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Abstrakt 
Syftet med denna studie är att undersöka hur eleverna i åldern 7-8 år talar till varandra 

genom konstruktionsleken med materialet lego. Samt att se hur eleverna agerar i 

samspelet mellan kompisar och lego. Vi använde oss utav en kvalitativ forskningsmetod 

i form av ett strukturerat observationsschema. Med hjälp av vårt teoretiska perspektiv 

Vygotskis sociokulturella perspektiv har vi analyserat vårat material. 

 

Resultatet i studien visade på att eleverna kommunicerar med varandra kring leken och 

använder sig av olika former av talspråk. Även att se hur eleverna agerar gentemot 

varandra i samspelet. Resultatet visar att eleverna har olika språk när de talar till 

varandra. Vi har valt att benämna de som konstruktionsspråk, vardagsspråk och 

matematikspråk. Vi har även valt att benämna katigorier kring agerandet, glad, nyfiken, 

beröm och arga. Fantasin och det sociala samspelet var tydligt i leken bland eleverna. Vi 

använde oss utav tre olika kategorier kring elevernas tal och fyra olika kategorier kring 

elevernas agerande. 

 

Med hjälp av denna studien har vi kommit fram till att legorummet är en bra plats för 

eleverna att komma in i skrift och talspråket. De finns elever i fritidshemmet som kan 

ha svårt att leka i större barngrupper, då är legorummet en perfekt startpunkt att börja 

för eleven.  

 

Nyckelord 
Socialt samspel, lek, konstruktionslek, elever, Vygotskij, lärare i fritidshem, 

Fritidslärare, Fritidspedagog 

 

Keywords 

Social interactions, Play, Constructions, Students, Vygotskij, Leisure teacher, Extendent 

School Education 
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Tack 
Vi rikta ett stort tack till skolan vi fick möjlighet att utför våra observationer på. Det har 

hjälpt oss med hälften av vårt arbete. Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare 

Helén Hult Sanneus som varit extra petig under hela processen som har hjälpt oss 

mycket. Sedan vill vi även ge ett stort tack till våra opponenter som tagit sig tid att läsa 

igenom vårt arbete och varit kritiska. 

Utan er hade vi inte klarat det 

Enormt tack! 

 

Med vänliga hälsningar  

Hanin El-refaei och Jerry Hytinkoski 
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1 Inledning 
 

Philgren (2011) anser att fritidshemmet ska vara en plats där eleverna ska kunna känna 

sig trygga, ha en rolig och en stimulerande lärmiljö för eleverna. Den meningsfulla 

fritiden innebär att det ska erbjudas olika aktiviteter där rekreation är ett huvudsyfte och 

eleverna utvecklas utifrån sin ålder, mognad, behov, intresse och erfarenhet. 

 

I Skolverket (2011) framgår det att pedagogerna ska bidra till elevers lärande. Genom 

att motivera eleverna till olika lekar kan vi även främja lärandet i leken.Vi vill 

undersöka och belysa hur eleverna pratar med varandra när de bygger med lego dvs. 

konstruktionslek men även se hur eleverna agerar med lego och  varandra. Vi kommer 

att observera eleverna och vårt fokus är att lyssnapå vilket talspråk som de använder sig 

av, och hur de agerar.  

 

Fast (2008) skriver att genom fantasileken utvecklar eleverna sin samarbetsförmåga, 

språket och förståelsen att kommunicera med varandra. Genom leken kan eleverna med 

hjälp av fantasin och berättelser som de hört återberätta det genom olika former av lek 

som de sedan talar om för övriga deltagare i leken. Eleven skapar sig uppfattningar om 

hur språket ska användas i vardagslivet genom praktiska handlingar. 

 

Anledningen till vårt valda undersökningsområde ligger i ett intresse från oss att se hur 

eleverna talar med varandra när de använder sig av lego. Vår uppfattning av 

legorummet är att det är en plats där vi som lärare inte aktivt sitter och lyssnar på vad 

eleverna säger och gör utan vi kollar till eleverna någon gång ibland. Einarsson (2004) 

skriver att vi använder oss av språket på olika sätt och även orden vi använder oss av 

kan ge olika betydelser. Människor pratar ständigt med varandra, och det som gör det 

intressant för oss är att se hur eleverna använder sig av språket i leken. Språket är en 

variation som bidrar till förändring i ett socialt och kulturellt perspektiv. Att kunna se 

och höra hur samspelet fungerar med språket är intressant och anledningen till vårt 

valda område. 

 

Det intressanta är att försöka höra vilka olika former av talspråk som kan infinna sig när 

väl leken är igång. Under våra sammanlagda verksamhetsförlagda utbildning VFU så 

har det funnits tillgång till lego på varje fritidshem vilket gör att det finns en stor 

möjlighet för eleverna att använda sig av det materialet. Under vår egen uppväxt var 

lego en stor del av vår lek, då tänkte man inte på vilket lärande eller vilka 

språkkunskaper vi använde oss av. Svensson (2009) skriver att i fritidshemmet har 

eleverna möjlighet att utvecklas både individuellt men även i grupp. Med tanke på att 

fritidshemmet är en frivillig verksamhet, har eleverna en stor möjlighet att leka med det 

som de anser är roligt. Genom att använda sig av t.ex. lego så lär sig eleverna en mängd 

olika kunskaper  

 
I Läroplanen, Skolverket (2011) står det att fritidshemmet ska främja elevernas 

förståelse och förmåga för inlevelse. Genom att observera eleverna kan vi se hur 

eleverna agerar med varandra. Att låta eleverna leka fritt och bestämma själva vad de 

vill göra kan öka lusten för elevernas välbefinnande och även utveckling. Detta genom 

att eleverna själva får utveckla leken utan att den vuxne ingriper. Språket i elevernas 

vardag har en betydelse, lärare på fritidshemmet ska se till att alla elever får möjlighet 

att kommunicera. I legorummet har vi tillfälle att höra hur eleverna kommunicerar med 

varandra. Skolverket (2011) skriver att på fritidshemmet ska det skapas en miljö där 
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eleverna kan känna att de stimuleras att de är nyfikna och även kan känna sig kreativa. 

Skolverket (2007) lyfter att fritidspedagogerna ska jobba aktivt för att eleverna ska 

känna ansvar, delaktighet och inflytande, genom att de får leka fritt ger vi eleverna den 

möjligheten att själva få bestämma. 

 

1.1 Begreppsförklaring 
 

Här i begreppsförklaringen kommer vi att redogöra för olika begrepp som rör våra 

frågeställningar och syfte och även de som berör vår litteraturöversikt. 

 

1.1.1 Konstruktionslek 

 

Trageton (2006) skriver att lek med material omfattar all typ av konstruktionslek. Det 

kan vara bygglekar, lekar med sand och vatten samt skapande aktiviteter. 

Konstruktionsleken används mest i förskolan men även i skolan och på fritidshemmet 

(Trageton, 2006). 

 

1.1.2 Artefakt 

 

Artefakt menas vanligen vara ett föremål som är bearbetat av människan enligt 

(Kyrklund, 1992).  Bjurulf (2011) skriver att hela vår vardag är fylld en rad olika 

artefakter. Klerfelt & Qvarsell (2013) skriver att eleverna använder sig av artefakter, 

vilket skapar en förutsättning för sociala interaktioner mellan elever. 

 
1.1.3 Socialt samspel 

 

Dysthe (2011) skriver att skolan är en plats där eleverna har möjlighet att utvecklas i 

grupp men även enskilt. Vygotskij anser att det sker ett bredare lärarande kring eleverna 

genom socialt samspel och sociala interaktioner. Det sociala samspelet bidrar även till 

att eleverna kan förmedla och överföra kunskap och även talspråk. Dysthe (2011) 

skriver att den sociala konstruktivismen är något som ständigt pågår och det är något 

som en grupp elever konstruerar tillsammans. 

 

 

1.1.4 Fritidspedagog 

 

Fritidspedagog och fritidslärare är en beteckning inom yrkeskategorin lärare, som har en 

högskoleutbildning som inriktas mot arbete i fritidshem. Fritidspedagog är en gammal 

benämning och används av dem som tog sin lärarexamen före 2001. Inför en ny 

lansering av lärarutbildningen, betecknas nu fritidspedagoger som lärare med inriktning 

mot arbete i fritidshem (Philgren, 2011). 
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2 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur elever pratar med varandra i samband med 

konstruktionslekar. Samt att se hur eleverna agerar i samspelet med kompisarna och lego. 

 

2.1 Frågeställningar 

 

- Vad pratar elever om när de bygger med lego? 

- Hur agerar eleverna i samspel med lego och kompisar?  
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3  Litteraturöversikt 
 

3.1 Legots betydelse 
 

Enligt Lego själva har de valt att marknadsföra sitt varumärke genom att olika 

kunskaper och upptäkter kan utvecklas med hjälp av lego. På legos hemsida 

marknadsför sig  på ett intressant sätt Legots varumärke (2014) har själva att 

kategorisera legots betydelse för eleverna. Det har de gjort genom fyra kategorier, 

fantasi, kreativitet, glädje och inlärning. Med fantasin menar de att det ska väcka 

nyfikenhet och ställa frågan varför och med hjälp av fantasin kan det ge förklaringar och 

möjligheter. De lyfter att genom fri lek utvecklar eleven sin fantasi som är grunden till 

deras kreativitet. Med kreativiteten vill dem försöka att skapa förmåga hos eleven till att 

komma på nya, överraskande och värdefulla idéer. De vill även försöka få eleven till att 

tänka systematiskt kreativt genom att kombinera logik och förnuft med lekfullhet och 

fantasi. 

