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Tack 

Stort tack till alla personer som ställde upp på intervju och ett stort tack till min handledare 

som hjälpt mig genom hela processen.  

English title: 

Homo ludens – man playing 

The importance of play during confirmation 
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Konfirmandarbete; Lek; Utveckling  
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Kapitel 1. Inledning 

När jag konfirmerades lekte vi hela första dagen. Leken var ett genomgående inslag under 

min konfirmandtid. Till en början var det så pinsamt och ingen i min konfirmationsgrupp 

vågade släppa ”masken” som många ungdomar har. Med tiden blev leken det roligaste vi 

gjorde och jag älskade det. Leken kan få en person att slappna av, att komma nära både andra 

och sig själv och är ett fantastiskt sätt att lära sig nya saker på. Som konfirmandledare har jag 

alltid tryckt på att leken ska vara en självklar och ganska stor del av konfirmationstiden. Jag 

har sett och upplevt så många goda saker komma från leken. Jag blev intresserad av att ta reda 

på hur andra personer, som är involverade i konfirmandarbete inom Svenska kyrkan, ser på 

leken. Är den lika självklar som för mig eller finns det sidor av leken som gör att den inte ska 

ta så stor plats? Ibland har jag upplevt att leken blev helt fel, hur gör vi som jobbar med 

konfirmander för att det inte ska hända? Leken inom konfirmandarbete kan fylla så många 

funktioner. Det är även intressant att undersöka de gånger då leken får en negativ effekt. 

Konfirmanderna är kyrkans framtid, de är medlemmarna som bekräftar sin tro och ska vara 

med och föra kyrkan in i framtiden. Därför ska deras introduktion till kyrkan ska vara så bra 

som möjligt, och där tror jag att leken har en stor betydelse.  

Jag har inte kunnat hitta någon tidigare forskning inom området lek och konfirmandarbete. 

Därför tycker jag att det är relevant och viktigt att lyfta denna fråga i min uppsats.  

 

1.1 Syfte/Problemformulering och mål 

Syftet med denna uppsats är att undersöka, skildra och tolka lekens innebörder i 

konfirmationsundervisningen, utifrån de vuxna anordnarnas perspektiv.  

 

1.2 Forskningsfrågor 

Mina forskningsfrågor är: 

• Hur har anordnare tillägnat sig lekpedagogisk kompetens?  

• Vilka former och sammanhang hos leken kommenterar anordnarna?  

• Vilka möjligheter och positiva funktioner hos leken nämner anordnarna?  

• Vilka risker/dysfunktioner kring lek framträder i materialet? 

Utifrån dessa frågor vill jag ta reda på hur leken bidrar till konfirmandundervisningen och jag 

vill förstå hur leken kan fylla en funktion i konfirmandundervisningen. Jag vill även 

undersöka om det finns negativa sidor hos leken.  
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1.3 Avgränsning  

Jag kommer att begränsa min undersökning till konfirmandundervisning i lägerform. Jag 

kommer alltså inte titta på lekens funktioner i andra typer av konfirmationsundervisning.  

Jag kommer att basera min undersökning på intervjuer med personal från tre församlingar. 

Vidare begränsar jag min undersökning till att bara gälla lekens funktion i den 

konfirmandundervisning som sker idag. Jag kommer alltså inte titta på vilken funktion leken 

har haft längre tillbaka i tiden.   

Jag kommer inte att genomföra intervjuer med konfirmander utan min studie syftar enbart till 

att undersöka anordnarnas perspektiv. Detta beror på att tiden inte räcker till för ett så pass 

omfattande arbete som det skulle innebära. 

1.4 Tidigare forskning 

Jag har inte funnit något material, vare sig uppsatser, artiklar eller böcker som har inriktning 

på kombinationen av lek och konfirmationsarbetet. Det tycks vara ett i stort outforskat ämne 

vilket gör min studie än mer intressant. På grund av bristen på forskning inom detta specifika 

ämne valde jag att söka information kring både lek/lekteorier samt konfirmandarbete inom 

Svenska kyrkan var för sig.  

Jag fann ett flertal böcker i ämnet lek men allt var inte relevant. Den tidigare forskning som 

jag har hittat och valt ut med anknytning till mitt ämne är tre böcker med fokus på leken: 

Lillemyr, Ole Fredrik, 2013, Lek på allvar, Stockholm: Liber 

Winnicott, DW, 1971, Lek och verklighet, Stockholm: Natur och kultur 

Jensen, Mikael, 2015, Lekteorier, Lund: Studentlitteratur 

Bland materialet i dessa böcker har jag valt ut de tre lekteorier som mest berör min specifika 

undersökning och som kan vara till hjälp. Teorierna förklaras mer i teorikapitlet nedan och 

beskrivs därför inte närmare i detta kapitel. 

Jag har också via Diva-portal funnit en avhandling av Elisabeth Porath Sjöö, 

Konfirmandernas bildningsresa. Ungdomars berättelser om sitt deltagande i 

konfirmandundervisning, samt en uppsats av Christina Hurtig Svenska kyrkans 

konfirmandarbete, som båda behandlar ämnet konfirmation och konfirmandundervisning.  
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1.4.1 Konfirmandundervisningens relevans 

Elisabeth Porath Sjöö skriver i sin avhandling Konfirmandernas bildningsresa. Ungdomars 

berättelser om sitt deltagande i konfirmandundervisning (2008), om 

konfirmationsundervisningens innebörder för ungdomarna själva och har ett pedagogiskt 

perspektiv. Hon tar upp frågor om vilken roll konfirmationen har idag i form av rit till 

vuxenlivet och alla frågor som uppstår i denna process. I avhandlingen tar författaren upp 

bland annat hur mycket konfirmationen som vuxen-rit påverkade resten av livet. Ett exempel 

är att i samband med konfirmation fick man under 1800-talet sina första finkläder, det vill 

säga finklänning eller kostym. Dessa finkläder var sedan det som användes vid formella 

tillställningar under lång tid framöver och då varje gång påminde om konfirmationen. Dagens 

konfirmation har inte alls denna dimension i det vardagliga livet och blir följaktligen inte lika 

konkret för dagens konfirmander (2008:26). Något som däremot har hängt kvar är att 

konfirmationen sker i en tid i livet då man går från barn till vuxen och att kyrkan vill erbjuda 

svar på många av de frågor som kommer fram i processen (2008:25–26,28). Porath Sjöö 

beskriver hur ungdomar i konfirmationsålder upplever ett starkt behov av att få diskutera 

livsfrågor, synen på sig själva och på sin omvärld i ett forum där de blir tagna på allvar 

(2008:9–10).  

Svenska kyrkan har en nedåtgående trend vad gäller antalet ungdomar som väljer att 

konfirmera sig. Det framkommer i avhandlingen att och hur Svenska kyrkan försöker locka 

fler ungdomar att konfirmera sig genom att erbjuda många olika alternativ av undervisning. 

Det finns många olika kombinationer av till exempel sportutövning och 

konfirmandundervisning samt konfirmandundervisning som kan ske senare än vid 14-15 års 

ålder (2008:29-30). Att använda olika sätt för att föra ut den kristna läran är ett sätt för kyrkan 

att fylla sin uppgift enligt Kyrkoordningen:  

Kyrkans uppgift är att för alla klargöra vad dess tro, bekännelse och lära innebär. Svenska 

kyrkan inbjuder alla att tillhöra trons folk och dela dess liv. I kristen tro intar barnen en 

särställning och de behöver därför särskilt uppmärksammas i Svenska kyrkans verksamhet. 

(Kyrkoordningen) 

Porath Sjöö skriver om hur kyrkan har lämnat förhören som hängde samman med 

konfirmationen förr bakom sig. Kunskapen och undervisningen är fortfarande det mest 

centrala men idag är konfirmanden i fokus och inte att kunna rabbla rätt svar i kyrkan. Porath 

Sjöö skriver  
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”Kunskapssynen är präglad av att det är konfirmanderna som är i centrum och att det är 

deras förutsättningar och behov som skall prägla verksamheten” (2008:35). 

Jag sammanfattar några av Porath Sjöös tankar: Konfirmandtiden tillhör konfirmanderna och 

undervisningen behöver anpassas efter deras behov utan att tappa sin kärna.  

