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Abstrakt 
"I'm learning if I think it's fun" 

The students perceptions of visible and invisibly learning of the controlled and free 

learning game at the after school program.  

 

Sammanfattning  
Detta arbete behandlar upplevelsen av vad den fria respektive styrda leken lär elever på 

fritidshemmet utifrån elevernas eget perspektiv. Syftet med denna studie var att 

synliggöra elevers upplevelser av synligt och osynligt lärande i den fria och styrda leken 

på fritidshemmet. Frågeställningarna för studien var: ”Vad upplever elever att de lär sig 

under fri lek och vad upplever elever att de lär sig under styrd lek”. Vi valde att göra en 

kvalitativ studie med fenomenologisk ansats och semistrukturerade intervjufrågor. 

Urvalet bygger på intervjuer med nio barn i åk tre som är inskrivna på samma 

fritidshem. Vår teoretiska utgångspunkt har varit pragmatisk lärandeteori samt 

begreppen explicit och implicit lärande. Resultatet visar att eleverna inte alltid uppfattar 

sitt lärande i leken oavsett om leken är fri eller styrd. Lärandet är i stora delar osynligt 

för flera elever i vår studie. Det synliga lärandet handlar främst om praktiskt och socialt 

lärande. En slutsats av vår studie är att fritidslärare behöver bli bättre på att sätta ord på 

och synliggöra för eleven vad denne lär i leken.    

 

Nyckelord 
Lek, synligt lärande, osynligt lärande, fritidshem, fri lek, styrd lek 

 

Förord 
Vi vill framföra ett hjärtligt tack till de som har stöttat och hjälpt oss i vårt arbete med 

denna uppsats.  

 

Att skriva detta examensarbete tillsammans har både varit tufft men också roligt och 

lärorikt. Så vi tackar varandra för ett flitigt samarbete. Genom arbetet så har vi fått mer 

kunskap och större förståelse för det synliga och osynliga lärandet i den fria och styrda 

leken på fritidshemmet och som vi även kommer få stor nytta av i våra yrkesroller.   
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1 Inledning 
 

Fritidshemmet är en plats för lärande även i leken och lek är en del av det uppdrag som 

fritidslärare har. I den dagliga leken på fritidshemmet visar barn upp och utvecklar 

flertalet kompetenser som till sin karaktär är sociala, emotionella, kognitiva, språkliga 

och fysiska (Evaldsson & Aarsand 2011:137). Under vår utbildning till fritidslärare har 

vi fått en ökad förståelse för vikten av att elever ges möjlighet till lek för sin utveckling 

och sitt lärande. Genom VFU har vi mött lekande barn på fritidshemmet och noterat att 

både fri lek och styrd lek innefattar ett synligt och osynligt lärande. Enligt forskningen 

har inte alltid barn grepp om sitt eget lärande i leken. Öhman (2011) anför att om barn 

får frågan om varför de leker så svarar de för det mesta att det bara är så. ”Barn leker för 

att det är vad barn gör” (Öhman 2011:101).  

 

Elevers uppfattningar, erfarenheter och tolkningar av sitt lärande på fritidshem tas upp i 

låg grad i både forskning och olika slags granskningar (Skolverket, 2011:47). Som 

fritidslärare anser vi det vara viktigt att synliggöra lärandet för eleverna på 

fritidshemmet. Vi tycker oss ha sett under vår VFU att fritidslärare är tydligare med att 

uppmärksamma eleverna på lärandet i den styrda leken men inte i den fria leken även 

om forskningen visar på att lärande sker i båda. Flertalet forskare är ense om att lek och 

lärande ska betraktas i förhållande till en enhet. Därmed är det av stor betydelse för 

barns sociala lärande och självutveckling vad de lär sig om sig själva och andra i leken 

(Lillemyr 2013:20-21). Lillemyr (2013) menar vidare att den lärande leken förändrar 

både barnets kompetens och i förlängningen kompetenskänslan samt självuppfattning 

och motivation att lära mer (Lillemyr 2013:61). Lärandet i leken på fritidshemmet blir 

en bonus som fritidslärare kan uppmärksamma, sätta ord på och synliggöra för eleverna 

(Kane 2015:222). Vi tror att om eleven ”får syn” på sitt eget lärande så kan individen 

växa och utvecklas i sitt lärande. Vi vill i denna studie klarlägga hur elever på 

fritidshem upplever sitt lärande i den fria och styrda leken. 
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2 Syfte  
 

Syftet med vår studie är att synliggöra elevers upplevelser av synligt och osynligt 

lärande i den styrda respektive fria leken på fritidshemmet. Studiens resultat kan bidra 

till att synliggöra det lärande som av eleverna uppfattas som synligt – osynligt.  

 

De frågeställningar som vi söker svar på är:   

  

● Vad upplever elever att de lär sig under fri lek? 

● Vad upplever elever att de lär sig under styrd lek? 
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3 Bakgrund 
 

I detta kapitel redogör vi för fritidshemmet framväxt och dess syfte. Under 3.2. 

behandlas styrdokumenten för fritidshemmet med betoning på vad dessa skriver fram 

om leken.  

 

3.1 Fritidshemmets utveckling 

 

På slutet av 1800-talet inrättades arbetsstugan som ses som en föregångare till 

fritidshemmet (Hippinen, 2011:31). Dit vände sig fattiga familjer vars barn inte gick i 

skolan. Syftet med arbetsstugan var att förebygga fattigdom, fostra barnen till arbetare 

men även se till att de gick i skolan. Arbeten som barnen skulle lära sig var bl.a. att laga 

kläder och skor, tillverka korgar mm. På 1930 - talet blev det uppror mot barnarbete och 

eftermiddagshem inrättades med syfte på att barnen skulle få rekreation och fri 

sysselsättning. På 1960-talet inrättades de första fritidshemmen med syfte att barnen 

skulle utveckla en positiv inställning till skolarbete och förhindra skolk. Barnen skulle 

få uppleva en hemliknande miljö som skulle erbjuda bl.a. avkoppling, måltider, 

läxläsning. År 1966 tillkom fritidspedagog begreppet för att nu på senare tid utvecklats 

till lärare med inriktning mot fritidshem. En av det största förändringar inom 

fritidshemsverksamheten på senare tid är integreringen mellan fritidshem och skola. 

År 1991/1992 infördes integreringen mellan fritidshem och skola. Syftet var att få ihop 

resurser och lokaler till skolan så att kommunerna därmed kunde spara pengar. Ur den 

pedagogiska synvinkeln var syftet att barnens behov av helhet, kontinuitet och trygghet 

skulle förbättras och på så vis underlätta barnens utveckling och inlärning. Lärare och 

fritidspedagoger skulle arbeta i arbetslag för att underlätta för barnen (Hippinen, 

2011:33, 34).  