 

Genom glädjen vill de med legot att eleven ska känna lyckan genom att vara engagerad 

i något som kräver skicklighet. Glädje kan vara att göra något tillsammans, uppleva ett 

spännande äventyr, känna entusiasm samt överraska sig själv men även andra över vad 

man kan göra och skapa med legot. Via inlärningen får eleven möjlighet att 

experimentera, improvisera och upptäcka. Genom att vidga sina tankar och handlingar 

och lära sig att se och uppskatta ur flera perspektiv (Legots varumärke, 2014).  

 

Enligt Hangaard & Rasmussen (1993) har forskning visat att lego bidrar till mängder 

med lekmöjligheter för eleverna. Nelson & Svensson (2005) skriver att nackdelen med 

lego är att man inte kan skapa alla sorters föremål, detta beroende på legobitarnas släta 

yta. Men de lyfter att lego är väldigt bra till att träna på att bygga olika konstruktioner 

som hus och broar detta genom legots kantiga former. 

 

3.2 Konstruktionslek 
 

Konstruktionslek är en lekform då det skapas något, exempel kan vara att bygga med 

lego eller bygga kojor (Trageton, 2006). Lärandet som sker i leken är sensomotorisk och 

socio-emotionell då eleverna formulerar olika uttryck för sina sinnesupplevelser. Vilket 

skapar tankar och nya kunskaper för sig eleven men även omvärlden (Trageton, 2006). 

För att en god konstruktionslek ska kunna genomföras krävs utrymme, detta för att 

eleverna ska kunna skapa god stimulans i leken för att lära.  

 

Trageton (2006) lyfter två lärandestadier som eleverna går igenom i utvecklingsstadiet. 

Dessa är konvegent symbollek och divergent symbollek. 

Divergent symbollek innebär att eleven inte har något speciellt krav på att skapelsen ska 

se ut som vad den presenteras ska vara. Konvergent symbollek är motsatsen där 

eleverna har ett fokus till att försöka skapa något som efterliknar något från 

verkligheten. 

 

Mylesand (2007) anser att hörnan för bygg och konstruktion ska vara en plats för 

demokratiska beslut, där interaktionen mellan elev, elev – elev och lärare – elev ska 

kunna ske. Mylesand (2007) belyser att lärarna ska vara närvarande i bygghörnan för att 

kunna ge eleverna utmanande uppgifter. Skulle det vara så att läraren inte kan närvara 
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så ansåg Mylesand (2007) att det bör vara en lärmiljö som är inspirerande till att fånga 

eleverna och ge dem en ny utmaning. Han menar med en inspirerande lärmiljö är att 

materialet ska vara fräscht och välsorterat, det ska även vara tillgängligt för eleverna 

och erbjuda en stor valmöjlighet. Eleverna ska känna att byggrummet är ett ställe där 

eleverna möts med respekt för varandras konstruktioner. Om bygghörnan är tydlig vad 

det gäller utrymme, material och rummets uppbyggnad, gör det att byggrummets 

tillgänglighet stärks då eleverna vet om att detta är platsen för att bygga.  

Placeringen av materialet kan vara avgörande för hur elevernas möjlighet till att 

spontant börja bygga med legot. 

 

3.3 Språk 
 

Svensson (2009) skriver att med hjälp av språket får vi kontakt med andra människor. 

Språket är något som förknippas med tal- eller skriftspråket. Det finns andra former av 

språket som bl.a. teckenspråk, morsesignaler, kroppsspråk samt symbol och 

skriftsystem för människor med funktionshinder. Det består av mängder med små 

byggstenar, som t.ex. språkljud, ord eller längre fraser. Den sortens byggstenar bygger 

språkets form. Språkets sociala funktion är dess väsentliga huvudsak. Svensson (2009) 

anser att om fonologi vilket kan förklaras som den minsta byggstenen i språket så som 

språkljud. Fonologin handlar om hur vi uppfattar talljudens funktion i språket. 

Morfologi handlar då om ordbildning och beskriver hur ordens struktur, form samt hur 

de bildas och vilken ordklass de tillhör. Den tredje beståndsdelen är syntax och beskrivs 

hur ord kan sättas samman till fraser och satser. Syntax är ett regelsystem som styr hur 

vi binder samman ord till meningar. Språket hjälper oss i samhället till att lösa olika 

problem antingen med hjälp av andra människor eller på egen hand. Genom språket 

skapar vi vår grupptillhörighet genom signaler. Inte bara etniskt, geografiskt, 

åldersmässigt utan även socio-ekonomiskt. Svensson menar att språket signalerar olika 

intressegrupper eller yrkesutövningar. 

 

Fast (2008) skriver om begreppet habitus, vilket innefattar hur vi klär oss, äter, vad vi 

gör på fritiden samt vilken musikstil vi gillar. Begreppet språkligt habitus lyfts i texten 

där elever möter läs och skriftspråket olika beroende på förutsättningar från hemmet. 

Från hemmet lär sig eleven hur hen ska använda sin grammatik i hemmiljön men även 

normer, värderingar samt olika traditioner som finns inom familjen. Läsandet och 

skrivandet tar sig olika beronende på vilken familj eleven är uppväxt i , vilket ger olika 

kunskapsnivåer hos eleverna och olika erfarenheter av skriftspråket. Fast skriver att mor 

och farföräldrar kan spela en stor roll för eleven i läs- och skrivutvecklingen då de läser 

högt, sjunger för eleven. Det är också vanligt att föräldrarna ger presenter böcker och 

spel för eleven detta sker oftast vid högtider som födelsedagar eller julafton. 

 

Linell (1982) anser att genom en god språkkunskap underlättar det människans 

möjlighet till att inhämta och lagra kunskaper om verkligheten. Svensson (2009) skriver 

att språkets funktion inrymmer pragmatiken då lyssnaren ska försöka uppfatta innehållet 

som sagts. Einarsson (2004) nämner ackommodation då eleven anpassar sitt språk till 

sin samtalspartner. Det skrivs i texten att hela språkutvecklingen är en sorts anpassning 

genom givna resurser. Ackommodationen rör språkets alla delar så som kroppsspråk, 

röstbehandling, vilket tempo man har när man talar samt vilket ordval och uttal som 

man har (Einarsson, 2004). Bjurulf (2013) skriver att språket kan utvecklas genom 

konstruktionsleken, då eleven kan samspela med kompisar och använda sig av termer 

som är kopplade till konstruktionsleken för att bli förstådd i leken . 
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Lemke (1990) skriver att vardagsspråket är ett begrepp som utvecklas muntligt och 

spontant, som används i vardagliga miljöer där eleven befinner sig. Lemke (1990) anser 

att vardagsspråket är något som inte är förutbestämt utan kommer spontant. 

Vardagsspråket uppkommer genom olika uppfattningar som individen har sedan 

tidigare. 

 

 

3.4 Informella lärandet 
 

Falkner & Ludvigsson (2012) skriver att i fritidshemmet är det informella lärandet 

huvudnyckeln i skolan är det formella lärandet som ligger i grund för utvecklingen. Det 

informella lärandet är det spontana, där de inte är schemalagt, utan det är frivilligt och 

även intressestyrt. Det informella lärandet i fritidshemmet blir stort med tanke på att 

fritidshemmet ska erbjuda en meningsfull fritid och även erbjuda många olika skiftande 

lärandesituationer. Falkner och Ludvigsson (2012) menar att alla dessa används mer 

eller mindre i fritidsverksamheten. I varje aktivitet i fritidshemmet så sker de ett lärande 

utan att eleverna vet om det. Det är vanligt och förekommande att eleverna använder sig 

av olika material för att bygga ihop något med hjälp av klossar, kappla-stavar, lego etc. 

Det innebär att eleverna använder sig av sina sinnen. När eleverna leker med någon som 

gör att de bygger så sker de många läranden som kommunikation, samarbete, höjd, 

bredd, längd osv. (Falkner & Ludvigsson, 2012). 

 

Fritidshemmet är den arena där barn och elever spenderar sin tid efter skolan när 

vårdnadshavarna jobbar eller av andra anledningar inte har möjlighet att ha sina barn i 

hemmet. I Sverige år 2012 så var det 411 000 barn inskrivna på fritidshemmen 

(Skolverket, 2012). 

 

3.5 Leken 
 

Enligt skollagen ska fritidshemmet erbjuda flera olika estetiska lärprocesser 

verksamheten. Leken är en stor del av elevernas tid på eftermiddagarna därför ska de 

finnas stora möjligheter att leka på olika plan. I styrdokumenten står det att de ska 

erbjudas möjligheter till en varierande verksamhet såsom dans, fysisk aktivitet, lek samt 

bild och form. Leken har länge sett som ett utvecklingspsykologiskt perspektiv vilket 

innebär att leken i fritidshemmet utvecklar ett lärande hos eleverna (Falkner & 

Ludvigsson, 2012).  