1.4.2 Pedagogiska verktyg i konfirmandarbetet 

Christina Hurtig har skrivit uppsatsen Svenska kyrkans konfirmandarbete (2007) där hon tar 

upp den pedagogiska aspekten på hur konfirmandarbetet i Svenska kyrkan bedrivs idag. Hon 

inleder dock med att ge en beskrivning av konfirmandarbetet i Sverige sedan reformationen. 

Konfirmationen har alltid varit en form av övergångsrit, förr var det en mer konkret händelse. 

Man gick från barndom till vuxenlivet och fick därmed andra rättigheter och skyldigheter. 

Dessa har förändrats med tidens gång och samhällets utveckling men en sak som Hurtig tar 

upp är att kunskap kring tron alltid har varit det centrala i konfirmandundervisningen 

(2007:9). Idag handlar det inte om att svara på frågor med fastställda svar, kunskap om tro 

hänger ihop med kunskap om vem man själv är. Hurtig skriver att  

”församlingens uppgift är att stödja ungdomarna, som skall bli bekräftade att de är 

accepterade och sedda” (2007:9) 

Konfirmander är i en period i tonårstiden där självbild och existentiella frågor är stora faktorer 

i livet. Precis som förr är de i mellanlandet mellan barn och vuxen, Hurtig kallar det för 

brytningsskede  

”Syftet med konfirmation är att hjälpa tonåringen i det brytningsskede den befinner sig i, 

brytningsskedet mellan barndomen och att bli vuxen” (2007:9). 

 En tonåring ska alltså bryta sig loss och bli en egen individ och på den resan hitta sig själv 

och bli den man vill vara. Detta ger upphov till många frågor om livet, döden, självbild, etik 

med mera, frågor som Svenska kyrkan via konfirmationen öppnar upp ett forum för där det 

finns möjlighet till diskussion (2007:11). Vilka pedagogiska verktyg som används i modern 

konfirmandundervisning är också något som Hurtig tar upp 

”Den grundläggande undervisningsmetoden är samtalet och dialogen, men Svenska kyrkan 

anser att det också behövs inslag av drama, bild, färg, form, värderingsövningar, film och 

musik för att komma bakom orden och även kunna ge plats åt känslor i inlärningen, vilket i 
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sin tur ger större förståelse för andra människor samt ge en hjälp till att kunna relatera den 

kristna tron till sitt eget liv” (2007:13).  

Hurtig hänvisar till en undersökning av vad som konfirmanderna själva anser viktigt i 

konfirmandarbetet och två stora faktorer visar sig vara att konfirmandundervisningen är rolig 

och att den ger ny kunskap. (2007:18) Genom att använda olika pedagogiska verktyg kan man 

uppnå just dessa mål. Tre pedagogiska verktyg som lyfts fram är drama, rollspel och 

värderingsövningar. Dessa sätt kan ge konfirmanderna kunskap om sig själva, om sin 

omvärld, en chans att testa olika roller för att kunna hitta sin egen och lära känna varandra för 

att på så sätt få ett bättre samarbete och samspel i gruppen. (2007: 28-29)  

1.5 Material 

Det material som jag kommer att utgå ifrån är dels ett empiriskt material bestående av fyra 

intervjuer, varav en gruppintervju, som jag har genomfört med personal inom tre församlingar 

i Svenska kyrkan. 

 Dels kommer jag att använda mig av tre lekteorier framtagna av Donald Winnicott, Lev 

Vygotskij och Erik Erikson.  

Vad gäller Winnicott använder jag böckerna:  

Winnicott, DW, Lek och verklighet samt 

Jensen, Mikael, Lekteorier 

För Vygotskij och Erikson använder jag böckerna:  

Lillemyr, Ole Fredrik, Lek på allvar samt 

Jensen, Mikael, Lekteorier 

1.6 Uppsatsens disposition 

I uppsatsens inledning redogör jag för varför jag är intresserad av ämnet och ger en kortare 

bakgrund. Därefter presenteras uppsatsens syfte och frågeställning. Detta följs av en teoretisk 

bakgrund med anknytning till ämnet. Efter detta beskriver jag den metod jag har använt för 

genomförandet av min studie. Slutligen presenteras resultat och analys, slutsats samt en 

avslutande diskussion.   
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Kapitel 2. Teori och begrepp 

2.1 Teoretiska utgångspunkter 

Jag har valt att utgå från Donald W. Winnicotts, Lev S.Vygotskijs och Erik Homburger 

Eriksons lekteorier som analysgrund. Detta för att teorierna förklarar lekens betydelse på olika 

sätt vilket gör att jag kan tillämpa dem på just konfirmandarbetet. De olika teorierna 

presenteras nedan var för sig. 

 

2.1.1 Donald W. Winnicott (1896–1971) var en brittisk barnläkare och psykoanalytiker 

som talade för att leken spelar en viktig roll för människans utveckling (Mikael Jensen 

2015:168–169).  

Den större delen av hans arbete är baserat på yngre barn men han drar även paralleller till 

tonåringar och vuxna. Winnicott hade den nya idén att leken är ett viktigt fenomen i sig själv 

och att vuxna också behöver leka, om än på andra sätt än barn gör. Leken är en viktig 

komponent i livet för att vi ska må bra och utvecklas till sunda människor. Winnicott hävdar 

att det finns tydliga kopplingar mellan det lilla barnets utvecklingssteg i frigörelsen från 

modern och tonåringars utvecklingssteg på vägen att bli vuxen (D.W Winnicott 1977:180). 

 Som exempel: En bebis lever i stort i symbios med sin mamma och får därigenom allt den 

behöver; mat, trygghet och kärlek. Med tiden kommer barnet behöva frigöra sig från det totala 

beroendet av mamman och bli en egen individ. 

En tonåring är fortfarande beroende av vuxnas hjälp och guidning men påbörjar processen att 

bli självständig. En tonåring vill på liknade sätt som det lilla barnet bryta sig loss och bli en 

egen individ (Winnicott 1977:181–188).  

Både för barn och tonåring är det en svår process att bryta sig loss men som enligt Winnicott 

underlättas genom leken. Ett litet barn börjar med ”låtsaslekar”, det vill säga lekar där barnet i 

fantasin provar att vara någon/något annat än i verkligheten. Detta är ett sätt att pröva sig fram 

och ta reda på vem man är och vad man är kapabel till. ”I leken kan barnet testa olika roller 

och på det viset undersöka och utveckla sin egen identitet.” (Jensen 2015:174). Detsamma kan 

gälla för tonåringar och, i vissa fall, vuxna. Winnicott säger att i leken kan vi vara som mest 

kreativa och kreativa människor har en större vilja att ta reda på mer om sig själv och en 

nyfikenhet på livet och dess mening samt den värld vi lever i (Jensen 2015:173). 

Sammanfattningsvis: Enligt Winnicott är leken en förutsättning för att utvecklas, må bra, 

finna sitt jag och förstå sin omvärld. 
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2.1.2 Lev S. Vygotskij (1896–1934) rysk-judisk psykolog med fokus på bland annat 

utveckling och pedagogik (Jensen 2015:74).  

Vygotskij talade om ”Den närmaste utvecklingszonen”. Han menade att barn har en 

inneboende potential till att utvecklas och denna utveckling sker i steg eller zoner (Jensen, 

2015:78). Med hjälp av ett äldre barn, ett syskon eller kanske en förälder kan barnet prova sig 

fram i en främmande zon och med det stödet utvecklas ytterligare. Dessa utvecklingszoner går 

barnet in i via leken. Det är därför avgörande vilken social kontext barnet befinner sig i, ju fler 

som kan ”leka” barnet in i en utvecklingszon desto snabbare och lättare är processen för 

barnet (Lillemyr 2013:116, 119).  

Vygotskij betonar precis som Winnicott kreativitet som en hjälp eller till och med 

förutsättning till utveckling. De har båda tankar kring att leken sker i en fantasivärld och 

därför kan man släppa loss sin fantasi och det skapar kreativitet. 