 

Enligt skolverket (2017) och styrdokument (läroplanen för grundskola, förskoleklass 

och fritidshem, 2017) är fritidshemmets uppgift idag att komplettera förskoleklassen 

och skolan samt ge alla elever en meningsfull fritid. Fritidshemmet ses som en 

pedagogisk verksamhet som vänder sig till elever mellan 6 till 13 år (vårterminen). 

Eleverna befinner sig i verksamheten då föräldrar arbetar eller studerar och bedrivs före 

och efter skoldagen. I dagens fritidshem ser det olika ut när det gäller antalet elever per 

grupp men även personalens sammansättning och utbildning (Skolverket, 2011:7). 

Tolkningar och förståelse för fritidshemmets uppdrag att stödja barns utveckling och 

lärande ser också olika ut. Fritidslärarna är ofta inte bara verksamma på fritids utan även 

i skolans verksamhet och i förskoleklassen. Utbildade fritidslärare har behörighet att 

undervisa i estetiska ämnen som t.ex. bild och idrott och hälsa. Fritidshemmets uppgift 

har gått mer från att komplettera elevernas hem till att komplettera skolan. Dock är 

fritidshemsverksamheten fortfarande frivillig. Dagens fritidshem får skarp kritik från 

olika håll i olika granskningar och inspektioner. B.l.a anses fritidshemmens lärare få 

oklar vägledning vad det gäller uppdraget att erbjuda elever en meningsfull fritid 

(Skolverket, 2011:7). Skolverkets statistik visar även på att antalet elever i fritidshem 

ökar (Skolverket, 2018:1-8). Den senaste granskningen från 2017 visar att det är 484 

400 elever inskrivna på fritids vilket är en ökning på ca 6400 elever från föregående år. 

Av dessa elever är det 85 procent i åldrarna 6-9 år som är inskrivna. I granskningen 

framkommer det att 39 procent av personalen i fritidshem har en pedagogisk 

högskoleexamen, vilket är en minskning från föregående år med tre procent 

(Skolverket, 2018:1-8). 
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3.2 Vad säger styrdokumenten om lek  

 

Fritidshemmet regleras av kapitel 1-6 och 14 i skollagen 2010:800. Fritidshemmet ska 

tillämpa läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem 2017 kapitel 1, 2 och 4 

samt de allmänna råden 2014 (Skolverket, 2018).  

 

Enligt skollagen ska fritidshemmet komplettera grundskolan och ska stimulera till 

utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid och rekreation 

(Skollagen 2010:800, kap 14). Läroplanen för fritidshemmet anger att: 
 

Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med 

andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande 

och praktiska arbetssätt”. I undervisningen ska eleverna genom leken ges möjlighet att bearbeta 

intryck, pröva sin identitet, utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och 

kommunicera 

 (Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, 2017:24-27).  
 

I centralt innehåll för fritidshemmet beskrivs också att undervisningen ska behandla 

”normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar” samt ”initiera, organisera 

och delta i lekar av olika slag” (2017:26-27).  

 

I Skolverkets Allmänna råd för fritidshem betonas lekens betydelse på fritidshemmet 

där den skrivs fram som viktig i skapandet av meningsfullhet för eleverna och den 

menas ha en central plats i fritidshemmets verksamhet. Eleverna bearbetar genom leken 

intryck, utvecklar sin fantasi och kreativitet och utvecklar sin samarbets- och 

kommunikationsförmåga. I de allmänna råden framhålls det även att eleverna ska få öva 

sig i turtagning, samförstånd, koncentration och uthållighet. Det här är erfarenheter och 

förmågor som i förlängningen kan bidra till ökad måluppfyllelse för eleverna (Allmänna 

råd för fritidshem 2014:32). 
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4 Tidigare forskning 
 

Här nedan presenteras forskningsläget avseende fritidshem. Den forskning vi funnit 

relevant för vårt syfte och frågeställningar har vi delat in under tre rubriker 4.1. Lärande 

i lek och 4.2 Synligt och osynligt lärande i leken samt 4.3 Fri och styrd lek. I 

analysdelen kommer vi att behandla tidigare forskning i förhållande till resultat i vår 

studie. 

 

I vårt sökande efter tidigare forskning har vi bl.a. använt en rad sökord som lek, 

lärande, fritidshem, fri lek, och sökvägar har t.ex. varit via Libris och Pedagogisk 

Forskning i Sverige samt olika databaser. Vi har funnit att fokus legat på lärares 

uppfattning om lekens betydelse och att det inte finns så mycket av elevers eget 

perspektiv på lek. Forskningen gäller också främst de mindre förskolebarnen och inte 

barnen i ålder 6-12 år som är inskrivna på fritidshemmet.  

 

Falkner och Ludvigsson (2016) har i sin publikation Fritidshem och fritidspedagogik - 

en forskningsöversikt konstaterat att forskningen om fritidshem är begränsad vilket 

författarna tror beror på att både fritidshemsverksamheten och själva yrket är ungt. 

Författarna har funnit att det som forskats mest kring är yrkets profession och mindre 

kring elever och deras föräldrar på fritidshemmet. Författarna menar vidare att 

forskningen behöver förstärkas och att barnens perspektiv saknas i forskningen. Mer 

forskning behövs inom området då fritidshemsverksamheten är en betydande del av 

elevens dag i skolan (Falkner & Ludvigsson 2016: 8-9). 

 

Evaldsson och Aarsand (2011:140) pekar på skillnaden i lekforskningen mellan 

förskola/skola och fritidshem. Dock finns det inte mycket forskning mot fritidshem men 

Evaldsson/Aarsand menar att lek på fritidshemmet är intressant av flera skäl. 

Läroplansmålen för lek skiljer mellan förskola/skola och fritidshem men även de 

materiella och tidsmässiga ramarna för barns lek vilket innebär att förutsättningarna blir 

annorlunda. Utifrån studien “learning, interactive technologies and narrative 

remembering” menar författarna att det krävs materiella förutsättningar för att barnen 

ska kunna utöva/utveckla sin olika lekaktiviteter. Samtidigt krävs även sociala 

förutsättningar för att barnen ska kunna utveckla och praktisera sina olika kompetenser i 

samspel med andra barn. Vilket i sin tur innebär att gruppen med barn inte kan vara för 

stor och att det finns tillräckligt med lärare som kan hjälpa barnen när det krävs 

(2011:152).  