 

Ett förekommande problem är att eleverna leker på fritidshemmet och på eftermiddagen 

går de hem, då städas ofta deras material bort och dem får börja om från nytt. Detta 

beror på att pedagogerna ofta vill ha en strukturerad verksamhet och att det ska vara 

ordning och reda i slutet av dagen (Eriksson & Bergström, 2013). För att eleverna ska få 

ut så mycket av leken krävs det att det är en bra planering kring miljön och att det ska 

finnas möjligheter till att utöva de lekar som de är intresserade av.  

leken, vilket innefattar olika lekar med objekt, rollekar och socio dramatiska lekar 

(Eriksson & Bergström, 2013). 

 

Jensen (2013) lyfter att det finns fyra olika sorters syn på lek, sensomotorisk lek vilket 

innefattar rörelselek. Sociallek, konstruktionslek och låtsatslek. Jensen (2013) 

underkategoriserar även regellekar och intresselekar där olika lekar med tävlingsinslag 

finns och intresselekar som innefattar t.ex. att samla på spelkort.  
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3.6 Fria leken 
 

Olofsson (1996) skriver att vi som lärare måste vara engagerade i vad eleverna leker, 

även om inte läraren är med och leker. Hangaard & Rasmussen (1993) menar att ”fri 

lek” innebär när verksamheten inte är planerad, då eleverna gör något på egen hand utan 

att lärarna deltar i leken. Knutsdotter Olofsson (2010) skriver att lärarens roll i den fria 

leken är att hjälpa de elever som inte har lärt sig leksignalerna och hjälpa eleverna 

vidare i leken för att få dem att förstå regler och dess språk. 

 

3.7 Låtsaslek/fantasilek 
 

Elever i fritidshemmet använder sig av lek i olika sammanhang och ofta av låtsatslek 

som innebär att dem låtas att de är någonting eller är dem leker att de är någonting. Bara 

för att eleverna ingår eller säger att dem gör någonting på låtsas så innebär de inte att de 

måste ingå i en aktivitet för att kunna låtsaslek (Jensen, 2011).  

 

Vygotskij menar att leken har en stor betydelse för elevers språkliga utveckling och när 

det kommer till fantasi leken och verkligheten har han belyst fyra samband som bygger 

på fantasileken. Eleverna använder sig ofta av fantasin när de leker, dem spelar olika 

roller och hittar på figurer och använder sig av olika artefakter. Fantasilek innefattar att 

det är elevernas verkliga erfarenheter som byggs på. Elevernas verkliga erfarenheter har 

stor betydelse i fantasileken. Genom kreativitet skapas även lusten till att fantisera sig 

fram i leken och använda sig av olika roller (Jensen, 2011).  

 

Fast (2008) skriver att reproduktion är något som upprepas från något som redan är 

skapat. Fast skriver att reproduktionen skiljer sig från kreativiteten, vilket skapar 

möjlighet till oprövade tankar och handlingar. Det framhålls även att kreativiteten inte 

är skild från verkligheten utan byggs upp på människors tidigare erfarenheter där den 

sociokulturella miljön är viktig. Fast (2008) skriver att i leken är det elevens naturliga 

sätt att handskas med verkligheten, de skapar lekar om dagliga händelser eller 

situationer som inte är upplevda av dem själva. 

 

3.8 Meningsfull fritid 
 

Dahl & Ackesjö (2011) beskriver utifrån deras studie att meningsfull fritid är då 

eleverna har tid för olika typer av lekar tillsammans med sina kompisar. Haywood 

(1995) beskriver i sin bok om fyra sätt att se på begreppet fritid. Första exemplet som 

lyfts är överbliven tid som kan utnyttjas till någon fritidsaktivitet. Det kunde även vara 

olika former av aktiviterer, ett komplement till skolan och fritid som frihet. 

 

Haglund (2001) anser att meningsfull fritid handlar om den tid som individen är befriad 

från krav och kan genomföra de aktiviteter som känns utvecklande och rätt för personen 

i fråga. Skolverket (2007) lyfter att fritidshemmets uppdrag är att komplettera skolans 

verksamhet med olika kunskaper och erfarenheter. Haglund (2009) lyfter att 

fritidshemmet ska erbjuda eleverna aktiviteter som inte leder till något som inte känns 

betvingat att göra för att det ska kännas meningsfullt. 
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Philgren (2011) menar att fritidshemmet ska vara en plats där eleverna ska kunna känna 

sig trygga, ha rolig och en stimulerande lärmiljö för eleverna. Den meningsfulla fritiden 

ligger till grund i olika aktiviteter där kreation är ett huvud syfte och eleverna utvecklas 

utifrån sin ålder, mognad, behov, intresse och erfarenhet (Pihlgren, 2011). Dahl & 

Ackesjö (2011) lyfter i sin studie att verksamheten måste vara anpassad så att alla elever 

trivs oavsett ålder och kan få inflytande över sin fritidstid om vad de vill göra, detta för 

att få de äldre eleverna till att stanna kvar längre på fritids efter skolans slut  

 

3.9 Fritidsverksamhet 
 

Falkner & Ludvigsson (2012) skriver att i Sverige är fritidsverksamheten en frivillig 

pedagogisk verksamhet som vänder sig till skolbarn upp till tolv års ålder. 

Fritidsverksamheten regleraras av skollagen och även läroplanen 2011. Verksamheten 

ska bidra till att hjälpa eleverna med läroplanens kunskapsmål. Fritidspedagogerna ska 

även bidra till att erbjuda eleverna meningsfull fritid. Det ska även vara en stimulerade 

och en mötesplats för eleverna för att utvecklas både enskilt och i grupp men även en 

möjlighet att utveckla sina kompetenser i socialt samspel. De allmänna råden lägger 

även stor fokus på att personalen ska arbeta med de normer och värden som samhället 

har. Fritidsverksamhetens största uppgift är att stärka och inrikta sig på elevernas 

sociala utveckling. Eleverna ska även få en stor möjlighet att själva få utveckla sina 

intressen och förmågor och utifrån din hitta sin egen identitet (Falkner & Ludvigsson, 

2012).  

 

3.10 Miljön och lokaler 
 

Björklid (2005) skriver att lärande på fritidshemmet och i skolan inte alltid sker i ett 

klassrum utan på flera olika utrymmen som finns tillgängliga. Lärande är något som 

sker naturligt för eleverna och vi pedagoger ska även försöka se till att de sker ett 

lärande. Det sker både informellt och formellt lärande i de olika miljöerna eleverna 

befinner sig i. Det krävs att de finns informella lärande miljöer på fritidshemmet och 

även i klassrummet, för att eleverna ska utvecklas och det spelar en stor roll för 

elevernas kommande utveckling att själva skapa miljöer där dem kan leka och 

utvecklas. Det tåls att tänka på att det inte ska läggas så stor vikt på hur lokalerna är 

formade, utan är man en duktig pedagog och har ”pedagogiskt” i bakhuvudet så skapar 

man således bra lärande miljöer för eleverna. Lärandet på fritidshemmet sker inte enbart 

runt en miljö utan de sker i alla miljöer eleverna möter. 

 

Arbetsmiljön på fritidshemmet är även elevernas utvecklingsmiljö, därför krävs det att 

den är tilltalande och intressant för eleverna. Det krävs även att det finns möjligheter till 

utveckling och vilja från elevernas sida. Eleverna behöver även flera olika platser för att 

lära sig så mycket, det kan räcka med ett annat rum som har andra färger än det andra 

rummet.  (Björklid, 2005).  
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4 Teorianknytning 
4.1 Teoretiskt ramverk 
 

Lev Vygotskij är förgrundsfigur för den sociokulturella traditionen, teorin anknyter till 

hur lärande och utveckling sker. Han studerade utvecklingen, språket och medvetandet. 

(Jensen, 2013). Vygotskij använde sig av en triangel som illustrerar medieringens 

princip. Den bygger på att ge eleverna stimuli, respons och medierade redskap 

(Lundgren, Säljö & Liberg, 2012). Mediering avser redskap eller verktyg som 

människor kan använda sig av för att förstå omvärlden (Lundgren m.fl. 2012). 

 

Marton & Booth (2000) skriver att vi människor lär oss saker olika, genom att vi har 

olika bakgrunder och erfarenheter. Vilket kan leda till att vi lär oss av varandra 

beroende på situation och vilken erfarenhet som är kopplad till situationen. Lundgren 

m.fl. (2012) skriver att kunskapen växer fram ur ett samspel mellan elever och elever 

och lärare. Det lärande som sker genom att människan delger varandra erfarenheter om 

sin syn på just den kunskap som delges Fritidshemmet är en plats där många elever 

möts och alla är de olika och har olika erfarenheter med sig från hemmet. 

 

På fritidshemmet finns det mycket att göra och många olika situationer att utforska och 

genomföra, eleverna kan då hjälpa varandra till att lösa de uppgifterna med deras 

tidigare erfarenheter eller situationer som kan associerar till en specifik situation. 