 Lillemyr skriver om Vygotskijs tankar  

”Men fantasin är samtidigt både en känslomässig och en intellektuell process. Det är det som 

gör att den utvecklar kreativitet.” (Jensen 2015:121).  

På så sätt hänger utveckling, kreativitet och fantasi ihop med lek enligt Vygotskij. Han säger 

också att det viktigaste kännetecknet i leken är glädjen. Glädje ger oss intresse, den ger oss 

förmåga att engagera oss och den ger oss motivation. Allt detta leder vidare till utveckling och 

allt detta får vi genom leken (Lillemyr 2013:121).  

Sammanfattningsvis kan det sägas att den mänskliga utvecklingen hänger mycket på leken 

och att vi har potential att uppnå mer än vi tror om vi har rätt stöd från andra med rätt 

utmaningsnivå och timing.  

 

2.1.3 Erik Homburger Erikson (1902–1994) tysk psykoterapeut och professor i 

psykologi (Jensen 2015:162). 

Erikson såg leken som en frivillig och glädjefylld aktivitet som ger människan möjligheten att 

bara vara sig själv. Han skrev om hur samhället ställer krav på oss att göra vissa saker enlig 

ett visst mönster.  

I leken kan vi vara något annat än vi är i verkliga världen, såsom ett barn i leken kan vara 

starkast i världen trots att så inte är fallet utanför leken (Jensen 2015:163). 

Att vi är oss själva bara när vi leker gör, enligt Eriksons teori, att leken är otroligt viktig för 

oss. Dels för att vi ska kunna utveckla ett eget jag, vår identitet, men också för att framför allt 
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barn hanterar svårigheter i livet genom leken. Erikson ger exemplet att ett barn som bygger ett 

torn av klossar och sedan raserar det hanterar sin egen upplevelse av att inte kunna styra sin 

kropp när det lär sig att gå. I verkligheten har barnet varit med om att själv ramla utan kontroll 

på kroppen, i leken styr barnet när klossarna ska ramla och får på så sätt kontroll (Jensen 

2015:165) (Lillemyr 2013:133).  

I detta sammanhang är det också värt att ta upp Eriksons tankar kring utveckling som har 

vissa likheter med Vygotskij. Erikson talar om kriser som man måste genomleva för att 

komma till ett nytt stadium i utvecklingen. Varje stadium har sin kris som måste genomlevas 

och genom leken kan det ske på ett mer hanterbart sätt som minskar ångesten kopplad till 

krisen (Ole Fredrik Lillemyr 2013: 128–130).  

Som nämnt tidigare så anser Erikson leken vara frivillig och lustfylld och saker behöver inte 

vara som i verkligheten. I samband med att vi i leken mejslar fram vår identitet så försvinner 

en viss del av det lustfyllda och fria. Barnet testar sig fram till vem den ska bli och vad den 

behöver lära sig inför framtiden.  

När barnet kommer in i tonårstiden blir existentiella frågor allt viktigare och identiteten testas 

mot andra i verkligheten, i och med detta så får leken en mindre roll. Erikson uppmuntrar till 

att barn ska leka utan fokus på identitet så länge som möjligt för att behålla det lustfyllda och 

fria så länge det går (Jensen 2015:167–168). 

En sammanfattning blir att Erikson kopplar leken till människans utveckling av sin identitet. 

Genom att ta sig igenom olika kriser med hjälp av lek kan identitetsutvecklingen ske på ett 

lättare sätt. Ju mer vi testar vår identitet mot verkligheten desto mindre blir lekens roll. 

 

2.2 Begreppsdefinitioner/Analysbegrepp/Analyskategorier 

 

Lek – Det jag främst menar med ordet ”lek” i denna uppsats är en gruppaktivitet som syftar 

till att ha kul, att få intellektuell stimulans och social träning. Men även något som hjälper oss 

att utvecklas. Alla dessa komponenter ska finnas med men kan ha olika stor del i leken. Bland 

annat lekens roll kommer att undersökas vidare i uppsatsen.  

 

Konfirmandundervisning – Den undervisning i kristen tro som Svenska kyrkan erbjuder 

ungdomar i sin församling. I detta fall främst de alternativ som innefattar lägervistelse. 
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Konfirmand – De som jag benämner som konfirmander är uteslutande unga (ålder 14–16 år) 

pojkar och flickor som deltar i undervisning av kristen tro genom att åka på läger med en 

församling inom Svenska kyrkan. 

 

Anordnare – De vuxna personer som är ansvariga för konfirmanderna och lägrets utformning 

samt genomförande. I detta fall främst präster och 

församlingspedagoger/församlingsassistenter.  

 

Kyrkan – När jag använder mig av uttrycket kyrkan menar jag Svenska kyrkan med dess 

riktlinjer och det arbete som utförs av medlemmarna i denna organisation.  

 

Tonåring – Detta begrepp används av Winnicott och syftar till det ”mellanläge” i 

utvecklingen från barn till vuxen. Winnicott menar att det är en viktig period i livet som är 

väldigt komplex och paradoxal (Winnicott 1971:174, 180–187). Konfirmanderna befinner sig 

i just denna period.  

 

Kapitel 3. Metod 

3.1 Metod 

För att svara på mina forskningsfrågor har en kvalitativ undersökning genomförts. Kvalitativa 

undersökningar är bra eftersom det tillåter undersökningen att få en mer djupgående kunskap i 

det specifika ämnet. Detta eftersom det ej behövs stora mängder data. Fokus ligger snarare på 

vilket material som samlats in. 

 Nackdelen blir att det ej är möjligt att åstadkomma några generaliserande slutsatser i det 

specifika ämnet (Peter Burnham et al. 2008:40).  

Då syftet med min studie är att förstå lekens funktioner utifrån anordnares perspektiv, anser 

jag att en kvalitativ studie är den metod som bäst lämpar sig. Det intressanta som min studie 

för fram är just de olika respondenternas åsikter kring lekens funktioner.  

Jag har genomfört fyra intervjuer (varav en gruppintervju) med personer med olika funktion 

inom olika församlingar i Svenska kyrkan, som alla är involverade i konfirmandundervisning.  

I egenskap som forskare kan jag beroende på vilken typ av frågor jag använder till viss mån 

styra över vilka svar jag får. För att minska riskerna med att frågorna är för styrande har jag 

valt att använda mig av öppna frågor, se bilaga 1.  
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Jag har också valt att ställa samma frågor till samtliga respondenter. Öppna frågor är bra då de 

ger respondenterna möjlighet att förmedla egna uppfattningar och erfarenheter vilket ger mig 

en mer ingående kunskap kring respondenternas uttalanden (Kathleen Mc Millan, 2010:127). 

Jag är medveten om problematik kopplat till min subjektiva roll som forskare i analys, 

tolkning, urval och insamling av material och data. 

 Jag har i så stor utsträckning som möjligt försökt att förhålla mig objektiv i analysen och 

tolkningen. Validiteten i studien är god då jag själv valt ut och samlat in material för att svara 

på mina forskningsfrågor. Hög reliabilitet har eftersträvats genom att utgå från en 

intervjuguide där varje fråga ställs till respektive respondent/er.  

Vidare har noggrannhet i hanteringen av materialet tryggats genom att samtliga intervjuer har 

transkriberats i efterhand. Frågebatteriets sammansättning har med validiteten att göra, i den 

meningen att det finns en överensstämmelse mellan forskningsfrågor och intervjufrågor.  

Men det är dock inte hela sanningen utan semistrukturerade forskningsintervjuer bygger också 

på principen att ge utrymme för respektive respondent att bre ut sig kring frågor som ligger 

dem varmt om hjärtat eller anses viktiga att fokusera på, därför har lyhördhet mot 

respondenten eftersträvats under genomförandet av intervjuerna.   

Alla respondenter i min studie är anonyma liksom vilka församlingar jag har besökt. Det enda 

som framgår är vilken yrkeskategori respondenterna definierar sig som, detta är godkänt av 

respondenterna. Anonymiteten är för att minska risken för förutfattade meningar och 

fördomar hos läsaren.  

Min ansats är abduktiv eftersom jag baserar min studie dels på det material jag får in och dels 

på utvalda teorier. En induktiv ansats hade inte fungerat då den bara hade byggt på mina 

intervjuer vilket jag inte kunnat ställa mot en teori.  