 

4.1 Lärande i lek 

 

I  Nya former för lärande: Leken som ett redskap i lärandet i miljö i grundskolans 

tidigare årskurser, som föregåtts av en studie med elever i åk 3 fokuseras på Vygotskijs 

teorier om lärande i fritidshem (Persson, 2006:63-65). Artikeln handlar om hur elever 

använder naturvetenskapliga begrepp i större miljösammanhang. Detta erbjuds b.la. 

genom lek. Syftet är att beskriva lekens möjligheter och begränsningar för lärande i 

miljö, då i huvudsak strukturerad och styrd av läraren. I resultatet finner Persson att 

leken för lärande i miljö kan vara ett viktigt redskap. Hon menar även att eleverna får 

grepp om detaljer och helheter i naturen genom att sätta sig in i t.ex hur spindlar och 

maskar beter sig och lever vilket i sin tur leder till ett lärande. Enligt Vygotskij är lek 

det viktigaste vid inlärning hos barn. Vid inlärning menar Vygotskij att det är viktigt 
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med ett socialt samspel och kommunikation. I ett socialt samspel lär sig barnen genom 

att integrera med andra barn och vuxna där kunskaper kan utvecklas. Barnen lär sig 

genom ett aktivt och passivt deltagande i leken. Vygotskij menar även att barnen först 

deltar som observatörer för att sedan delta aktivt i en lek. Barn reflekterar och försöker 

förstå världen. I den fria leken kan barnen få utlopp för sin fantasi i praktiken och tolka 

den värld som de uppfattar. Ibland behövs även lekar med regler. Genom leken blir 

barnen ansvarstagande, aktiva och deltagande i arbetet. Lärandet ska kännas 

meningsfullt och ta hänsyn till barnens erfarenheter. Leken ger både barnen och vuxna 

möjligheter till samarbete. För att vi ska kunna utgå från betydelsen av barns lek för 

lärandet i fritidshemmet så behöver vi se leken som ett pedagogiskt hjälpmedel. Persson 

kategoriserar in leken som spontan och strukturerad. Strukturerad lek innebär att 

använda barns naturliga lek på ett sätt där ett strukturerat lärande sker samtidigt som den 

spontana lekens positiva kvalitéer behålls. Persson menar att det inte räcker med enbart 

spontan lek för att utnyttja lekens utvecklande potential (2006:63-72).  

 

Tullgren (2004:24-61) argumenterar i sin avhandling den välreglerade friheten, att 

konstruera det lekande barnet, att leken på förskolan är väl reglerad i syfte att skapa ett 

framtida barn med olika framtida kompetenser som t.ex. kommunikation och kreativitet. 

Avhandlingen utgår från förskolan. Inom den skandinaviska forskningen på lek finns 

det två områden som Tullgren anför i sin avhandling. Det första området fokuserar på 

vad leken har för betydelse på barns utveckling och lärande och utifrån det lärares 

närvaro/frånvaro i leken och vilken roll läraren bör anta. Det andra området fokuserar på 

barnets perspektiv på lek. Utifrån forskning på det andra området som gjorts om barns 

perspektiv på lek framkom det att lärare framstår som ett hinder i barnens lek. Hinder 

som att lärarna avbröt leken, satte upp regler som inte stämde med barnens avsikter och 

bestämde vilka som skulle delta. (2004:25-61).  

 

Tullgren (2004:74) beskriver lekar med ett ”nyttigt” innehåll i sin avhandling som något 

som lärarna prioriterar men även försöker reglera de mer kaosartade lekarna. De nyttiga 

lekarna handlar om händelser från vårt samhälle och speglar hur samhället fungerar. Det 

kan finnas inslag av hot, våld och kaos men det tas omhand på samma sätt som det 

hanteras i verkligheten, eller rättare sagt den ideala bilden av hur sådana eventuella 

problem ska hanteras.  Exempelvis polisen tar fast tjuvarna, brandkåren släcker elden 

och mamman tröstar den gråtande bebisen. Här finns affärer, restauranger och 

åldringsvård där det förväntas att barnen leker på ett sådant sätt där de gestaltar 

samhället. På det sätt som det fungerar och borde fungera. I lärandet genom lek 

förväntas då barnen få en uppfattning om hur samhället fungerar. Vilka handlingar som 

är rätt eller felaktiga. Tullgren (2004:74-77) menar att barnen betraktas som kreativa, 

aktiva och med förmåga att fylla sina lekar med ett meningsfullt innehåll när de leker. 

De är därför förpliktigade att leka på ett sätt att denna konstruktion av det lekande 

barnet infrias. Lärarna uppmuntrar och stöttar barnens lek och de lockar dem till 

aktivitet och deltagande. Barnen förväntas aktivt leka på ett sätt som anses vara 

utvecklande. Lärarna bidrar till att organisera det fria, aktiva barnet genom att stötta och 

uppmuntra de lekande barnen. Men även genom att reglera de barn vars lek inte 

uppfyller förväntningar på aktivitet och meningsfullhet.  I innehållet av vad barn leker 

styrs det som uppfattas som obehagligt eller olagligt bort och trevliga och nyttiga 

uppmuntras istället. De ”fridstörande” lekarna är lekar som stör ordningen i förskolan 

eller fritidshemmet. Det kan vara allt från barn som springer eller låter mycket till det 

lekar som har ett innehåll som berättar om olagliga handlingar eller kränkningar. 

Familjeleken är en lek som får stort utrymme t.ex. att leka att man lagar mat och äter. 

Lärandet är i fokus på många olika sätt. Det kan vara allt ifrån att lära sig hur samhället 
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fungerar till att lära sig hur ett tåg låter. Retoriken kring lekens betydelse för lärande tar 

sig uttryck i lärarnas sätt att hantera leken. Hur barnen leker handlar om barnens sätt att 

vara mot varandra i leken. I leken tränas barnen att kommunicera med varandra på ett 

sätt som uppfattas som god kommunikation. Genom att uppmuntra att tala, ge uttryck 

för och visa sina känslor. Det gäller även förmågan att visa intresse och förståelse för 

andras känslouttryck. Det innebär att vi kan använda lek och kommunikation som medel 

för att lära barnen samhälleliga normer. I styrningen av barns lek skapas ett barn som är 

aktivt och kreativt och som genom lek lär sig inför framtiden viktiga kunskaper och 

förmågor. Tullgren beskriver även lärarnas sätt att observera barnen i leken och lära sig 

mer om varje barns sätt att vara. En viktig kunskap som kan användas i en fortsatt 

styrning (2004:80). Styrningen kan delas in i tre teman; att barn leker, vad barn leker 

och hur barn leker. I de olika teman styrs barnen bort från något som är mindre önskvärt 

och mot något annat som uppfattas som mer positivt. Lek - innehåll och lekhandlingar 

delas in som mer eller mindre önskvärda och utgår från vad som anses vara normalt. 

Lekar som avviker normaliseras av pedagogerna, det vill säga påverkas att anpassa sig 

efter gällande norm. Ibland alla egenskaper och förmågor som leken innehåller lyfts 

vissa fram. Det är egenskaper och förmågor som anses viktiga för den framtida 

människans liv och det samhälle hon kommer att leva i (Tullgren, 2004:61). 