Partanen (2007) anser att skolan och fritidshemmet ska vara en plats som ska väcka 

nyfikenhet och utforskande hos eleverna till att utvecklas och prova på nya saker. 

Philips & Soltis (2010) skriver att elever upptäcker och uppfinner saker i leken för att 

kunna anpassa sig till vad som sker. Lundgren m.fl. (2012) skriver att språket är 

människans psykologiska verktyg. Genom språket kan vi skapa högre grad av lärande 

genom problemlösningar och många olika färdigheter. Philips & Soltis (2010) skriver 

att imitation är något som elever använder sig av i stor grad när de leker, oftast tar de 

efter vardagliga situationer som när de sitter i klassrummet, matbordet, affären. 

  

Lundgren m.fl. (2012) lyfter att människor använder sig av två slags redskap för att 

kommunicera, språkliga och materiella. Språkliga redskap kan vara siffror, bokstäver 

eller olika begrepp som cirkel, plus eller minus m.m. Materiella redskap kan vara 

föremål som kan vara tillhands för att hjälpa till i kommuniceringen. Lundgren m.fl. 

(2012) skriver för att ett lärande ska ske behövs det i varje situation finnas en reflektion, 

olika kunskaper samt en fysisk handling. Utan dessa tre så sker inget lärande. Philips & 

Soltis (2010) skriver att språket i det sociokulturella perspektivet förstårs genom ett 

utvecklingsbart teckensystem som samspelar med andra uttrycksformer. Genom olika 

kunskaper som människan bär med sig ser de olika på bilder, talet, formler eller andra 

former av tecken. 
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5 Metod 
5.1 Val av metod 
 

Vi använde oss av en kvalitativ forskningsmetod, då vi observerade för att höra hur 

elever pratar och samspelar med varandra när de byggde med lego. Holme & Solvang 

(1997) skriver, för att få ut så mycket som möjligt av observationer är det viktigt att 

också kunna se eleverna från olika perspektiv och även genom observation kunna se  

hur elevernas beter sig. Vi använde oss av ett observationsschema där vi valt ut att 

kategorisera tre olika talspråk som vi hörde genom observationen (se bilaga B). Detta 

gjorde det lättare för oss att observera och sammanställa våra observationer. Anledning 

till de valda kategorierna var genom en sammanstälning kring vår provobservation. 

Utifrån provobservationen sammanställde vi resultatet och beslutade oss för att 

kategorisera elevernas talspråk som konstruktionsspråk, vardagsspråk samt 

matematikspråk. I samband med observationerna valde vi även ut fyra katigorer som 

handlade om eleverna agerande gentemot varandra och de vi kom fram till var glada, 

beröm, nyfikna och arga.  

 

Kihlström i Björkdahl & Dimenäs, (2007) skriver att observera är ett exempel på att se 

hur teori och praktik hör ihop. Som observatör är de ditt ansvar att beskriva de som 

sker. Att kunna få med allt man ser kan vara svårt vilket gör de lättare att använda sig av 

någon form av anteckningsunderlag. Att man även är tydlig med vilka aktörer det rör 

sig om, hur många dem är. Även relevant fakta kring aktörerna som anses vara viktigt. 

Men att även tala om vilket objekt, eller ämne som ska observeras. Observatören ska se 

observationen med nya ögon, med det menas att man inte ska ta en situation för givet, 

eftersom vi som observatörer redan har påverkat situationen och kan ändra utfallet från 

det vanliga. 

 

5.2 Urval 
 

Vi genomförde observationerna på en liten skola med åldrarna F-3 skolan med 90 elever 

fördelade på två fritidshemsavdelningar. Skolan ligger belägen i en ort i Sverige. Vi 

observerade de elever som satt i legorummet just då. Vi lät alla att vara med men 

maximalt 5 stycken åt gången. 

 

Vi gav vårt missivbrev (Bilaga A) till en lärare på fritidshemmet som delade ut elva 

brev till de vårdnadshavare vars barn vi observerade. Utfallet blev så att alla barnen var 

pojkar då de var mest intresserade av lego enligt lärarna på fritidshemmet. Vi fick svaret 

ja av samtliga elva vårdnadshavare, ålder på dessa elever är blandat mellan 7-8 år.  Av 

dessa elva elever så fick de själva spontant sätta sig i legorummet och leka. Av våra 

godkända respondenter valde vi sedan att enbart observera fem stycken som max åt 

gången, detta för att grupperingarna inte skulle bli för stora och svårare att observera.  

 

I vårt val av observation valde vi att genomföra den på elever som hade ett intresse för 

legobygge, detta med hjälp av lärarna som valde ut eleverna åt oss. En av oss har gjort 

sin VFU på skolan, därför vet vi att legobygget är ett stort intresse. Totalt observerades 

11 elever och vissa av eleverna återkommer i flera observationer. Fyra 

observationstillfällen genomfördes under en och samma dag och olika tid per 

gruppobservation. Anledningen till varför observationerna genomfördes på en dag var 

för att det var många av de elever som vi fick tillstånd att observera var på 

fritidshemmet den eftermiddagen som observationerna genomfördes.  
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5.3  Genomförande 
 

Vi började med att gå till den berörda skolan för att göra en provobservation, därefter 

kom vi fram till tre olika kategorier kring eleverna språk och fyra olika kategorier kring 

elevernas beteende (Bilaga B). Kring språket blev det, konstruktionsspråk, 

vardagsspråk och matematikspråk. 

 

Observationerna skedde under samma dag. De var enbart en av oss som utförde 

observationerna.  Eleverna hade en speciellt byggrum där de byggde med lego, det var 

ett stort rum med färglada färger, dörren till legobygget var alltid stängd, efter att 

eleverna hade gått in i rummet så stängde de igen dörren. Eleverna som observerades 

lekte som de bruka göra. De som avgjorde observationstiden kring observationerna 

berodde på att leken dog ut eller att eleverna valde att avbryta leken och göra något 

annat istället. 

 

Material som användes vid observationen var Iphone och ett observationsschema se 

(Bilaga B) Observationerna spelades in för att vi tillsammans skulle kunna diskutera 

med varandra vad vi hade hört och hur vi tolkade det. Det inspelade materialet lyssnade 

vi först igenom och därefter transkriberade materialet. 

 

5.4 Bearbetning av materialet 
 

När vi samanställde vårt material använde vi oss av våra tre kategorier som vi själva 

valde ut för att få en tydligare bild av vad vi hörde.  Konstruktionsspråket bygger på att 

eleverna talar med varandra om det som rör själva legobygget, som när de säger vi 

bygger en affär, ett hus osv. Vardagspråket det var när nya elever kom in i rummet och 

ställde korta frågor som hälsningsfraser och vad och varför de bygger som de gör och 

även svordomar som användes på ett vänskapligt sett. Matematikspråket handlar om hur 

eleverna använder sig av de matematiska begreppen som de har lärt sig tidigare sådan 

som rör sig om höjd, längd, bredd och även siffror.  Genom provobservationen kom vi 

även fram till fyra olika kategorer som byggde på elevernas agerande. De som vi kom 

fram till var, glada, nyfikna, beröm och arga.  

 

5.5 Etiskt övervägande 
 

De fyra huvudkraven som vetenskapsrådet ställer är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Björkdahl & Dimenäs, 

2007).  

 

Vi har genom informationskravet skickat ut ett missivbrev till berörda elevers föräldrar. 

Genom deras samtycke har vi fått möjlighet att observera deras barn. Det insamlade 

materialet är förvarat på säkert sätt, genom att materialet ligger sparat på en hårddisk 

som är skyddad med lösenord. Vilket gör att det ligger skyddat så att ingen utomstående 

kan ta del av materialet. Och elevernas namn framkommer inte i texten utan är ersatta 

med andra namn. Vi har även valt att inte skriva vilken skola som har varit till hjälp 

med observationerna, detta bara för att inte avslöja någon av eleverna. När det gäller 

nyttjandekravet så har eleverna och deras vårdnadshavare blivit informerade om att 

resultatet av observationerna endast förekommer i denna studie.  
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5.6 Trovärdighet/ Tillförlitlighet 
 

Vi valde kvalitativ metod och i detta fall observation då vi kände att det var med hjälp 

av observation som vi kunde få in mest empiri till våra frågeställningar. För att få 

trovärdiga och mer rättvisande resultat så bör man med fördel genomföra observationer 

mer en gång till (Björkdahl & Dimenäs, 2007). Observationerna genomfördes utav en 

men spelades in så att vi kunde lyssna och skriva tillsammans. Björkdahl & Dimenäs 

(2007) anser att genom videoinspelning ökar det reliabiliteten, men då kan man ställas 

inför andra etiska problem (Björkdahl & Dimenäs, 2007). 

 

5.6.1 Validitet 
 
Björkdahl & Dimenäs (2007) skriver att validitet generellt är det som man verkligen 
mäter det som ska mätas. Det gäller att vara kritisk mot materialet och de analyser som 
utvecklas under hela forskningsprocessen.  

 

5.7 Metodkritik 
 

Våra farhågor med denna observationsstudie grundar sig på att enbart en av oss utfört 

observationerna för att tillförlitligheten inte blir lika stor som om vi både deltagit. 