På samma sätt hade inte heller en deduktiv ansats fungerat i detta fall eftersom bara 

färdigskrivna teorier inte besvarar mina forskningsfrågor utan behöver kompletteras med 

mina intervjuer.  

 Vidare gäller att bara teorier om lek kunde förutses, men andra teorier måste läggas till i 

efterhand när intervjuerna ”krävde det”. Kvalitativa studier har inte ambitionen att fullständigt 

och för alltid komma fram till Sanningen.  

Två kriterier på god forskning är om redovisningen och tolkningen av materialet bidrar till att 

 ett: skärpa blicken hos läsare och åhörare. 

 två: bidra till att fördjupa det fortsatta samtalet och erfarenhetsutbytet inom området (Rorty, 

1979) 
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3.2 Litteratursökning 

Det var fruktlöst att söka efter material som hade min specifika inriktning på både lek och 

konfirmation. Därför valde jag att dela upp min sökning på dels lek och dels 

konfirmandarbete.  

Jag hittade ett antal böcker kring ämnet lek och lekteorier genom sökning på bibliotek. 

Flertalet av dessa böcker riktade sig till arbete vid förskola vilket inte är aktuellt för mitt 

arbete. Därför valde jag ut tre lekteorier som beskrevs närmare i böckerna:  

Lillemyr, Ole Fredrik, 2013, Lek på allvar, Stockholm: Liber 

Winnicott, DW, 1971, Lek och verklighet, Stockholm: Natur och kultur 

Jensen, Mikael, 2015, Lekteorier, Lund: Studentlitteratur 

Dessa lekteorier är inte knutna till specifik ålder eller sammanhang vilket gör att de kan 

appliceras på min målgrupp. 

För att hitta tidigare forskning kring konfirmandarbetet i Svenska kyrkan sökte jag på Diva -

portal med orden; konfirmandundervisning, pedagogik.  

På så sätt fick jag fram en avhandling skriven av Elisabeth Porath Sjöö och en uppsats av 

Christina Hurtig. Båda dessa arbeten handlar om hur konfirmandarbetet i Svenska kyrkan ser 

ut.  

3.3 Bearbetning av material 

Mitt val av församlingar baserades till stor del på rekommendationer från andra som hade en 

insikt i respektive församlings konfirmandarbete.  

Jag skickade via mejl ut en förfrågan till kyrkoherden för fem olika församlingar där jag 

ställde frågan om någon engagerad i konfirmandarbetet hade möjlighet att träffa mig för en 

kortare intervju.  

Fyra av församlingarna svarade och tre hade möjlighet att ställa upp. Jag avtalade möten med 

de personer som jag blivit hänvisad till. 

 Totalt genomförde jag fyra semistrukturerade intervjuer, av dessa var en av dem en 

gruppintervju. 

 Alla intervjuer spelades in med intervjupersonernas tillåtelse och sedan transkriberades varje 

intervju. Dessa intervjuer använder jag som material och redovisar i kapitel fyra under 

rubriken Resultat.  
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Kapitel 4. Resultat och analys 

4.1 Resultat 

I kapitlet som följer kommer jag att redovisa svaren på mina forskningsfrågor utifrån en 

sammanställning av samtliga intervjuer som jag genomfört.  

Då intervjupersonerna är anonyma används förkortningarna: 

P1, P2 och P3 för de präster som svarat. 

FP1 och FP2 för de församlingspedagoger som svarat. 

FA för den församlingsassistent som svarat. 

 

4.1.1 Hur har anordnare tillägnat sig lekpedagogisk kompetens?  

I mina intervjuer har jag fått lite olika svar på denna fråga.  

FP1 och FA uppger att de har fått en viss undervisning kopplad till lek under sin 

utbildningstid. Dessa personer uppger också att de sedan de kom ut i arbetslivet har fått 

kortare kurser och dylikt som är inriktade på lek.  

Om man ser till prästerna så har de en annan upplevelse. Samtliga tillfrågade präster uppger 

att det har funnits enstaka moment med viss koppling till lek i deras utbildning men ingen 

specifik undervisning i ämnet. P1 uppger att det fanns ett moment i undervisningen där man 

talade om säkerhet och lek, såsom olika lekars lämplighet och att undvika kränkningar i 

samband med lek (Intervju 14/3 2018).   

Alla mina intervjupersoner upplever att de till stor del har inhämtat kunskap kring lek i och 

med att de har jobbat med barn och ungdom. De uppger att de lärt sig från kollegor och den 

lekstruktur, med manualer och inarbetad repertoar, som redan finns etablerad i respektive 

församling. 

 Vid de tillfällen som ämnet lek har funnits i utbildningen av pedagoger, 

församlingsassistenter och präster, har det ofta varit i form av workshops och i övning på att 

planera konfirmandläger 

 

4.1.2 Vilka former och sammanhang hos leken kommenterar anordnarna? 

Vika typer av lek förekommer?  
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Alla församlingar och intervjupersoner som jag har talat med säger att ”lekrepetoaren” är 

väldigt bred. Olika typer av dramaövningar och värderingsövningar har en stor del i 

konfirmandundervisningen.  

Men även den kategori av lekar som P2 benämner som ”lek-lekar” (intervju, 14/3 2018) det 

vill säga lekar som har mest fokus på att det ska vara roligt men inte nödvändigtvis ha en 

djupare pedagogisk eller undervisande mening, får stort utrymme i alla tre församlingarna. 

 En annan grupp av lekar som främst används i början av konfirmationsundervisningen är 

lära-känna-övningar. Dessa kan vara allt från namnlekar till lekar som syftar till att stärka 

grupptillhörigheten. P1 säger om valet av lekar 

 ” (…) om det är tidigt på lägret eller sent, så man gör hela tiden en bedömning av när man 

kan leka vissa saker.” (Intervju 14/3 2018). 

Leken upptar en stor del av tiden i konfirmandundervisningen även om det inte alltid är långa 

sammanhängande stunder. I mina intervjuer har jag märkt av att i många fall präglas första 

träffarna med konfirmander av just lek. FA säger  

”Vi arbetar väldigt mycket med lekar i början, lära-känna-varandra-fasen.” (intervju 28/3 

2018) P2 håller med och säger ”Men leken blir väl också ett sätt att bryta isen i ett tidigt 

stadium” (intervju 14/3 2018).  

Så tidigt är det framför allt namnlekar och lekar som ska hjälpa konfirmanderna att lära känna 

varandra och känna sig som en grupp. 

 När den första fasen av konfirmandundervisningen är över får leken en större inriktning på att 

stärka gruppkänslan men också att släppa på den mask som många tonåringar mer eller 

mindre gömmer sig bakom. Lekarna är då mer utmanande på så sätt att man får skämma ut sig 

lite men fortfarande känna sig trygg i gruppen. FA belyser hur viktigt det är  

” Jag har varit på grupper där på förträffarna händer ingenting och de vill inte prata med 

varandra. (…) vi ledare bara ”nu skämmer vi ut oss och dem” och när de går därifrån är det 

en helt annan grupp. ” (intervju 28/3 2018).  

I den mer ”undervisande” delen används leken som ett alternativt sätt att lära sig. Många 

intervjupersoner berättar att drama används i stor utsträckning och även andra gestaltande 

”undervisningslekar”, särskilt när det gäller arbete kring bibeltexter. P1 uttrycker det  
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” (…) det som är lek som ändå ingår i pass eller i den undervisning som kanske dramalekar 

eller sådär. (…) Där det också finns andra syften, liksom gestaltning och att man får bearbeta 

bibeltexter och sådär.” (Intervju 14/3 2018)  

Värderingsövningar är också en stor del i undervisningsdelen.  

Flertalet av de jag intervjuade sa att det finns fasta tider på schemat som är avsatta just för lek. 

I dessa fall handlar det främst om att lek-leken får plats. I många fall ligger dessa lekpass på 

kvällen och handlar om att ha kul och slappna av. 