 

4.2 Synligt och osynligt lärande i leken 

 

Johansson och Ljusberg (2004) studie Barn i fritidshem är ett treårigt forskningsprojekt 

som följt 12 barn på två olika fritidshem under åren 2001-2002 med syfte att få ökad 

kunskap om barnens uppfattning om fritidshemmet och vad det betyder för barnen att 

vara där. Informationen man samlat in består av intervjuer, deltagande observation, 

video och fältdagbok. Grunden för studiens analys är interaktionistisk teori och teori om 

formellt och informellt lärande samt ett barnperspektiv. Frågeställningar i 

forskningsprojektet är exempelvis vad fritidshemmet som lärandemiljö betyder, 

förhållanden på fritidshemmet som barnen själva uppfattar dessa, betydelsen av 

kamrater och personal, normer och värden och lärande. Resultaten från studien visar att 

kamrater och kamratrelationer är av vikt för barnen och att fritidshemmet är en plats för 

informellt lärande. De vuxna på fritidshemmet är en trygghet för barnen och de sätter 

gränser och regler. Fritidshemmet framstår i studien som en viktig socialisations- och 

lärandemiljö (Johansson och Ljusberg 2004:3-5). Fritidshemmet är till vissa delar en 

segregerad miljö med regler som varierar efter situation och den för närvarande 

pågående aktiviteten t.ex. vilka som bestämmer lek, lekens innehåll och regler. Barnen 

är tillfreds med sin självständighet att själva avgöra vad de vill göra på fritidshemmet 

och efterfrågar inte i någon högre grad styrda och strukturerade situationer men när de 

erbjuds detta så tycker de att det är positivt. Vardagen på fritidshemmet har inslag av 

maktkamp och förhandlingar om lek och tillgång till lek. I leken kommer även normer 

och värderingar till uttryck och dessa förändras och nyskapas. Den fria leken har stor 

plats på fritidshemmet och barnens uppfattning är att friheten består i att de vuxna inte 

blandar sig i leken och att de själva får bestämma d.v.s. den är barnstyrd. Lek är det som 

sysselsätter barnen större delen av sin tid på fritidshemmet. Studien finner inget stöd för 

att leken håller på att försvinna till förmån för ett ”skolinriktat” lärande. På fråga om 

vad man lär sig på fritidshemmet uppger flera av barnen i studien hur man ska vara mot 

varandra, inte slåss, vara snälla mot varandra och regler. Barnen beskriver att de lär sig 

praktiska saker som att rita, trä halsband och bygga. Man konstaterar i studien att 

barnen har en medvetenhet om att fritidshemmet är en miljö för lärande och att barnen 

skiljer på lärande i skolan och på fritidshemmet. Barnens lärande och deras tillämpning 
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av kunskap har inte karaktär av att vara explicit målinriktat utan lärandet ”lever sitt egna 

liv”.  

Barnens samspel sinsemellan medför att de vid vissa tillfällen undervisar varandra. Ett 

barn med mer kunskap lär ett annat som har mindre erfarenhet/kunskap. Barnens 

kunskaper tillförs även genom att de imiterar varandra t.ex. ser barnet om någon annan 

är skicklig i ett spel eller lek och försöker då göra på samma sätt (Johansson och 

Ljusberg, 2004:182-195). Studien avslutas med ett antagande att informellt lärande är 

en grund för formellt lärande (Johansson och Ljusberg, 2004:203). 
 

Avhandlingen Lärande och låtsaslek, ett kognitionsvetenskapligt utvecklingsperspektiv 

av Mikael Jensen (2007) undersöker på ett tvärvetenskapligt sätt lärandets förhållande 

till leken. Utgångspunkten är ett kognitionsvetenskapligt perspektiv och anför att 

förmågan att låtsas är en gåta. I sin forskning har han intresserat sig för hur barn når 

förmågan att låtsas och om det i så fall sker via lärandet och om låtsasleken i sig 

utvecklar ett lärande. Jensen har också undersökt om låtsasleken har någon funktion för 

det framtida livet som kulturell medlem av ett samhälle. Forskningen bygger på 

empiriska studier med observationer. (Jensen, 2007:1-2). Låtsasleken beskrivs som 

något den inte är, den är inte tråkig, inte arbete, inte på allvar eller inte på riktigt utan 

låtsasleken är istället en aktivitet där barnen agerar/beter sig som om de gör något fast 

de i själva verket inte gör det. Till exempel att barn agerar som om de åker rymdraket 

eller som om de lagar mat på spisen. Detta som om kompletteras också med tänk om, 

tänk om hundarna pratade, tänk om draken jagar oss. Lärandet som uppstår genom 

låtsasleken menar Jensen är olika typer av lärande som handlar om anpassning till 

omgivande den fysiska, sociala och kulturella miljön. I låtsasleken lär även barn normer 

och regler och styr sitt beteende utifrån gruppens sociala och kulturella påverkan 

exempelvis att den som står först i en kö är den som blir betjänad. Ytterligare lärande 

som låtsasleken medför är språkförmåga och social kognition- att barnet får förmåga att 

förhålla sig till både sitt eget och andras mentala tillstånd (Jensen, 2007:1-7).  

 

Ingrid Pramlings avhandling The child´s conception of learning (1983) intresserar sig 

för hur barn blir medvetna om det faktum att de lär sig och hur barnen själva upplever 

former för sitt lärande. Avhandlingen bygger på två observationsstudier samt en serie av 

sex intervjuundersökningar med enskilda barn, totalt 300, i åldern tre till åtta år. 

Barnens uppfattning om sitt lärande behandlas utifrån två aspekter, vad de lär och hur 

de lär. Resultatet visar på att det sker en utveckling hos barnet från att lära sig genom 

”att göra” till ett lärande som innefattar ”att veta” för att senare utvecklas till ett lärande 

baserat på ”att förstå”. Utvecklingen går från en oförmåga hos barnet att skilja mellan 

”att göra”, ”att veta” och ”att förstå” till en kompetens att kunna skilja på dessa tre sätt 

att lära. Denna kompetens utvecklas hos barnet i takt med att barnet blir äldre. I den 

senare delen av utvecklingen i att se sitt eget lärande har barnet insett att lärande 

kommer med erfarenhet. Att lära genom erfarenhet beskrivs i avhandlingen som lära 

genom att göra, uppfatta och tänka. Det finns hos barnen utvecklingsmässiga skillnader 

i medvetenheten av i vilka former man kan lära, att göra, att uppfatta och att tänka 

(Pramling 1983). 