Björkdahl & Dimenäs (2007) skriver att det är vanligt att studenter skriver sina arbeten 

tillsammans det kan man dra nytta av genom att öka reliabiliteten. Att observationerna 

enbart genomfördes under en dag och under fyra tillfällen är också något som blir en 

kritik till oss, detta genom dålig planering och tidsbrist.  

 

Våra gemensamma tankar gick inför valet om vilket tid på dagen som vi ska genomföra 

observationen. Detta grundade sig i om vilken omfattning gruppstorleken var, ifall 

eleverna kanske är trötta alternativt pigga och hur mycket tid fritidshemmet avsätter tid 

för eleverna att bygga med lego. På fritidshemmet där observationerna genomfördes 

hade eleverna tillgång till fri lek flera gånger under veckan. Sedan finns det även 

planerade aktiviter där eleverna själva får välja om dem vill delta. Anledningen till 

varför vi valde bort intervjuer och enkäter var enkelt för oss. Detta för att vi ansåg att vi 

skulle få svar på våra frågeställningar med hjälp av observationer. Vi ville både höra 

och se vad eleverna sa och gjorde. 
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6 Resultat 
 

Vi kommer att redogöra för varje observationstillfälle för sig. I observationerna har inte 

alla elever pratat med varandra där av att inte alla elever står med i den löpande texten. 

Alla namn i resultatet är påhittade och kan inte på något sätt kan namnen kopplas till 

elevernas riktiga identiteter. De valda kategorierna har färgmarkerats för att göra det 

lättare att se, Konstruktionsspråket bygger på att eleverna talar med varandra om det 

som rör själva legobygget, som när de säger vi bygger en affär, ett hus osv. 

Vardagsspråket det var när nya elever kom in i rummet och ställde korta frågor som 

hälsningsfraser och vad och varför de bygger som de gör och även svordomar som 

användes på ett vänskapligt sett. Matematikspråket handlar om hur eleverna använder 

sig av de matematiska begreppen som de har lärt sig tidigare sådan som rör sig om höjd, 

längd, bredd och även siffror. Kategorierna som handlar om elevernas agerande 

kommer ses i den löpnade texten som en sammanfattning i samband med de 

ovanstående kategorierna. Dessa fyra kommer därför inte färgmarkeras.  

 

 

 

Observationstillfälle/Beteende Antal elever Varaktighet Elevernas namn 

7/5-2014 Slottet/Huset  

 

4 elever 10 minuter Armin, Nils, Emil och Glenn 

7/5-2014 Vapenstället 

 

2 elever 10 minuter Emil och Glenn 

7/5-2014 Skolbygge  

 

4 elever 12 minuter Maxi, Emil, Jonas och Glenn 

7/5-2014 Affären  

 

5 elever 9 minuter Ali, Carl, Rasmus, Emil och Glenn 

 

 
6.1 Observation - slottet/huset 
 

Antal elever- Armin, Nils, Emil och Glenn 

Varaktighet- 10 minuter 

Ålder- 7-8 år 

 

De första som hördes var när Armin ropar ”titta, jag hitta en kvadrat”, vilket 

kategoriseras som ett matematiskt språkbruk. Eleverna började bygga ett slott, ett hus 

och en gård. Det gick några minuter in i leken när eleverna började prata med varandra 

det var små korta fraser som hej, vad gör ni? vad ska vi göra, Vardagsspråk. Armin och 

Nils byggde på något av husen och gav varandra material, Nils gav enbart blå bitar till 

huset och det fortsatte eleverna med någon enstaka minut. Mellan killarna så gav de 

varandra material som skulle leda till att bygget skulle bli större.  

 

Emil - Glenn kan du ge mig fyra gröna 

Glenn - ja de stora eller de små? 

Emil - de stora 

Armin - men ja har massa gröna, här… 
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Här använder sig eleverna av matematikspråket då de talar om att ge och ta. 

Subtraktion och addition.  

 

Och därefter skickar Armin över de gröna klossarna till David och bygget fortsätter på 

samma sätt det ger och tar från varandra. Eleverna samarbetar med varandra genom att 

fråga varandra om hjälp. Här är eleverna glada mot varandra och samtidigt som Glenn 

ger Emil de stora legoklossarna ler de åt varandra.  

 

Nils - Vill du ha mer blå? 

Armin - nä  

Nils - jo men de måste bli högre 

 

Här använder sig eleverna fortfarande av matematikspråket genom att tala om höjden.  

 

Efter det sa inte eleverna något mer kring gröna eller blå klossar.  

Eleverna hade mycket idéer och det märktes tydligt att de hade lekt mycket tidigare med 

varandra. Efter några minuter börjar eleverna starta en konversation med varandra 

 

 Armin - men hallå, titta vi ska bygga ett stort hus den ska ha fyra dörrar och en stor 

skorsten som ska vara fyrkantig 

Nils - okej, hur ser den ut om den är fyrkantig? En som fröken visade idag? 

Armin - ja, den som hon visade när vi skulle bygga huset på mattelektionen. 

 

Konstruktionsspråk, eleverna talar här om hur husets utformning ska vara vilken form 

det ska ha och hur många dörrar som ska finnas på huset. Eleverna använde sig även att 

matematikspråket genom att tala om olika matematiska formler. Eleverna är nyfikna på 

vad som sker och hjälper varandra genom att tala om hur något är.  

 

Dessa fyra killarna ingick i roller som att de var olika yrkesmänniskor. En var byggare, 

en var mördare, en var sotare och den fjärde var kidnappare, eleverna gick in i sina 

roller väldigt tydligt och det pratade med varandra inom ramen av leken. 

 

Armin- hallå jag är mördare 

Nils- okej, då är jag kidnappare 

Emil- jag är sotare som pappa, jaaaaaa 

Glenn- men då är jag snickare som pappa 

 

Här använder sig eleverna av vardagspråket, då de relaterar till sig själva och personer i 

sin omgivning, eleverna använder sig av sina tidigare erfarenheter, av både de som de 

har sett och hört. Här småflinar eleverna till varandra när de berättar om vilka 

yrkesroller de vill vara, det var en snäll attityd gentemot varandra och eleverna 

respektera varandra och lät var och en själva få välja vilken roller de ville ha. 

 

Efter nio minuter började elevernas lek att tystna och avta.  
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6.2 Observation - Vapenstället 
 

Antal elever- Emil, Glenn 

Varaktighet- tio minuter 

Ålder- 7-8  

 

Här observerades två killar som satt på golvet och lekte med lego bygget, dessa killar 

var även med i den första observationen. Emil och Glenn jobbade på någon form av 

vapenställe de första som observerades var när Emil ropar av glädje 

 

Emil - ”Titta här kompis om du bygger åt det hållet så bygger jag på andra hållet”,  

 

De gick fort och eleverna hjälpte varandra med bygget ena eleven byggde åt höger och 

den andra eleven åt vänster. Dessa elever pratade inte lika mycket med varandra och 

deras mål var att hela tiden konstruera något ännu större än vad de redan hade gjort. När 

de talade till varandra så använde de sig av konstruktionsspråket mer eller mindre 

 

Emil - jag bygger högre här 

Glenn - ja lätt  

Emil - bygg den ännu större 

Glenn - ja vi bygger ännu högre 

Emil - 300 miljoner högt miiiiiiinst 

 

Eleverna använder sig återigen av matematikspråket, det är tydligt när eleverna 

använder sig av olika matematiska termer men även när de talar om siffror. Eleverna är 

förväntansfulla och ivriga kring leken, vilket märks tydligt när eleverna gör olika miner 

och skrattar när de nämner de ovanstående orden. Eleverna tittar på varandra och ler, de 

är nyfikna i vad som sker i leken. 

 

Emil och Glenn är helt inne i leken och märker inte ens att de sker en observation på när 

dem leker. Det fortsatte att bygga upp sin arme och använde sig av legogubbarna som 

”hjälpte” till att bygga deras stad. Eleverna skrattade. 

  

Emil säger- hjälp, hjälp, jag behöver vapen för att skjuta ner de onda 

Glenn säger- men hallå jag är ju ond, jag kan inte hjälpa dig 

Emil säger - men lägg av hjälp mig 

Emil säger- okej, men då är vi goda istället 

Glenn säger - ja ska vi bygga om en ny arme?  

Emil Säger- ja, det vill jag 

Glenn säger fan vad bra! Ge hit de gröna bitarna  

 

Killarna använder sig här av ett Vardagsspråk då de diskuterar med varandra vad de ska 

bygga. En av eleverna använder sig av en svordom men den är mer riktad ur en positiv 

bemärkelse av att det var något bra. Elevernas agerande påvisar sig vara positivt, i slutet 

av konversationen ser vi hur eleverna ler mot varandra och fortsätter att leka på. 

Eleverna kommer överrens med fort och fortsätter leka med ett glatt bemötande 

gentemot varandra.  

 

Efter bara några sekunder började eleverna att bygga upp en ny arme som bestod av 

flera legobitar men alla var gröna och de använde sig av tio bitar på varje sidan och 

räknade även högt upp till tio så att det blev exakt antal på deras bygge. Observationen 
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avslutades aldrig utan de kom in två killar genom dörren och satte sig ner och de andra 

två killarna fortsatte som de hade gjort innan i någon enstaka minut.  