 Leken får också ”hoppa in” vid tidsluckor, så som när man väntar på en buss eller att maten 

ska bli klar. P2 säger 

 ” men sen så är vi ju alltid preppade med lekar om det blir tidsluckor eller om man är på 

konfirmandläger och står och väntar med en grupp och man behöver något ess i rockärmen i 

väntan på att maten ska bli klar.” (Intervju 14/3 2018) 

4.1.3 Vilka möjligheter och positiva funktioner hos leken nämner 

anordnarna? 

Här sammanfattas de positiva erfarenheter som kommit fram i intervjuerna och en del 

förtydligas lite kort. 

Positivt: 

· Olika sätt att lära sig på 

· Skapar bra gruppkänsla/samhörighet 

· Ger en chans att testa andra roller 

· Skapar självförtroende 

. Det är roligt! 

P2 säger om leken  

”Att liksom lyfta ner förväntningarna från att det konfirmandtiden är nån form av skoltid 

utöver det de redan har och att det, det ska vara lekfullt att inhämta och upptäcka. (…) det 

handlar ju mer om att landa djupare och förståelse och det landar lättare i kroppen om man 

får leka in det.” (Intervju 14/3 2018)  
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Att sitta i skolbänken är ett sätt att lära men det verkar tonåringarna vara så trötta på att det 

inte kan ta till sig mer information på det sättet. Leken erbjuder andra sätt att lära på.  

FP2 talar om att leken hjälper till att skapa en trygg grupp där tonåringarna vågar testa andra 

roller än den de brukar ha, FP2 säger  

”Dels så tycker jag att leken har en viktig uppgift och det är att den får människor att skratta. 

Och, det är väldigt viktigt för liksom, gruppkänslan och grupptillhörigheten. Asså man tappar 

ju ansiktet litegrann när man leker. Och det är ju lite läskigt att tappa ansiktet, och det är ju 

någonting som vi människor spenderar våra liv på att aktivt försöka såhära, se till att det inte 

händer. Men det gör ju också att man kan testa lite olika roller, det är ju tryggt här.” 

(Intervju 7/3 2018) 

FP1 betonar att leken är just lekfull, vi har roligt när vi leker och den friheten är väldigt 

positiv för tonåringarna. FP1 säger  

”Det här att få vara ungdom i kyrkan att det är väldigt lekfullt, att man får känna att man 

duger som man är och att det är okej att göra bort sig. Eller det är ju där man vill landa i alla 

fall, sen är det ju klart kanske inte alltid säkert att man når dit, men att ha det som ett 

utgångsläge. Att alla ska få känna sig fria att få liksom, få leka och ha roligt.” (Intervju 14/3 

2018) 

Det framkommer framförallt tre övergripande funktioner: 

Lärostilar – Något som framkommer snabbt i intervjuerna är att leken erbjuder ett annat sätt 

att lära på än vad som används i till exempel skolan. Detta anser intervjupersonerna har flera 

goda följder.  

Dels så blir inte konfirmationsundervisningen en förlängning på skoltimmarna som 

tonåringarna redan har.  

Dels är det ett mer kreativt sätt att lära som ofta anses som roligare av tonåringarna (och även 

de som lär ut). P3 säger när vi samtalar om att inte ha leken som pedagogiskt verktyg 

 ” (…) dels för att de går i skolan och de sitter i bänkar hela tiden (…) det finns också belagt 

att man lär sig på olika sätt och leken eller det här att göra saker med kroppen. (…) att få 

närma sig undervisning på ett annat sätt och tillgodose olika lärstilar, tänker jag bara är 

positivt. (…) genom att ha olika former på undervisningen så stärker man 

inlärningsprocessen. Om man skulle ta bort och bara ha i lektionssal så skulle det dels bli 
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mycket tråkigare för alla inblandande, och svårare för mig om jag skulle, så att säga, stångas 

mot tristessen i gruppen och så där.” (Intervju 27/2 2018). 

Det tilltalar också fler konfirmander eftersom så kallad ”traditionell” skolundervisning 

innehåller mycket sitta still och lyssna. Det är svårt för många att hålla koncentrationen uppe 

en längre tid. FA talar om att ett antal av konfirmanderna har olika diagnoser och att många 

av dessa orsakar koncentrationssvårigheter. Intervjupersonen upplever att de tonåringar som 

har denna typ av diagnoser behöver röra på sig och få fler stimuli än vad som erbjuds i 

traditionell undervisning  

”Vi försöker använda det så mycket som möjligt för vi upplever ju också att vi har ett ganska 

stort omfång av de som har olika diagnoser och många av de här kräver att vi ska röra 

mycket på oss. (…) så därför blir lekar på ett sätt ett väldigt bra sätt att lära ut på, för att få 

de att orka lyssna.” (Intervju 28/3 2018). 

Inkludering – Leken är lätt att anpassa efter behov vilket gör att alla kan vara med och känna 

sig delaktiga. Kyrkan ska kunna möta alla människor och ge dem en möjlighet att se hur 

kristendomen hör ihop med den fas i livet de befinner sig i. Kyrkans riktlinjer för 

konfirmandarbetet säger 

 ”Uppgiften för kyrkan är att erbjuda möten med kristen tro för alla åldrar och att göra det i 

sammanhang som tar hänsyn till människors förutsättningar och livssituation i olika faser av 

livet” (Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete) 

Leken kan hjälpa till att möta olikheter men också att betona att vi alla är lika. I leken följer 

alla samma regler, såväl ledare som konfirmander. På så sätt hamnar alla på samma nivå och 

det stärker känslan av gemenskap och av att vara en sammansvetsad grupp. 

 Att alla står på samma nivå bidrar till att tonåringarna vågar släppa på sin ”coolhets-mask”. 

P2 upplever att leken verkligen sätter oss alla på samma linje 

 ”Men man bryter väl också den här barriären som många liksom tonåringar på sätt och vis 

bygger upp asså, den coole eller liksom den här vem man är i skolmiljön. När man kliver in 

då och hamnar i ett nytt sammanhang, med nya människor så behöver man liksom inte 

upprätthålla någonting, utan leken hjälper ju också till att liksom jämna ut 

förutsättningarna.” (Intervju 14/3 2018) 

FA upplever liknande i sitt arbete med konfirmander 
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 ”Jag tror också att lekarna gör på nåt sätt att just det här att få se att jag kan göra bort mig i 

en stor grupp med massa andra och alla gör det här tillsammans. Det bidrar ju till på ett sätt 

att de öppnar upp sig och inser att vi gör det här tillsammans och det leder till att de vågar 

dela med sig så mycket mer att andra ser att vi är likadana men vi är lite olika. Men att de 

själva lär känna sig bättre. Jag tror att leken har en sån otroligt stor del om man ser själva 

dominoeffekten av det.” (Intervju 28/3 2018) 

 På samma tema talar flera av intervjupersonerna om vikten av att anordnarna och 

ungdomsledarna också tar del i leken då det underlättar för tonåringarna. FP1 säger  

”Men när man då i en ungdomsgrupp, en sådär känslig ålder så ”får man göra såhär?” och 

att vi vuxna tycker att det här är ungdomsledarna visar att det här är helt okej, det liksom 

avdramatiserar hela konceptet.” (Intervju 14/3 2018).  

Flertalet av intervjupersonerna uppfattar det som att tonåringarna tänker ungefär ”Om ledarna 

kan skämma ut sig och göra de här pinsamma sakerna då kanske det inte är så farligt. Då 

kanske jag också kan släppa loss lite.”  

Utveckling – P1 talar om vad kyrkan vill ge tonåringarna möjlighet att utforska under 

konfirmandtiden  

” Att vi pratade mer om att vi lär dem att upptäcka sin egen gudsrelation, relationen till sig 

själv och relationen till gemenskapen, men också i relationen till Gud. (…) det tänker jag att 

leken har en jättecentral roll i.” (Intervju 14/3 2018).  