 

4.3 Fri och styrd lek 

 

Øksnes, Knutas, Ludvigsson, Falkner och Kjær (2014) har i artikeln Lekens rolle i 

skandinaviske skolefritidsordninger og fritidshjem (2014) undersökt lekens roll i 

fritidshemmet och hur den kan ses mot bakgrund av styrdokumenten för fritidshem i 

Sverige, Norge och Danmark. Författarna tar sin utgångspunkt i barnkonventionens 31:a 
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artikel och dess kommentar. Den aktuella artikeln i barnkonventionen handlar om att 

varje barn har rätt till lek, fritid och vila. Författarna ställer sig frågan om barns fria, 

spontana lek riskerar att åsidosättas. Resultatet av undersökningen visar för svenska 

förhållanden att det finns en dubbeltydighet i styrdokumenten som kan tolkas både som 

att leken har stor betydelse för barns lärande men också att leken har ett eget värde i sig 

själv (2014: 107-110). FN kommenterar artikel 31 med att det ökade trycket på att barn 

ska lära och betydelsen av formell akademisk process får som konsekvens att villkoren 

för den fria leken påverkas. Att leka “ute på gatan” var tidigare en populär plats för barn 

men lek på fritiden har alltmer flyttat till institutioner som fritidshem där man har 

pedagogiska målsättningar med leken och organiserar den. Artikelförfattarna anför att 

styrdokumenten kan tolkas som att ett perspektiv på leken är att den ses som ett medel 

för att nå ett mål kopplat till barns utveckling och lärande- ett nyttovärde. Det andra 

perspektivet på lek handlar om att leken har ett egenvärde i sig och skapar mening för 

barn här och nu. Øksnes, Knutas, Ludvigsson, Falkner och Kjær hävdar att 

fritidshemmet i större grad bör betraktas som ett ställe för den fria, spontana leken som 

ger utrymme för att barn får leka utan att det knyts mål om lärande, utveckling av 

kunskaper, färdigheter och kompetenser till leken. Att ta till vara på lekens egenvärde 

menar de innebär att barnen blir fria från krav och att leken värdesätts för lekens egen 

skull (Øksnes, Knutas, Ludvigsson, Falkner och Kjær 2014:116-120). 
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5 Teoretisk utgångspunkt 
 

5.1 Lärandeteori 

 

För att lyfta fram lärande i förhållande till lek bör man känna till lärandeteori. Vi har i 

vår studie utgått ifrån pragmatisk lärandeteori. I avsnittet 5.2 redogörs för vad lek är och 

dess förutsättningar. Avsnitt 5.3 behandlar leken i förhållande till lärande generellt sett. 

Under rubriken synligt och osynligt lärande tar vi upp begrepp utifrån synligt och 

osynligt lärande och kapitlet avslutas sedan med lärande i den fria leken respektive 

styrda leken. I uppsatsens analysdel kommer elevernas upplevelser av leken att sättas i 

relation till forskares teorier om lek och lärande samt till de begrepp vi refererar till.  

 

Pragmatismen är en handlingsteori som förknippas med John Dewey (Säljö, 2014:287). 

Dewey har haft stort inflytande på skola och utbildning i Sverige. Han står även för 

formuleringen “learning by doing” översatt lära genom att göra. Utgångspunkten för 

pragmatismen var att göra skolarbetet mer elevcentrerat och anpassat till elever med 

olika förutsättningar samt ett intresse för hur kunskaper fungerar i människors vardag. 

Pragmatismen står för att teori och praktik förenas till en helhet. T.ex så kan man inte 

tillverka något utan reflektion eller tanke. Dewey menade att teori, i bemärkelse 

reflektion och ideér, och praktik finns i allt det eleverna gör. Pragmatismens syn på 

kunskap betonar också betydelsen av sinnlig upplevelse som den som eleven får vid 

exempelvis skapande arbete. Utgångspunkten för Dewey var en individ som ska 

tillgodogöra sig de kunskaper och färdigheter som behövs för livet som medborgare i ett 

demokratiskt samhälle. Vidare menade Dewey att skolan har en uppgift i att ta tillvara 

på och utveckla de erfarenheter som barn gör bl.a. genom att de socialiseras via andra 

människor. Undervisningen i skolan ska möjliggöra för eleven att fördjupa förståelsen 

av omvärlden. Därför ansåg Dewey att en av lärarens viktigaste uppgifter är att genom 

undervisningen låta eleverna utvecklas vidare genom sina erfarenheter. Främsta 

redskapet att göra elever delaktiga i sitt lärande anförde Dewey var språket. Det är via 

kommunikation med andra som elevens erfarenheter utvidgas bortom det de varit med 

om och med språkets hjälp kan omvärlden förstås och analyseras (Säljö 2014: 289-293).  

 

Deweys nyckelord för lärande var bl.a. intresse, frågor, undersökande samt praktisk 

handling (Jensen, 2011:52-57). Dessa nyckelord är viktiga för barns lärande. Barnen 

måste ha ett intresse för det som ska läras, ställa frågor eller inspireras av andra barn 

som ställer frågor. Vidare behöver de utföra handlingar för att få svar på sina frågor. 

Genom praktiska undersökningar kan barnen i sin tur komma fram till en slutsats om 

det som har undersökts. Deweys syn på lärande är i påtaglig och lättare att ta till sig i 

lärandet under den fria tiden (Jensen 2011:52-57). Tre av de mest centrala delarna i 

pragmatiskt lärande enligt Dewey är alltså: 

 

• Vill man lära så utgå från intresse. Detta är en bra grund för lärande. Det man 

redan kan och vet lite om är intressantare än det man inget vet om 

• Lär genom att undersöka och experimentera och gör detta i huvudsak 

handgripligen och praktiskt 

• Teori och praktik hör ihop (Jensen 2016:38). 
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5.2 Vad är lek? 

 

Lillemyr (2002) sammanfattar följande karaktäristiska drag för leken: 

 
· Lek är en typisk aktivitet bland barn 
· Lek är något lustbetonat för barn, bereder nöje och ger glädje för deltagaren 
· Lek är en frivillig aktivitet som barn själva väljer att delta i 
· För barn är lek ”som om”, dem befinner sig utanför den verkliga världen 
· Lek innebär att det skapas en viss ordning (till exempel ett system med regler) 
· Lek är lokaliserad till en viss plats och en viss tid 
· Lek rymmer spänning 
· Lek är ett uttryck för en inre drift 
· Lek är en förberedelse inför vuxenlivet (Lillemyr, 2002:46-47). 

 

Knutsdotter Olofsson (2009) anför att leken har en inramning med tydlig början och slut 

och barnet går in i och ut ur leken. Inom ramen för leken gäller dess regler, om barnet 

exempelvis leker att man sitter i en båt så går det inte att kliva ur båten rätt ner i sjön. 