 

 

6.3 Observation – skolbygge 
 

Antal elever- Maxi, Emil, Jonas, Glenn 

Varaktighet- tolv minuter 

Ålder- 7-8  

 

Emil och Glenn satt kvar samtidigt som Maxi och Jonas kom in i rummet. Maxi och 

Jonas satte sig ner på legomattan och började med kort konversation med de andra 

killarna. 

 

Maxi säger: vad håller ni på med? 

Emil säger: vi bygger vapen 

Maxi säger: fan va tråkigt, kan vi inte bygga nåt tillsammans? 

Emil säger: som vadå? 

Maxi säger: en skola? 

Emil säger: åh vad töntigt 

Jonas säger: ja, vad roligt 

Glenn säger: ja vad kul 

 

Killarna använder sig även här av ett vardagsspråk då de diskuterar med varandra vad 

de ska bygga. Här använder sig eleverna till största delen till att komma på en 

gemensam lösning av att bygga något tillsammans. Maxi använder sig även av 

konstruktionsspråket då han frågar om de ska bygga något tillsammans men också vad 

han vill att eleverna ska bygga. Detta genom att ge feedback till förslagen. Elever talar 

med en god ton till varandra, vilket innebär att de även är lätt att samarbeta för eleverna. 

Emil visar inte lika mycket intresse för att bygga något med de andra killarna. Men så 

fort Glenn är med resten av killarna att bygga en skola ler Emil. Bygget med skolan 

fungerar bra för samtliga elever. Trots att eleverna använder sig av svordomar i leken så 

sker de på ett vänligt sätt, ingen av eleverna blir arga och de flesta tycker att Maxis ide 

är rolig. Det gör att eleverna är glada och Emil som tyckte det var töntigt, började leka 

och hade också roligt.  

 

Efter den korta konversationen blev de så att eleverna bestämde sig för att börja bygga 

en skola De började med att prata om hur de skulle bygga samtidigt som de redan hade 

börjat hålla i legobitar. Maxi som sa från början att han tyckte de var tråkigt och töntigt, 

kollade på till en början och när han såg att de andra eleverna började bygga upp en stad 

blev han intresserad vilket gjorde att de andra killarna tyckte de var roligt och började 

ge honom legobitar så han kunde hjälpa till. Eleverna relaterade till sin egen skola när 

de valde att bygga upp den. De byggde upp flera olika klassrum och hus.  

 

Jonas säger: hallå, hallå, vi måste bygga ett stort fritids med massa lego i 

Glenn säger: ja, men fritidset kan vara inne i skolan, då blir de kuligare 

Jonas säger: ja rummet kan vara gjort av lego 

Glenn säger: jaaaaa fan vad kul 

 

Den första meningen när Jonas säger att de ska bygga ett stort fritids använder sig han 

av både konstruktionsspråket och vardagsspråket. Här använder sig eleverna till största 
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del av vardagsspråket, de använder sig av ord som de själva förstår. De pratar även om 

vad de ska använda sig av för material och relaterar till sina egna upplevelser då de 

nämner fritids i skolan. Genom att eleverna redan är inne i leken så fortsätter samarbetet 

på samma sätt eleverna frågar varandra om tips och hjälper varandra när de behövs. 

Trots att eleverna använder sig av svärord, sker de på ett snällt där.  Eleverna är glada 

och nyfikna kring leken det frågar varandra om hjälp och hur de ska göra.  

 

Och där fortsatte de, eleverna byggde upp stora hus och rum som skulle föreställa en 

skola och ett fritids. Eleverna ingick hela tiden i en fantasilek de fantiserade att de var 

olika roller, lärare, fritidspedagoger, rastvakter och även elever. Dessa fyra killarna hade 

gått tillsammans redan från förskolan så eleverna relaterade tillbaka till både förskola 

och skolan. Efter nio minuter återgick Emil och Glenn till att fortsätta på sitt 

vapenställe. Eleverna började tappa intresse och började prata om annat, efter några 

minuter sprang två av killarna iväg, och de andra killarna iväg.   

 

6.4 Observation – Affären  
 

Antal elever- Ali, Carl, Rasmus, Emil, Glenn 

Varaktighet- nio minuter 

Ålder- 7-8  

 

Emil och Glenn satt kvar och byggde på sitt vapenställe och in kommer det tre killar 

som började bygga tillsammans utan att egentligen prata med varandra. Eleverna som 

kom in i rummet gick till ett skåp där de hämtade färdiga byggen som de förmodligen 

lagt in där tidigare under dagen eller gårdagen. Dessa elever lekte att de hade en affär de 

hade redan väldigt mycket material innan eftersom de hade lekt affär innan. Under 

observationen pratade dessa tre killar om deras affär som de döpt till Legoland 

 

Ali säger- vi måste gör Legoland större fattar ni väl  

Resten av killarna säger: jaaaaaaa… småflinar till varandra 

 

En av killarna frågade de andra killarna om de hade varit på Legoland, och alla elever 

svarade ja på hans fråga. Efter ungefär sex minuter in i leken märktes de att de är något 

nytt som ska skapas, de börjar med att 

 

Ali säger: vi måste bygga ett nytt hus 

Carl säger: nä, varför då?  

Ali säger: men Legoland ska ju vara störst i hela världen 

Rasmus säger: jaaa det ska vara superstort 

Ali säger: okej men vi kan väl bygga vattenpalats? 

Rasmus säger: är du knäpp eller, de finns inget vattenpalats? 

Carl säger: men hallå de är ju bara på låtsas  

Ali säger: ja okej vi bygger de, så ska de finnas glasskiosk med 

Rasmus säger: jaaa massa glass 

 

Här använder sig eleverna av både konstruktionsspråket med även vardagsspråket, de 

nämner om hur de ska bygga och vad de ska bygga. Sedan talar de till varandra tills de 

kommer fram till ett förslag och skapar det. Både Rasmus och Ali nämner vardera gång 

något kring matematiska ord. Denna konversation visar på att eleverna är intresserade 

av de som ska byggas upp, eleverna är samspelta och lugna och väldigt glada. När 

Rasmus nämner att de ska finnas massa glass ler alla killarna och Rasmus ser nöjd ut. 
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Killarna leker och bygger och ger varandra material utan att säga något så räcker de 

över material.  

 

Därefter började killarna Ali och Carl bygga ett nytt projekt som skulle bli en glasskiosk 

och från glasskiosk blev det en affär. Ali och Carl ropar så hela fritidshemmet hör, kom 

och köp glass jättebilligt billigare än ö & b.  

 

Eleverna runt omkring skrattade mest och det kom ingen och köpte glass, därefter var 

eleverna tysta i ungefär två minuter och fortsatte bygga. De andra två killarna satt själva 

i sitt hörn och fortsatte med de som de hade börjat med när vi observerade de i vår första 

observation. Därefter när leken började dö gick killarna ifrån legobygget och la tillbaka 

materialet i skåpet och gick ut och stängde dörren.  
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7 Analys 
 

7.1 Vad pratar eleverna om när de bygger med lego? 
Syftet med vår studie var att undersöka hur eleverna pratar med varandra i samband 

med konstruktionslekar. Jensen (2013) skriver att Vygotskij menar att det sker samspel 

genom leken och de bidrar till eleverna ökar sin sammarbetsförmåga. Observationerna 

som genomfördes visade på att eleverna talar till varandra när de behöver något eller vill 

fråga något. Under alla observationer så såg vi ett samband som var kopplade till våra 

huvudkategorier, konstruktionsspråket, vardagsspråket, matematikspråket. 

Elevernas lek bidrog till att de kommunicerade med varandra. Konstruktionsspråket 

innebar att eleverna byggde något eller skulle bygga något med hjälp av legobygget och 

för att det skulle kunna, ske frågade eleverna varandra om hjälp. Jenner (2013) skriver 

att genom eleverna använder sig av varandra så ökar det sociala samspelet att kunna 

samarbeta med varandra (Jenner, 2013). Vardagsspråket var en dominerad faktor i 

leken, eleverna kunde be varandra om saker, och även använda sig av svärord. 

Matematikspråket innefattar där eleverna använder sig av olika matematiska talformer, 

vilket eleverna gjorde flera gånger under observationerna.  

 

I dessa fall där eleverna var ute efter att skapa något med legot behövde de 

kommunicera med varandra. Observationen vapenstället bestod av två killar och där 

varierade språket lite från de Det använde sig mer av matematikspråket vilket innebär 

att de talar om ord de har hört tidigare, som t.ex. bygg på höjden istället för bredden. 

Det är småord eleverna använder sig utav, som vi uppfattar men ändå kan relatera till 

det matematiska talspråket.   