Konfirmandtiden är ett tillfälle att testa sig fram i sin tro och i sin syn på världen likväl som 

sig själv. P1 fortsätter  

” Och leken är ju just utforskande. Att det är inte helt självklart hur man beter sig eller hur 

man är utan såhär, leken är ju avslöjande.” (Intervju 14/3 2018) 

FP2 betonar också hur viktigt det är med leken som ett verktyg för att hjälpa tonåringarna att 

tänka på sin roll i sitt liv och huruvida de är nöjda med den 

 ” Lite grann så kan den bidra till, beroende på hur man använder leken (…) så kan det få 

människor att fundera på vem de är, (…)” (Intervju 7/3 2018) 

4.1.4 Vilka risker/ dysfunktioner kring lek framträder i materialet? 
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Här sammanfattas de negativa erfarenheter som kommit fram i intervjuerna och en del 

förtydligas lite kort. 

Negativt:  

· Att leka fel lekar för tidigt minskar chansen till bra gruppsamhörighet 

· Att leka fel lekar kan hindra konfirmander att ”ta av masken” 

· Att leka fel lekar kan orsaka obehag hos någon som känner sig utsatt 

Att leka fel lekar kan hämma utvecklingen i grupp och som enskild person i detta 

sammanhang 

Samtliga av personerna som jag intervjuade sa att de gånger som leken fått en väldigt negativ 

effekt har den involverat utsatthet och någon form av kränkning.  

Det har inte alls varit medvetet men leken har tagit sig de uttrycken. När detta har hänt har det 

haft en väldigt negativ effekt på både gruppen och individuellt hos den eller de som har blivit 

utsatta. 

Om man på ett tidigt stadium leker en lek där konfirmanderna känner sig utsatta eller kränkta 

så orsakar det att de inte känner sig trygga i gruppen. FP2 beskriver konsekvenserna som  

”Det är bara en stor skamhög i mitten som verkligen förstör människors självkänsla. De 

lekarna är totalt bannlysta, alla som gränsar till sånt, det händer bara inte. Då är det inte 

bra.” (Intervju 7/3 2018).  

Utifrån mina intervjuer har jag uppfattat det som att om konfirmanderna inte är trygga i den 

grupp de befinner sig med uteblir allt det positiva.  

Den mask som många tonåringar bär kan vara tung och konfirmationstiden ger en möjlighet 

att släppa den och få utvecklas utan filter över vad som är rätt eller fel i andras ögon.  

Så ett ”fel-lek” i tidigt stadium kan göra att många goda och viktiga effekter av 

konfirmationsundervisningen och konfirmandtiden uteblir.    

Tonårstiden är för många en svår tid och det dåliga måendet hos ungdomar ökar i Sverige. 

Socialstyrelsen skriver i en rapport från 2013  

” Barns och ungdomars psykiska ohälsa har ökat under 1990- och 2000talet, och de senaste 

data från 2011 visar på en fortsatt ökning. (…) Den ökning i psykisk ohälsa som skett bland 
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ungdomar har fört med sig att fler ungdomar behöver psykiatrisk vård och har försämrade 

möjligheter att etablera sig i samhället. På sikt kan en ökande grupp av psykiskt sjuka barn 

och ungdomar utgöra ett växande folkhälsoproblem.” (Socialstyrelsen.se) 

Om en tonåring som redan mår dåligt utsätts för en kränkande behandling på en plats där 

personen ska känna sig trygg, kommer den att må ännu sämre.  

4.2 Analys  

Jag kommer i detta avsnitt att tolka svaren på mina forskningsfrågor utifrån teorierna som 

beskrivs i kapitel två. 

Följande två forskningsfrågor behandlas här tillsammans: 

• Vilka former och sammanhang hos leken kommenterar anordnarna?  

• Vilka möjligheter och positiva funktioner hos leken nämner anordnarna?  

Winnicott talar om hur kreativitet och fantasi hjälper en människas utveckling och processen 

till självständighet. Han förklarar hur det lilla barnet börjar med låtsaslekar för att kunna testa 

olika roller. 

 Man kan se en koppling till hur både konfirmanderna och leken utvecklas under ett 

konfirmandläger. Till en början är det enkla lekar som syftar till att bryta isen och lära känna 

varandra, precis som ett barn som börjar leka enkla lekar för att ta till sig och förstå 

omvärlden. 

 Barnet går sedan vidare till mer avancerade lekar där det handlar mer om att upptäcka sig 

själv och sina förmågor. I konfirmandarbetet får lekarna en djupare dimension en bit in på 

konfirmandtiden. Det börjar handla mer om att hitta sin egen roll som man är bekväm med 

och leken gör det lättare.  

Eftersom fantasi gör att allt blir möjligt blir leken både för ett litet barn och en tonåring en 

trygg plats att testa sig fram på.  

Erikson uttrycker att vi i leken, och bara i leken, är oss själva och att i just leken skapar vi vår 

identitet. Många konfirmander har en mask som hjälper dem att upprätthålla en viss fasad 

men den hindrar dem också att utvecklas och hitta sin identitet. 

Winnicott lyfter tanken om hur frigörelseprocessen är svår och därför underlättas av leken. 

Erikson talar om kriser i livet som man måste ta sig igenom vilket kan vara svårt. Också här 
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ger leken en möjlighet att ta sig igenom på ett lättare sätt. Tonårstiden är en frigörelseprocess 

som innehåller många kriser, följaktligen är konfirmanderna just i detta skede i livet. 

Anordnarna ser hur leken ger en grupptillhörighet och en inre trygghet hos tonåringarna som 

gör att de utvecklas.  

Det är samma observation som både Winnicott och Erikson gjorde i sitt arbete.  

Vilka risker/ dysfunktioner kring lek framträder i materialet? 

Vygotskij använder sig av uttrycket ”utvecklingszon” vilket innebär att en person kan med 

hjälp av andra ta ett steg framåt i sin utveckling.  

Detta steg tas i samband med lek och gör att övergången blir lättare. Konfirmander kan med 

stöd från gruppen och från anordnarna ge sig in i leken och på ett tryggt sätt ta klivet in i sin 

egen närmaste utvecklingszon.  

Om vi ser till det dysfunktionella med leken så är Vygotskij tankar väldigt relevanta. Det 

behövs stöd utifrån för att utvecklas, saknar man det stödet så klarar man inte av att ta nästa 

steg. 

 I de fall som leken orsakar kränkningar och osäkerhet förhindras utvecklingen då stödet och 

tryggheten uteblir.   

4.3 Slutsatser 

Här presenterar jag mina forskningsfrågor en och en och förklarar vad jag har kommit fram 

till för slutsats. 

  

• Hur har anordnare tillägnat sig lekpedagogisk kompetens?  

Jag har konstaterat att det finns väldigt lite plats för ”lekundervisning” i utbildningen till präst, 

pedagog och församlingsassistent. 

 Prästerna var den yrkesgrupp som fick minst tid till lekundervisning. Pedagoger och 

assistenter fick i större utsträckning möjlighet att ta extra kurser efter utbildningen och hade 

också mer lekundervisning i sin utbildning.  
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Samtliga av mina intervjupersoner, oavsett yrkesgrupp, tycker att de lär mest av varandra och 

av erfarenheter från sitt arbete efter utbildning. Att jobba praktiskt med konfirmandarbetet ger 

mest i detta avseende. 

• Vilka former och sammanhang hos leken kommenterar anordnarna?  

Det finns så många olika lekar att de passar in i stort sett överallt i konfirmandundervisningen. 

Några exempel är; namnlekar, lära-kännalekar, tidsslösarlekar, drama och gestaltning och 

tävlingar.  

Men intervjupersonerna är noga med när man leker vad, tillexempel i förhållande till hur 

länge man känt varandra och hur gruppen fungerar.  

• Vilka möjligheter och positiva funktioner hos leken nämner anordnarna?  

Leken är till en början främst till som isbrytare för att konfirmanderna ska släppa sin mask 

och verkligen kunna lära känna varandra. 

 Leken är också ett bra sätt att lära känna sig själv och testa sig ram till en roll man känner sig 

nöjd med. Den bidrar också till undervisningen som ett alternativ till traditionell undervisning 

av den typen tonåringarna får i skolan. 

 Man leker också för att det är roligt och avslappnande. 

• Vilka risker/ dysfunktioner kring lek framträder i materialet? 

Att leka lekar som inte är anpassade för den grupp man har framför sig kan leda till många 

negativa konsekvenser. 

 Om en person i leken upplever sig kränkt eller utskämd kan det skapa osäkerhet och obehag. 