Utanför ramen för leken återfinns vardagens regler. Leken möjliggör och tillåter som att 

bli uppäten, förhäxad, eller förvandlas till drake. Lekregler av social karaktär handlar 

om att vara överens sinsemellan om leken och vad man leker, att leken är jämställd i 

mening lika villkor och oavsett ålder och styrka samt att man turas om att bestämma vad 

som ska lekas. En grundläggande förutsättning för leken är att man som barn känner sig 

trygg. Om barnet känner sig otrygg medför det ofta att hen står bredvid och tittar på 

leken. Att leken är fri från prestationskrav, om det inte är en tävling med i leken, för att 

barnet ska kunna ge sig hän åt leken är också av betydelse. Den djupare leken behöver 

också ostördhet, en fråga från en pedagog om vad barnen leker kan störa 

koncentrationen så att barnen tappar tråden i leken. Barn vill ibland skydda leken från 

insyn av andra för att bl.a. inte bli störda (Knutsdotter Olofsson, 2009:75-77). 

Knutsdotter Olofsson (2009) menar att för att lek ska ske krävs förutsättningar som att 

eleven är trygg och inte behöver vakta på sig, att leken är fri från prestationskrav så att 

eleven kan släppa kontroll och ge sig hän åt leken. En annan förutsättning är att leken 

kräver viss ostördhet så att eleverna kan skydda sin lek och få vara ifred med den utan 

att störas av frågor som ”vad leker ni?” (Knutsdotter Olofsson 2009:78). 

En nackdel med leken kan vara maktpositioner. Eleverna strider om vem som ska vara 

huvudperson i leken och vem som ska bestämma innehåll i det som ska lekas och vem 

som ska få vara med. På så vis kan barnen ägna sig åt maktkamp och trakasserier inom 

lekens ramar. När vissa elever ägnar sig åt maktanspråk så medför det att andra barn blir 

försiktiga och kan inte ge sig hän åt leken. (Knutsdotter Olofsson 2009:86).  

 

5.3 Lek och lärande 

 

I leken får barn lära sig vem de är, om makt och status. Leken utvecklar barnets 

symboliska förståelse och gemensamma kunskapssystem samt motorisk och kognitiv 

flexibilitet. I leken utvecklas vidare barnets miljökompetens som att ta sig fram och 

kunna hitta i omgivningen. Kritiska händelser i livet kan med lekens hjälp utveckla 

barnets möjlighet att hantera dessa. Leken utvecklar också barnets handlingsmöjligheter 

och i förlängningen av det lösningar i nya uppkomna situationer (Kane, 2011:229).  

 

Fantasi, föreställnings- och reflektionsförmåga och påhittighet är områden som 

utvecklas genom lek liksom kommunikationsförmåga (Knutsdotter Olofsson, 2009:79-

83). Låtsaslek tränar särskilt barns föreställningsförmåga vilken är en grund för att 

utveckla abstrakt tänkande, fantasi och kreativitet (Lindö 2002:98). 
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Lek bidrar också till att barnet utvecklar social kompetens. I leken lär sig barnet att leva 

tillsammans och uppleva olika känslor som glädje och ilska, känna empati och sympati, 

hantera konflikter och lära sig var gränserna går. I leken ryms sociala lekregler som 

samförstånd, ömsesidighet och turtagande som också är en grund för ett demokratiskt 

samhälle. Även barns fysiska förmåga som att behärska sin kropp är något de lär i leken 

(Knutsdotter Olofsson, 2009: 85-86). 

 

Gärdenfors (2010:187) menar att barnen lär sig att ha kontroll och att leken är på låtsas, 

därför gör det inte så mycket om man misslyckas med något vilket påverkar lärandet 

positivt. Barnen övar upp sin självständighet och förmågan till socialt ansvar. I leken 

används olika känslor, inlevelseförmågan tränas upp och olika sätt att kunna 

kommunicera på. Barnen får träna på att tolka andras avsikter samt förmågan att träna 

upp sina färdigheter vilket är viktigt för självtilliten (2010:187).  

 

5.4 Synligt och osynligt lärande  

 

I den här studien betraktar vi begreppen explicit lärande likmätigt med synligt lärande 

och implicit lärande som osynligt lärande.  

 

 När man talar om utveckling och lärande inom fritidshem så talar man många gånger 

om ett informellt lärande men formellt lärande förekommer även i olika situationer i 

form av samlingar, matsituationer och regelstyrda aktiviteter. Jensen (2011:95-112) 

lyfter det informella lärandet eftersom det anses vara dominerande i fritidshem. I det 

informella lärandet kan det ske både ett avsiktligt och oavsiktligt lärande. Inom ramen 

för den typen av lärande utgår man också från barnets intresse och hens villkor. Det sker 

spontant utan scheman, mål eller förutbestämda planer. Det informella lärandet är ofta 

implicit vilket innebär att man inte vet att man lärt sig eller vad man lärt sig. Jensen 

menar att fritidshemmet ska erbjuda en bred variation av lärandesituationer. Barnen i 

fritidshem ska få möjlighet att utveckla sina motoriska och sensoriska färdigheter där 

både finmotorik och grovmotorik tränas. Fritidshemmet ska erbjuda lärandesituationer 

utifrån implicit lärande vilket menas med att man ser hur andra gör utan att man tänker 

på det. Men även erbjuda ett explicit lärande där barnet är medveten om att man lär sig 

något specifikt (2011:95-112).  

 

Jensen (2011) hävdar att anledningen till att lärandet inte upptäcks av barnet främst 

beror på synen på vad som är lärande. Individen är heller inte medveten om sitt lärande 

därför att det är ett implicit (osynligt) lärande och därför missar individen att den lärt sig 

något (Jensen 2011:164).   

 

Öhman (2011) menar att barn som leker inte är inriktade på att den ska leda till något. 

Leken är för barnen inte därmed inte produktinriktad (Öhman 2011:79). ”Barn leker för 

att leka. De leker inte för att lära eller blir duktigare på något”. Målet för leken är själva 

leken och inte för att lära för sin framtid. Att vara i leken är det som är viktigt (Jagtøien, 

Hansen och Annerstedt (2002:147). 

 
5.4.1 Den fria lekens lärande 

 

I den fria leken styr eller leder inte fritidsläraren utan deras uppgift blir då istället att 

observera och tillföra ytterligare innehåll (Hansen Orwehag och Mårdsjö Olsson 

2011:123-134). Fritidsläraren ska finnas som stöd till barnen och ska utmana barnens 

grundläggande färdigheter och förståelse (2011:123-134). 
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Även Knutsdotter Olofsson (2009) anför att fri lek är när elever själva hittar på vad de 

ska leka. Fri lek betyder dock inte att leken är fri från de vuxna på fritidshemmet. 