 

Eleverna använde sig av flera olika språkformer, när dem skulle bygga något på höjden, 

använde det sig av mattematiska ord och när det pratade vardagsspråk så pratade de med 

varandra som kompisar som de gör ute på rasten, det behövde inte alltid vara ett snällt 

språk utan de kunde vara svordomar men de menade inget illa. Eleverna förde korta 

konversationer med varandra och genom elevernas talspråk ökade deras sätt att 

samarbeta med varandra. Eleverna var snälla mot varandra och behövde de hjälp så 

frågade de bara varandra. Fast (2008) menar att genom språket så skapas även 

sammanhållning. Genom observationerna förekom samma mönster, eleverna använde 

sig utav de fyra olika kategorierna mer eller mindre.  

 

Konstruktionsspråket dominerade dock bland alla grupper, de mesta eleverna talade om 

var hur, varför de skulle bygga. Mylesand (2007) anser för att konstruktionsleken ska 

utvecklas krävs det en god och inspirerande miljö (Mylesand, 2007). Vilket dessa elever 

hade tillgång till. Marton & Booth (2000) menar på att det är genom elevers 

erfarenheter om konstruktion som kan utveckla elevernas tankar. Lundgren (2012) 

skriver att den sociokulturella teorin är den som syns tydligast i det sociala samspelet då 

elever ofta samspelar med varandra i olika situationer. När det kommer till legobygget 

så behöver eleverna samtala med varandra när de ska konstruera något, och genom 

samspelet sker även ett lärande utan att eleverna egentligen är medveten kring det  

 

 

Einarsson (2007) menar att språket har olika betydelser och olika koder. Eleverna 

använder sig av olika språk för att kunna kommunicera med varandra. Einarsson (2007) 

menar att människor som talar samma språk kan känna en samhörighet till varandra. 

Samhörigheten behöver inte betyda att den är vänskaplig (Einarsson, 2007). Genom 
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leken och kommunikationen eleverna använde sig av skapade de goda relationer till 

varandra som bidrar till att gemenskapen blir starkare mellan eleverna, men även att 

konflikterna minskar genom en strukturerad lek. Där eleverna själva väljer vad de vill 

leka med och hur de ska leka.  

 

 

Samtliga observationer visade återkommande mönster och hade en återkommande 

faktor som byggde på elevernas fantasi. Eleverna skapade i sina byggen slottet/huset, 

vapenstället, skolbygge, affär som hörde ihop med verkligheten och deras tidigare 

erfarenheter. Philips & Soltis (2010) menar att genom leken så utvecklas eleverna och 

upptäcker nya förändringar med sin omvärld. Om eleverna förstår varandra och kan 

kommunicera med varandra så ökar det sociala samspelet och därmed minskar 

otydligheter. Anledningen till att kommunikation och språket spelar stor roll i 

fritidshemmet är för att den fria leken är så stor.  

 

7.2 Hur agerar eleverna i samspel med lego och klasskamrater? 
 

Genom våra observationer och våra fyra kategorier glada, beröm, nyfikna och arga 

katigorer kring agerandet. I vår provobservation hade vi med ordet arg men eleverna var 

aldrig arga under någon av observationerna. Dyste (2011) anser att skolmiljön är en 

plats där eleverna har möjlighet att utvecklas både indivuduellt men även i grupp Den 

dominerade faktorn kring leken var att eleverna agerade med varandra på ett sätt som 

gjorde att leken hela tiden flöt på. Eleverna använde sig av ett vardagsspråk som gjorde 

att kommunikationen och samspelet fungerade och skapade även en tillfredställande 

miljö för eleverna. Lundgren m.fl. (2012) menar att ur ett samspel mellan eleverna så 

växer det fram kunskap. I elevernas fall på fritidshemmet delger de varandra 

erfarenheter och eleverna få vidare påbyggnad av mer kunskap. 

 

Det som var tydligast var att samspelet spelade en stor roll kring leken, utan samspelet 

hade leken inte fungerat som den gjorde. Elevernas samspel sågs tydligt, även om 

eleverna inte alltid kommunicerade med varandra så skedde det i den tysta leken. 

Genom vår observation schema hade vi fyra olika ord som skulle beskriva elevernas 

känslor/beteende i leken se (bilaga B). Våra fyra kategorier kring agerandet glada, 

beröm, nyfikna och arga var de vi utgick ifrån. Vi kunde se tre av våra ageranden i vårt 

observationschema och den fjärda att eleverna var arga såg vi inte. Under 

observationstillfällena så vara eleverna aldrig arga på varandra. Som Partanen (2007) 

menar på att fritidshemmet ska vara en plats där eleverna ska kunna känna nyfikenhet, 

och genom legobygget såg vi att eleverna var nyfikna i leken. 

 

Agerandet och mötet mellan eleverna fungerade bra, vi såg när det kom in nya elever i 

legorummet, eleverna var alltid trevliga mot varandra. Det bidrog även till att leken och 

samspelet fungerade bra. Lundgren m.fl. (2010) skriver att Vygotskij menar på att det 

sociala samspelet har en stor roll i elevernas utveckling när det kommer till leken. Att 

genom samspel och tal skapar eleverna självförtroende och även en gemenskap 

(Lundgren m.fl. 2010). Genom leken tog eleverna hjälp av varandra när de skulle 

konstruera något, alternativ ge varandra material.  

 

Svensson (2009) menar genom att eleverna kommunicerar med varandra när de leker 

med lego så skapas även något och det betyder att göra något gemensamt. Eleverna 

kommunicerade med varandra även om det bara två eller tre ord. Det räcker för att det 

ska räknas som kommunikation. I resultatet så visas korta konversationer mellan 
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eleverna där det framkommer om hur eleverna talar till varandra och vilket agerande 

som vi ser.  

Genom att eleverna får möjlighet att tala fritt med varandra så ökar även samspelet där 

enbart eleverna ingår. Svensson (2009) skriver att språket i huvudsak bidrar till en 

social funktion. Observationerna visade på att eleverna talar och kommunicerar med 

varandra, de frågar varandra om saker och de hjälper varandra, det kan vara ett litet ord 

som betyder mycket i leken och som kan föra leken framåt. 

 

Elevernas agerade kring leken påvisade sig vara positiv, eleverna kunde kommunicera 

med varandra. Under varje observationstillfälle som genomfördes var eleverna glada. 

Flera gånger under leken var eleverna snälla mot varandra och gav varandra beröm 

vilket även visade sig i alla observationer som genomfördes. Jensen (2013) menar att de 

är samarbete som är viktigt för eleverna, vilket vi kunde se i observationerna och som 

även framkommer i vårt reslutat.  

 

Deras beteende med varandra genom samspelet med lego var bra. Eleverna använde sig 

av en god ton till varandra vilket vi både såg och hörde tydligt. Eleverna var snälla mot 

varandra, hjälpte varandra vilket skapade en god gemenskap mellan leken. Genom att 

eleverna lekte  med lego, har de något gemensamt, vilket vi tror ökar chanserna att ha en 

god relation till varandra. Under alla observationer som genomfördes så var eleverna 

glada och snälla mot varandra. Eleverna bråkade inte heller någon gång. Eleverna var 

också nyfikna i sin lek, och var hela tiden ute efter att bygga något nytt eller bygga 

något tillsammans. Beröm var något som förekom kring leken mellan eleverna.  

 

7.3 Sammanfattande analys 
 

Utifrån vårt resultat har vi kommit fram till att eleverna använder sig av olika former av 

talspråk och att de använder sig av det sociala samspelet för att kunna konstruera med 

lego. Jensen (2013) menar att samarbete är viktigt för eleverna. Genom observationerna 

fick vi olika syn då bara en deltog vid observationen och den andre bara lyssnade på 

materialet. Genom konstruktionsleken med legot så ökar elevernas tal och även 

samarbetsförmåga. Svensson (2009) anser att språket bidrar till en utveckling kring 

eleverna. På fritidshemmet har eleverna möjlighet att leka fritt, vilket gör att eleverna 

blir mer självgående i leken. Genom observationerna såg vi en återkommande faktor 

som bidrog till att de aldrig blev några konflikter mellan eleverna. Vilket var att 

eleverna var snälla mot varandra och även om de sa svordomar så var det med en vänlig 

ton. 

 

Anledningen till det anser vi beror på att eleverna själva valt att leka något som de 

tycker om. Syftet med vår studie var undersöka om vad eleverna pratar med varandra i 

samband med konstruktionslekar. Samt att se hur eleverna agerar med varandra när de 

samspelar med varandra och lego. Med hjälp av vårt resultat kan vi se ett tydligt samband 

mellan dessa frågor. Genom en lek som eleverna själva väljer att leka så ökar 

samarbetsförmågan hos samtliga elever. Gemenskapen i leken blir också stor när eleverna 

kan kommunicera och samspela med varandra på ett vänskapligt sätt.   

 

Många elever leker sådant som de varit med om tidigare i sitt liv. Det märks tydligt när 

eleverna leker med legot, de leker t.ex. att de har en affär, är i skolan etc. Fast (2008) 

skriver att genom leken så ökar elevernas förmåga till språket och samarbetsförmåga. 
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Genom att eleverna får möjlighet till att leka fritt och med varandra så skapas viktiga 

sociala färdigheter (Fast, 2008).  

 

 

 

 

8 Diskussion 

8.1 Resultatdiskussion 
 

Eleverna fokuserade hela tiden på att skapa eller bygga något. Eleverna använde sig av 

olika talspråk under leken.  Med hjälp av observationsschemat kunde vi se väldigt 

mycket likheter bland elevernas tal och även deras agerande. Oavsett hur många elever 

det var så pratade med varandra mer eller mindre. 

