 

påverkade mig en hel del. Förlusten av min far var den största förlusten som jag någonsin hade 

upplevt. När min far gick bort förändrades jag och det tog en lång tid för mig att finna ro i min själ. 

Döden var ett tema som bokstavligen hemsökte mig mellan sommaren 2007 fram till våren 2008. 

Förutom att min far gick bort gick även ett flertal bekanta bort. Oavsett om det skulle anses vara 

relevant av examinatorn eller inte kände jag ett behov av att nämna det. Inte för att man skulle tycka 

synd om mig eller för att jag skulle samla empatipoäng för att få ett bättre betyg. Nej, helt enkelt för 

att jag kände behovet av att nämna det, så att jag, när jag läser uppsatsen i framtiden, kan vara stolt 

över att jag kämpade mig igenom det och slutade tycka synd om mig själv. Jag har med hjälp av 

Tracy (1994, 1996, 2001, 2007) insett att det bara är jag som kan ansvara för hur jag reagerar på en 

situation. En situation är en händelse, men det är meningen som man själv lägger in som avgör om 

händelsen har en positiv eller negativ inverkan på en. 

Jag antar att sorgen sätter sig när man förlorar någon som man verkligen har hållit 

kär, så att det kändes svårt för en person som mig som anser att det är viktigt att vara ärlig mot mig 

själv och det jag tror på, att inte nämna det överhuvudtaget. Särskilt när det påverkade mitt liv så 

mycket som det faktiskt gjorde. För att inte avsluta uppsatsen med en dyster ton vill jag säga det att 

lärdomarna har varit många och stora i och med hans bortgång. Det första året var jag bitter och 
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skyllde alltmer och mer saker på sorgen samtidigt som jag betedde mig och kände mig alltmer och 

mer som ett offer. Jag nådde en punkt då jag kunde se mig själv i framtiden med detta beteende och 

det jag såg var skrämmande. Därför gjorde jag ett val. Valet var att jag skulle ta mitt ansvar och 

återta kontrollen av mitt liv. Man har kontroll över sitt liv till den grad som man tar ansvar, enligt 

Brian Tracy (2007). Dessa ord har jag hört många gånger det gångna året och jag kan gladeligen 

säga att jag håller med och att mitt liv är och känns flera gånger bättre nu. Inte bara om man jämför 

med när jag var sorgsen utan om jag ser tillbaka till tonåren när jag hade massor av mål och 

drömmar att uppfylla. Den energin jag har nu är densamma som jag hade då, men nu är den mer 

koncentrerad och jag är betydligt mer medveten kring konsekvenserna av mina val. I ”The Secret” 

(2006), där flera människor talar om ”the law of attraction” säger flera att det viktiga inte är ”hur 

det du vill skall ske” utan ”vad du vill skall ske” i framtiden. Om du är helt säker på vad du vill ha 

kommer universum att se till att ordna ’huret’, dvs. hur det skall ske. Sedan gäller det att vara öppen 

för när chansen dyker upp och våga agera. Man skall även lita på sina infall. 

 

Jag vill avsluta min uppsats med att tacka min handledare, Hans-Olof Gustavsson, för hans tålamod 

och förståelse. Min examinator, Fredrik Lindstrand, för att han är en ärlig examinator med hjärtat 

på rätt ställe och slutligen min far, Nyararai S. Mtema, som numera vilar i frid och ser över mina 

axlar. Tack ska ni ha! 
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