Läraren ska stödja eleverna så att de i lugn och ro får utveckla vad de tänkt sig med 

leken. Läraren styr därmed inte leken utan stödjer den. Den fria lekens pedagogik har 

sin grund i elevernas egna idéer (Knutsdotter Olofsson 2009:90-91). Lindö (2002) 

definierar den fria leken som ”frivillig och föds i stunden på barnens egna initiativ” 

(Lindö 2002:97). Den fria leken menar Jagtøien, Hansen och Annerstedt (2002) 

innefattar lek som sätts igång av eleverna själva där de valt både lek och vem de vilka 

leka med (2002:154).  

 

Kane (2011) menar att förutbestämma vad barn ska lära sig i den fria leken är omöjligt 

eftersom aktiviteter välja och kontrolleras av barnen. Leken har för barnen inget mål 

annat än lek. Barn lär ändå i den fria leken men lärandet är oavsiktligt (Kane 2011:229). 

I den fria leken är leken central för eleverna. ”Lärandet blir som en bonus som 

fritidslärare kan fånga, sätta ord på och synliggöra för barnen eller andra vuxna” (Kane 

2015:222). 

 

Specifikt för den fria lekens lärande är att eleverna utvecklar en initiativrikedom.  

Eleverna blir också frimodiga och vågar sådant de inte skulle våga annars. 

Självständighet är ytterligare något som eleverna utvecklar i den fria leken liksom 

kreativitet och engagemang (Knutsdotter Olofsson 2009:90-91). Lillemyr (2013) anför 

att i den fria leken lär barn om sig själva och om andra (socialt lärande) vilket har 

betydelse för hur de utvecklar intressen, engagemang, lust till upplevelse och mod att 

möta nya utmaningar (2013:21). I den fria leken utvecklar och uppvisar elever 

kompetenser utöver de som står i läroplanen för fritidshemmet. Dessa kompetenser är 

t.ex. ansvara för sig själva och andra, hantera ojämlikheter och statusskillnader, digital 

kompetens och fysisk kompetens (Kane 2015:219).  

 

Här följer en sammanfattning av en del av de förmågor och färdigheter som forskare vi 

refererar till i detta arbete anför att barn lär i fri lek. 

 

● Fantasiförmåga 

● Föreställnings- och reflektionsförmåga 

● Kommunikationsförmåga 

● Social kompetens 

● Samarbete 

● Motorik och fysisk kompetens 

● Problemlösningsförmåga 

● Självständighet och ansvar för sig själv och andra 

● Inlevelseförmåga 

● Faktakunskaper 

● Konflikthantering 

● Gränssättning 

● Empati 

● Mod 

● Initiativförmåga 

● Kreativitet 
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● Engagemang 

● Digital kompetens 

● Miljökompetens 

● Kompetens att hantera ojämlikheter och statusskillnader 

 

(Kane 2011, 2015 och 2017, Knutsdotter Olofsson 2009, Gärdenfors 2010) 

 
5.4.2 Den styrda lekens lärande 

 

Den styrda leken är mer strukturerad, vuxenstyrd och har ett mål. Det handlar då om 

exempelvis regellekar i vissa typer av spel. Fritidsläraren har ofta ett förutbestämt 

socialt mål som kan handla om att barnen ska lära sig att samarbeta, lösa konflikter, 

följa regler osv (Hansen Orwehag och Mårdsjö Olsson, 2011:123-134).  

 

Lindö (2002) definierar styrd lek som lek initierad av pedagog. 

Styrd lek definieras av lekaktiviteter som pedagogen har arrangerat eller satt igång 

(2002:155). Pedagogens inflytande över och ibland även deltagande i leken samt 

ambition med leken benämner Lillemyr (2013) som ”pedagogiserad” lek istället för 

styrd lek (2013:43-44). 

 

 Lillemyr (2013) menar att det är omöjligt att inte blanda sig i barns lek just för att man 

som pedagog ansvarar för elevers lärande och utveckling (2013:45-46).Pedagogen kan 

exempelvis ha arrangerat tafattlek, stafett- eller bollek i syfte att stimulera motorik och 

främja fysiska färdigheter och god hälsa. En hinderbana som pedagogen organiserat kan 

vara grund för ett lärande av samarbete och problemlösningsförmåga (Jagtøien, Hansen 

och Annerstedt 2002:156-157). Att använda leken för ett pedagogiskt ändamål kan även 

vara att lära elever om roller så att de kan delta i leken med andra (Lillemyr 2013:183).  

 

Regelbundenhet och struktur gör att fritidshemmets verksamhet innehåller formella 

situationer, exempelvis samlingar (Jensen, 2011:133-156). Den styrda leken är delvis en 

formell lärandesituation som framförallt är explicit vilket innebär att barnet är medveten 

om vad de har lärt sig vilket vi i vår studie använder som synligt lärande. Men den 

styrda leken är även delvis informell p.g.a. att det sker en frivillighet i att delta i dessa 

aktiviteter. 

 

I den styrda leken använder pedagogen leken som en metod för eleven att lära sig vissa 

kunskaper utifrån ett syfte och för att åstadkomma något speciellt med leken (Evaldsson 

& Aarsand 2011:139). Detta är något som även Öhman (2011) anför, att den styrda 

leken organiseras i syfte att t.ex. stärka elevgruppen. Leken bidrar då till att eleverna får 

bättre koncentrationsförmåga, problemlösningsförmåga och samarbetsförmåga (Öhman 

2011: 240) . Styrdokumenten för fritidshemmet lägger stor vikt vid lek och i den av 

lärare styrda leken blir den en metod för ett avsiktligt lärande (Kane 2011:229).  

 

Sammanfattningsvis beskrivs av forskare i detta arbete att följande förmågor och 

färdigheter lärs av eleverna i den styrda leken:  

 

• Samarbete 

• Konflikthantering 

• Motorik och fysiska färdigheter 

• Problemlösningsförmåga 

• Social kompetens  
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• Koncentrationsförmåga 

 

(Hansen Orwehag och  Mårdsjö Olsson 2011, Jagtøien, Hansen och Annerstedt 2002 

samt Lillemyr 2013, Öhman 2011). 

 

 

 

6 Metod  
 

6.1 Vetenskapsteoretiskt perspektiv 

 

Vår forskningsinriktade studie ligger närmast fenomenologin som vetenskapsteoretiskt 

perspektiv. Fenomenologin handlar om hur ett fenomen kan förstås och hur ett fenomen 

kan upplevas (Allwood & Erikson 2017:91). Fenomenologin betonar subjektivitet, 

beskrivning, tolkning och medverkan och ser till människans upplevelser, åsikt, attityd, 

övertygelse, känsla och emotion. Fenomenologisk forskning sätts i samband med 

kvalitativa forskningsmetoder där vikt läggs vid människors uppfattning och erfarenhet 

och inte huvudvikt på att förklara orsaker eller göra anspråk på att mäta (Denscombe 

2009:109-110). Detta är det perspektiv som vi uppfattar fångar vår intention eftersom 

studien kommer att handla om beskrivningar, tolkningar samt elevers upplevelser kring 

fri och styrd lek. 