Det i sin tur hindrar att tonåringarna släpper på masken och utvecklingen både som enskild 

person och som grupp kan helt stanna upp.  

Det blir en otrygghet i gruppen och för den utsatta även för sig själv.  

Kapitel 5. Diskussion 

5.1 Forskningsfrågor 

Två av mina forskningsfrågor kommenterades i analysavsnittet och frågan om dysfunktionell 

lek berördes lite lätt men fick inget uttömmande svar.  
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Ytterligare en fråga, hur anordnare tillägnat sig lekpedagogisk kompetens, förblev 

okommenterad.  

Det beror på att lekteorierna jag valt ut inte räcker till för att fånga det anordnarna nämner. 

Här behövs istället nya teorier och modeller som handlar om annat än lek. 

 Frågan om förvärvad kompetens tolkas lättast utifrån sociokulturella perspektiv på lärande 

(Säljö, 2000). 

 Vygotskij som tidigare nämnts, ingår som en viktig auktoritet i detta perspektivet men han är 

inte ensam. Den svenske pedagogen Roger Säljö nämner bland annat följande sätt att lära som 

har bäring på mitt material, att lära genom att: 

1. imitera  

2. använda artefakter som stöd 

3. att sätta ord på egna eller gemensamma erfarenheter. 

Imitation – detta är en viktig sida i lärlingsutbildningar. Där lär man sig inte olika 

kursmoment som en stege uppåt utan snarare som en rörelse från periferin till centrum. 

Genom att pröva och behärska nya moment går man gradvis från periferin till centrum. Det 

sker mycket genom att ta rygg på andra. 

 Anordnarna nämner imitation som ett sätt att lära. Det vill säga råd från mer erfarna blir som 

viktiga redskap att bli en mer kompetent deltagare och ansvarig för, i detta fall, lekens praktik.  

Artefakter -  med detta menas alla typer av hjälpmedel, från fysiska, tillexempel hjulet till 

mer symboliska som tillexempel alfabetet. 

 Artefakter är, till skillnad från naturföremål som stenar och träd, skapade av människor. De 

manualer eller tidigare mallar för lek och planering och lekstrukturer som omnämns är 

exempel på artefakter.  

Work shops – detta innebär att man utgår från sina erfarenheter, ingen är mer kunnig än den 

andra utan man sätter ord på det man kan och lär tillsammans.  

Språket blir en hävstång för tankarna (Säljö 2000:19-28). Detta är sättet som främst användes 

av intervjupersonerna i sin utbildning som de fick kring lek.  
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En pedagogisk auktoritet som knutit an mycket till Vygoskij är amerikanske psykologen 

Jerome Bruner (1915-2016). Han har en teori om förhållandet mellan kroppen, ögat och 

intellektet. 

 Redan Aristoteles påstås ha sagt ”intet finns i intellektet som inte först har funnits i sinnena”. 

Det betyder att kroppens och sinnesorganens erfarenheter är grunden för intellektuell 

förståelse (Fredriksson 1994).  

Anordnarna pratar mycket om att lärande med hjälp av det man gör ger andra kvalitéer än mer 

traditionellt verbala traditioner. Det blir dels ett mer lustfyllt lärande men det är också så att 

kunskapen grundas och befästs på ett annorlunda sätt. 

 Vi kan se att denna pedagogiska idé funnits mycket länge eftersom Bruners tankar alltså 

formulerades redan av Aristoteles.  

”Fellekar” - leken som kroppslig aktivitet fyller dock inte bara funktionen som grund för 

intellektuell förståelse. Ibland verkar det nästan som att leken fyller en motsatt funktion, en 

avinlärning av det intellektuella.  

För att förstå får man här använda första Mosebok som tankemodell för att förstå dels lekens 

omfattande betydelse i konfirmandundervisningen, och då särskilt lägren. Men även 

forskningsfrågan om illa valda lekar eller lekens dysfunktioner.  

Gudstjänsten (liturgin) är ett sätt att inte bara tala om Gud utan också göra något tillsammans 

med Gud, som en lek inför Guds ansikte. För att se från ett teologiskt perspektiv kan vi säga: 

Lekens teologiska innebörd skulle kunna uppfattas som att människan under sin pilgrimsfärd 

här på jorden tar rast från syndafallet. 

 Detta sker i den meningen att kunskapens frukt sätts inom parantes och att människan istället 

träder in i Edens lustgård. I Edens lustgård var ju människorna otvungna mot varandra och 

inför Gud, men kunskapens frukt tog ifrån henne spontaniteten och obryddheten.  

Den lekande människan (homo ludens) blev nu istället den förståndig människan (homo 

sapiens) med allt vad det innebär av eget ansvar, misstag och skuld. Eva och Adam skylde sig 

för varandra och för Gud med fikonlöv. Fikonlöven i konfirmandundervisningen utmanas 

redan tidigt genom lek-lekar och våga-göra-bort-sig-lekar. 

 När man tappar ansiktet inför varandra återgår man till något av Adams och Evas oblyga 

nakenhet inför varandra och tillitsfulla relation med Gud.  
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Detta blir alltså ett svar på min fråga om fellek eller dysfunktionell lek. Felaktiga lekval/ 

utföranden för inte in konfirmanderna i detta ”nakna” tillstånd utan förtydligar och förvärrar 

syndafallets alldagliga sätt att visa sig. Man är inte bara nybörjarblyg utan man rentav skäms.  

Detta är ett annat sätt att illustrera fellekens betydelse. 

Ytterligare ett svar kan vara att man ser på vilka behov vi har som människor och vad som 

händer om de inte blir tillfredsställda.  

Abraham Maslow utvecklade en så kallad behovshierarki. Maslow menar att det finns fem 

grundläggande behov som gäller alla människor. 

 Det första är fysiologiska behov som är livsnödvändiga, så som att äta. När det är tillgodosett 

blir nästa steg behov av trygghet och säkerhet (Imsen 1988:55-61). Detta steg är viktigt när 

det gäller fellek i konfirmandarbetet. Imsen skriver om detta 

 ”Behovet av trygghet innebär också behov av stabilitet i tillvaron. Trygghet innebär bland 

annat att tillvaron är någorlunda stabil och förutsägbar – att man förväntar sig att någon 

finns där för att hjälpa när det blir besvärligt. Trygghet innebär också att man slipper oroa 

sig för något obehagligt antingen det gäller svårigheter som har med hemmet, skolan eller 

kamraterna att göra. Förväntningar om något ont, negativa förväntningar, är ju just det som 

skapar ångest. Osäkerhet om vad som skall ske eller osäkerhet om vad som är riktigt och vad 

som är galet kan också föra med sig ångestreaktioner. Trygghet förutsätter därför ett visst 

mått av normer och regler i tillvaron” (Imsen 1988:60).  

Som jag tagit upp innan så är fellek något som skapar skam, olust och osäkerhet.  

I mina intervjuer kom det fram att det kyrkan vill ge konfirmanderna under 

konfirmationstiden är en trygg plats med möjlighet till utveckling där ingen ska känna sig 

utsatt eller oro över att något negativt kommer hända. Maslow uttrycker att trygghet är ett av 

våra mest grundläggande behov (Imsen 1988:58-61).  

Fellek kan rasera alla känslor av trygghet och orsaka att konfirmanderna aldrig vågar släppa 

sin mask och därför heller inte kunna få den plattform för utveckling som ju kyrkan är ute 

efter att ge.  

Det fjärde steget som Maslow uppger är behovet av erkännande och respekt. Människan är en 

social varelse som söker sig till andra. En av sakerna vi är ute efter hos varandra är positiv 

bekräftelse. Imsen skriver  
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”En människa behöver ha visshet i sitt inre att hon representerar något gott och positivt, att 

hon kan uträtta något, klara av något och att hon som en följd av detta blir värdesatt av 

andra. Självuppfattning, självbild, självvärdering och självrespekt är ord som alla används 

om detta behov” (Imsen 1988:63).  

Vi vill känna att vi duger och är uppskattade, precis det som jag upplever kyrkan vill förstärka 

hos konfirmanderna. Om vi förhindrar fellek kan vi ge konfirmanderna just detta.   