 

Vår undersökning kan nu visa att det sker ett stort lärande i legorummet. Om lärare är 

mer aktiva och delaktiga i leken kring legot kan de upptäcka och hjälpa de elever som 

kan ha det svårt med språket eller har det svårt för att delta i leken. Detta genom att 

läraren ska utveckla eleven till samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också 

utanför den närmaste gruppen (Skolverket, 2011). 

 

I alla våra observationer såg vi ett mönster som innebar att vissa elever talade med 

varandra och ställde frågor när de ville något. Fast (2008) menar att eleverna använder 

sig av sin fantasi när de leker och det är även fantasin som styr leken många gånger 

(Fast, 2008). Resultatet visar även att eleverna visade sig glada och positiva under 

lekens gång vilket underlättade då vi observerade vilket agerande eleverna hade i 

samspelet med kompisarna. Under de fyra observationerna så framkom det aldrig några 

bråk eller att någon var arg eller ledsen. Vissa av eleverna använde sig av svordomar i 

vissa meningar till varandra men de lades fram på ett vänskapligt sätt. 

 

 

8.2 Metoddiskussion 
 

Den valda metoden som var kvalitativ forskning där observationen genomfördes med 

eleverna i grupp (Björkdahl & Dimenäs, 2007). Denna metod passade oss bäst då 

intresset var att höra hur elevernas talade till varandra och se hur samspelet fungerade. 

Observationerna utfördes under en och samma dag och enbart en utav oss som utförde 

fyra observationer, observationerna skedde i elevgrupperna i flera minuter var, beroende 

på hur mycket de talade till varandra och hur mycket tid som fanns För att kunna få en 

bättre reflektion och en tydligare bearbetning av vårt arbete hade de förmodligen varit 

bättre om vi tillsammans medverkat och även att observationerna skedde sprida istället 

för samma dag.  

 

Vi har båda varit noga och  har lyssnat igenom vårt material tillsammans och även 

sammanställt det tillsammans. Det hade varit intressant och se hur skillnaden hade blivit 

om vi båda genomförde observationerna tillsammans. Björkdahl & Dimenäs (2007) 

skriver att om observationerna hade skett under några dagars mellanrum hade en vidare 

reflektion att hinna bearbeta det ännu mer.  Det hade även varit intressant att genomföra 

observationer med flickor som lekte med lego, men intresset hos tjejerna var inte stort 

vilket gjorde att de inte fanns möjlighet att genomföra observationer med tjejerna på 
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fritidshemmet. Med hjälp av observationsschemat vi hade gjort under vår 

provobservation var den till mycket hjälp då, efterarbetet blev lättare både med hjälp av 

anteckningar och inspelat material. Björkdahl & Dimenäs (2007) nämner att det är bra 

att använda sig av ett observationsschema för att anteckna viktiga notiser från 

observationen. 

  

Alla elever som observerades sa inte så mycket, utan några fortsatte tysta leken. 

Observationerna utfördes på samma sätt varje gång. Eleverna frågade inte så mycket 

utan lekte som de brukade vilket var lätt som observatör att hänga med mesta dels för 

att föra anteckningar med hjälp av observationsschemat. Observationerna var i 

huvudsyfte en bra metod för vår undersökning med tanke på att vi ville höra hur 

eleverna talade med varandra.  

 

Att vi även hade möjligheten att kunna spela in materialet var en fördel för vår del då 

enbart en av oss deltog i observationerna. Björkdahl & Dimenäs (2007) anser att göra en 

observation och en intervju är ett bra komplement. Genom att ställa informella frågor 

till eleverna hade vi förmodligen fått ur fler svar på hur eleverna talar till varandra och 

även vad eleverna själva anser om att bygga med lego och vad de tror att de lär sig.  

 

Utifrån vår studie kan vi nu lyfta fram hur mycket som sker i det stängda rummet på 

fritidshemmet. Det sociala samspelet är en viktig faktor kring leken. Eleverna använder 

sig av varandra till hjälp när de konstruerar med lego. Genom leken och talet så ökar 

även elevernas talförmågor och samspel. Fast (2008) menar också att eleverna kommer 

in en del av skriftspråket genom lek och tal.Vi anser att de elever som kan ha svårt för 

att leka i större grupper så kan legorummet vara en bra startpunkt att börja. Då eleven 

får sitta i en mindre elevgrupp och leka samt kunna föra diskussioner med övriga som är 

med i leken utan att behöva känna sig nervös för att prata inför många elever. 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Missivbrev 
 

 

Hej 

Vi är två studenter från Linnéuniversitet som läser Grundlärare med inriktning mot arbete i 

fritidshem, vi är inne i vår sista termin och skriver vårt självständiga arbete/examensarbete. Vi 

har valt att skriva kring den lek som sker när eleverna bygger/konstruerar med lego.  

Syftet med vårt arbete är att se hur eleverna leker, se vad de bygger, se vad de lär sig genom 

att leka. Vi är även intresserade av hur eleverna pratar med varandra när de bygger med lego.  

Vi vill gärna observera eleverna (ev ditt barn) när de bygger med lego och för att kunna göra 

det på bästa sätt vill vi använda oss av en filmkamera och ett observations schema. Våra 

filmer kommer inte att visas för någon annan än oss två, det är ett hjälpmedel för oss för att 

inte glömma bort de vi ser. Detta innebär att vi behöver just din tillåtelse att de är okej att vi 

filmar just ditt barn.  

Vi är väldigt tacksamma för er hjälp, och är ni intresserade av att läsa vårt självständiga arbete 

c-uppsats i framtiden är ni varmt välkomna att höra av er. 

Har ni frågor eller funderingar så är ni välkomna att höra av er till oss! 

Hoppas vi får möjligheten att utföra detta! 

Med vänliga hälsningar 

Jerry Hytinkoski jh222ka@student.lnu.se 

  076-3911914 

 

Hanin El-refaei  he222bs@student.lnu.se 

  070-7261424 

 

 



  
 

II 

 

Bilagor 

Bilaga B Observationsmall 

OBSERVATIONSSCHEMA 

 

 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur eleverna pratar med varandra i samband 

med konstruktionslekar. Vi kommer även lägga fokus på vilket talsätt eleverna använder 

sig av när dem talar med varandra samtidigt som de leker. 

Syftet är att klargöra vilket talspråk som sker i konstruktionsleken men även.erbjuda 

nuvarande och nya lärare ska få en fördjupad förståelse av talets innebörd och hur olika 

den är när eleverna talar med varandra.  

 
Frågeställning 

Vilka artefakter kring talet använder sig eleverna av när det konstruerar med lego? 

 

 

 

Vad pratar 

eleverna 

om? 

Konstruktionsspråk Vardagsspråk Matematikspråk   

     

Hur agerar 

eleverna 

med 

varandra? 

Glad beröm Nyfiken Arg  

     

 



  
 

III 

 
 
Bilaga C 
OBSERVATIONSANTECKNINGAR 

 

Slottet/huset   Vapenstället  

Kön: fyra killar  Kön: två killar  

Varaktighet: 10 minuter  Varaktighet: 10 minuter 

Material: Lego  Material: Lego 

Vad pratar eleverna om?  Vad pratar eleverna om? 
Konstruktionsspråk- Ja  Konstruktionsspråk- Ja 

Vardagsspråk- Ja  Vardagsspråk- Ja 

Matematikspråk- Ja  Matematikspråk- Ja 

Hur agerar eleverna?  Hur agerar eleverna? 

Glada- Ja   Glada- Ja 

Beröm- Ja   Beröm- Ja 

Nyfikna- Nej   Nyfikna- Ja 

Arga- Nej   Arga- Nej 

 

Skolbygge   Affären  

Kön: fem killar  Kön: fem killar 

Varaktighet: 12 minuter  Varaktighet: 9 min 

Material: Lego  Material: Lego 

Vad pratar eleverna om?  Vad pratar eleverna om? 

Konstruktionsspråk- Ja  Konstruktionsspråk: Ja 

Vardagsspråk- Ja  Vardagsspråk: Ja 

Matematikspråk- Ja  Matematikspråk - Ja 

Hur agerar eleverna?  Hur agerar eleverna? 

Glada- Ja   Glada- Ja 

Beröm- Ja   Beröm- Ja 

Nyfikna- Nej   Nyfikna- Ja 

Arga- Nej   Arga- Nej 

 

Det vi var ute efter i vårt syfte var hur eleverna tilltalar varandra när de leker med lego 

och vilket talspråk som de använder sig av mest. När vi var ute på vår provobservation 

kom vi fram till en fyra olika kategorier som vi ansåg att eleverna använde sig av mest. 

När vi gjorde våra observationer insåg vi att eleverna använder sig av alla fyra 

”språken” som vi hört. Vi kommer därför att gå igenom var och en genom att redovisa 

fram vad som var specifikt för just dem. Vi har valt att redovisa fyra olika kategorier 

”konstruktionsspråk”, ”vardagsspråk”, ”matematikspråk”.  

 