5.2 Mitt praktiska arbete med uppsatsen 

Det praktiska arbetet kring denna uppsats har haft både bra och dåliga sidor. 

Då jag hade svårt att hitta skrivet material inom mitt område (lek och konfirmandarbete) så 

valde jag istället att dela upp min sökning på lek å ena sidan och konfirmandarbete å den 

andra.  

Teorierna som jag valde låg i lekfältet eftersom jag fann dessa teorier mest givande. Dock var 

det så att teorierna valdes innan den empiriska undersökningen gjordes vilket gjorde att 

teorierna inte helt kunde svara mot det materialet.  

Hade det kanske varit bättre att vänta in det empiriska materialet och sedan lagt på det 

teoretiska? Knappast. Lekteorierna gav nämligen lämplig beredskap att spana i materialet, 

men det som föll utanför lekteorierna behövde kompletteras.  

I den meningen har processen varit abduktiv, det vill säga en växelverkan mellan teorier och 

empiriskt material har tillämpats. 

Jag använde mig av semistrukturerade intervjuer vilket fungerade mycket bra. Framförallt gav 

gruppintervjun mycket. Den intervjun upplevde jag som mer ”samtalslik” och att 

intervjupersonerna verkligen talade fritt och inte så låst till frågorna jag ställde. 

 Att få kontakt med församlingar visade sig vara både lätt och svårt. Jag försökte hitta 

församlingar där konfirmandundervisningen var högt prioriterad vilket inte var så lätt, jag 

gick mycket på rekommendationer från personer som jag själv har jobbat/studerat med. 

 Att gå ”ryktesvägen” är visserligen inte ett strikt tillvägagångssätt, men någonstans måste 

man ju börja. Då är ett så kallat bekvämlighetsurval en lika god urvalsgrund som någon 

annan.  
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Alla församlingar jag hörde av mig till svarade inte och det var svårt att avgöra hur mycket 

jag kunde ligga på för att få svar. Till nästa gång kan det vara bra att använda sig av andra 

kontaktvägar än mejl, tillexempel via telefon för att få en mer direkt kontakt.   

Jag har i mitt arbete påvisat att leken har en stor betydelse men att den inte får mycket plats i 

utbildning eller lyfts fram som ett viktigt pedagogiskt arbetsverktyg i de riktlinjer som finns 

för konfirmandundervisningen. Baserat på mitt empiriska material har anordnarna många 

positiva erfarenheter av lek i konfirmandarbetet. 

Vad gäller framtida forskning finns det många olika perspektiv på detta ämne som skulle vara 

ytterst intressanta att undersöka närmare. Något jag ville undersöka men var tvungen att 

stryka på grund av tidsbrist var om det finns en skillnad i hur de olika yrkesgrupperna 

upplever leken i konfirmandarbetet. Det hade varit intressant att göra en jämförande studie där 

man tittar på skillnader gällande roll i planering, roll i utförande och roll i utvärdering av 

lekmomenten för de olika yrkesgrupperna. 

 Ytterligare en intressant jämförande studie hade varit att undersöka om det finns skillnader 

vad gäller lekens roll i konfirmandarbetet hos olika ”typer” av församlingar inom Svenska 

kyrkan. Det hade tillexempel varit intressant att se på storstadsförsamling och 

landsbyggdsförsamling eller församlingar med stort konfirmationsintresse och församlingar 

där det är mindre.  

Något annat som mitt arbete inte innefattar är hur konfirmanderna själva upplever leken. Det 

skulle vara av intresse att även undersöka leken och dess funktioner utifrån perspektivet hos 

dem som mest berörs av den, nämligen konfirmanderna. Man kan undersöka om leken är lika 

viktig för konfirmanderna som den är för anordnarna. Likaså skulle det vara intressant att se 

om även konfirmanderna uppfattar den bredd som leken har i konfirmandarbetet.  

Ytterligare ett intressant område är hur konfirmanderna har upplevt eventuell fel-lek och hur 

de påverkats av detta. Det skulle ge ytterligare lärdomar om vad man till varje pris bör 

undvika. En framtida manual skulle kunna fokusera mycket på lekens fallgropar medan dess 

goda exempel kan exemplifieras som repertoar för egen prövning. 

 Viktigt att observera är att det finns fellek som bara har negativa effekter, men så finns det 

som vi kan kalla halvfellek. Dessa lekar kan ha positiva effekter i vissa grupper och 

sammanhang men bli helt fel i andra. Sådana lekar kan prövas vid varje enskilt tillfälle och så 

länge anordnarna är uppmärksamma kan de bryta leken om det går åt fel håll.  
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 De pedagogiska lekar som bidrar till att förankra bibliska berättelser i kroppen och sinnena är 

tillräckligt seriösa för att framstå som trovärdiga. Likväl är de ”galna” lekarna i vissa 

avseenden lika nära evangeliets kärna som de ”seriösa”.  

Med galna lekar avses inte minst de göra-bort-sig-lekar som omnämns tidigare, just för att de 

har så gynnsamma socialpsykologiska effekter.  

Deras innebörd har också teologiska poänger. Detta kan belysas utifrån den nuvarande 

ärkebiskopen för Svenska kyrkan, Antje Jackelen. Hon lyfter fram clownens göra-bort-sig-roll 

som ett ställföreträdande misslyckande som kan avväpna oss alla, inte minst för att det 

handlar om oss själva.  

”Vi vet hur hemskt det känns att göra bort sig så mycket att man nästan vill dö på fläcken. Vi 

vet hur besvärande det är att vara med när en annan människa gör bort sig. Då fastnar 

skrattet i halsen. Men när clownen gör bort sig, då är det tillåtet att skratta, ja, då är det 

befriande att skratta. Därför att clownen tar på sig våra misslyckanden så att vi befrias, 

åtminstone för stunden.” (Jackelen, 2016:114)  

5.3 Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka, skildra och tolka lekens innebörder i 

konfirmationsundervisningen, utifrån de vuxna anordnarnas perspektiv. De forskningsfrågor 

som jag använder är: 

• Hur har anordnare tillägnat sig lekpedagogisk kompetens?  

• Vilka former och sammanhang hos leken kommenterar anordnarna?  

• Vilka möjligheter och positiva funktioner hos leken nämner anordnarna?  

• Vilka risker/ dysfunktioner kring lek framträder i materialet? 

Jag har valt att arbeta utifrån en abduktiv metod. Det innebär att jag till viss del använder mig 

av teorier och till viss del av intervjuer som är mitt empiriska material.  

Som underlag för min teoretiska del har jag valt ut tre lekteorier/lekteoretiker. Dessa är; 

Donald W Winnicott, Lev S Vygotskij och Erik Erikson. 

 Med både teorier och intervjuer kunde jag genomföra en teoretisk analys kopplad till 

resultatet av mina intervjuer. 
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 Dock upptäckte jag under arbetets gång att mina utvalda teorier inte räckte hela vägen. 

Därför var jag tvungen att lägga till två andra teoretikers tankar, dessa är; Jerome Bruner och 

Roger Säljö.  

 Min kortfattade slutsats är att leken spelar en viktig roll och är uppskattad av såväl 

konfirmander som av anordnare.  

Den bidrar till att göra undervisning lättare och roligare men är också ett viktigt pedagogiskt 

verktyg för att få samman en grupp där det skapas en sådan trygghet att man vågar släppa 

masken och kan utvecklas på vägen att uppnå sin fulla potential. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

 

• Har du fått lära dig om lek eller pratat kring lek under din utbildning eller i ditt 

yrkesliv eller har du fått lära dig själv? 

 

• Vem/vilka ansvarar för leken? (både vid planering och vid genomförande)  

 

• Vilken typ av lekar använder ni? 

 

• Vad bidrar leken till i konfirmationsundervisningen? 

 

• Hur skulle det bli om man tog bort leken? 

 

• Kan du berätta om ett tillfälle då leken blev bra och ett där det inte blev bra? 

 

• Hur reagerar konfirmanderna i början och mot slutet av konfirmationstiden?  

 

• Tror du att kunskapen kring lekens olika sidor behöver öka hos de som arbetar med 

konfirmander och varför? 