 

6.2 Val av metod 

 

Vi hade som ambition att använda oss av kvalitativa undersökningar i form av 

semistrukturerade intervjuer. Vår metod var att få en mer djupgående och detaljerad 

data som vi kom att använda oss av i intervjuerna  med elever (Denscombe, 2009:267). 

Syftet med kvalitativ intervju var att ”upptäcka och identifiera egenskaper och 

beskaffenheten hos något, t.ex. den intervjuades livsvärld eller uppfattningar” (Patel & 

Davidson 2011:78). En kvantitativ ansats hade till sitt syfte att göra objektiva mätningar 

och då vi ville undersöka elevers upplevelser om lekens betydelse var en kvalitativ 

ansats att föredra.  

 

6.3 Datainsamling  

 
6.3.1 Urval  

 

Urvalet som gjorts är elever som är inskrivna på fritidshemmet och går i åk 3 och är 9 år 

gamla. Vi har haft hjälp av fritidslärare som arbetar på den aktuella skolan att förmedla 

ett missivbrev (se bilaga 1) till elevernas vårdnadshavare. Vårdnadshavare fick lämna 

samtycke till intervju då eleverna i intervjun är under 15 år. 15 missivbrev skickades ut 

och av dem lämnade nio stycken elever och deras vårdnadshavare samtycke till intervju. 

Ett subjektivt urval av respondenter fungerar utifrån principen att få bästa möjliga 

information från ett tämligen litet antal respondenter som medvetet valts ut utifrån att de 

har relevans för ämnet som ska undersökas och kunskap/erfarenhet av ämnet. Forskaren 

väljer därmed medvetet ut respondenter för att de troligtvis kommer att ge mest 

värdefull data. Respondenterna väljs med ett särskilt syfte som forskaren har i åtanke 

(Denscombe 2009:74-75). Respondenterna i vår studie är valda utifrån att de besitter 

särskilda uppfattningar och erfarenheter av vårt undersökningsområde som är lek.  
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Datainsamlingen i studien innehåller semistrukturerade intervjuer som avser elever, om 

deras upplevelser om vad varje elev lär sig genom den fria respektive styrda leken. 

Eleverna intervjuades en och en och spelades in med ljudupptagning via mobiltelefon. 

Att dokumentera med ljudupptagning ger en komplett dokumentation och det finns 

möjlighet att repetera om d.v.s. lyssna om.  

En nackdel kan vara att inspelningsutrustning kan upplevas hämmande för respondenten 

och att icke-verbal kommunikation går förlorad men fördelarna anses överväga 

nackdelarna (Denscombe 2009:259).  

 

Detta ger intervjuaren en flexibilitet att låta respondenten utveckla sina svar och 

synpunkter även om det från början finns en viss ordningsföljd i ämnen och 

nedtecknade frågeställningar. Respondentens svar är öppna och med betoning på att 

utveckla svar (Denscombe 2009: 234). I frågor att använda till intervjuerna kommer 

frågor med ja- och nej svar att undvikas för att få ”fylligare” svar.  

 

Avseende kvalitativ forskning i mindre omfattning är det svårt att fastställa exakt hur 

stort urvalets storlek ska vara då detta är beroende av hur resurserna ser ut, vilken tid 

man har till förfogande och antalet respondenter som kan bli aktuella. En gyllene regel 

är att urvalet står i proportion till forskningssyfte och jämförbart med storlek på urval i 

liknande forskningsprojekt (Denscombe 2009:424). I den här kvalitativa studien 

kommer en skola att användas.  

 

6.4 Genomförande  

 

Datainsamlingen utgår ifrån semistrukturerade intervjuer med elever vid ett fritidshem 

och har föregåtts av ett missivbrev till elevernas föräldrar. Vi har spelat in alla intervjuer 

och transkriberat dessa. En effekt att beakta vid intervju som forskaren bör ha i åtanke 

är åldersskillnaden mellan forskaren och den intervjuade och hur den isåfall påverkar 

intervjun (Denscombe 2009:246). Vi har beaktat åldersskillnaden mellan oss intervjuare 

och eleven utifrån att vi inte har använt ett för svårt språk i våra frågeställningar.  

 

6.5 Barnintervjuer och barns perspektiv 

 

För att förstå barns tankar behöver man ta hänsyn till barnens erfarenheter vilket har stor 

betydelse för hur de tänker (Doveborg, Pramling Samuelsson, 2012:12). 

 

Vid strukturerade samtal med barn är frågorna och hur de är formulerade samt hur 

barnens svar följs upp av betydelse liksom samspelet mellan barn och intervjuare. 

Praktiskt att tänka på innan strukturerade samtal med barn genomförs är platsen för 

intervjun. En lugn plats där intervjun får pågå ostört är viktig för att barnet ska kunna 

bibehålla koncentration och intresse. Intervjuaren bör av samma anledning placera sig 

mitt emot barnet under intervjun och vara väl förtrogen med frågorna som ska ställas för 

att undvika att bläddra i sina papper. Att spela in samtalet är att rekommendera för att 

också undvika att hinna skriva så mycket som möjligt under intervjun. Tidpunkten för 

intervjun är också en viktig aspekt då det är mer gynnsamt att intervjua ett barn som inte 

är uttröttat, hungrigt eller har blivit avbruten i en lek. Hur länge intervjun ska pågå 

behöver också beaktas utifrån ålder på barn. Att humma, le och nicka som intervjuare 

visar barnet att intervjuaren är intresserad av det barnet berättar (Doverborg & Pramling 

Samuelsson 2012: 26-30). Något som är viktigt att tänka på när man gör barnintervjuer 
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är att ge barnet tid att fundera kring frågorna och att man som intervjuare inte griper in 

och ger barnet halva svaret. Ja och nej frågor ska också undvikas. Andra viktiga punkter 

att förhålla sig till i en intervju är att den som intervjuar är lyhörd för barnens svar och 

att man formulerar följdfrågor utifrån barnens svar. Men även att det blir en ömsesidig 

turtagning i kommunikation vilket är betydelsefullt för hur intervjun kommer att 

utvecklas. För att öka tillförlitligheten av intervjun bör man även ställa frågor som t.ex. 

Vad var det jag frågade om? Vi har innan den aktuella intervjun även övat på barn som 

inte har med studien att göra. Frågetekniken innebär att man som intervjuare börjar med 

att ställa vida och övergripande frågor för att sedan gå vidare på allt mer specifika 

frågor. Varje steg i intervjun ska göra det lättare för barnet att svara på frågorna om 

innehållet i samtalet. Att inledningsvis av intervjun samtala med barnet kring för dem 

en känd situation eller upplevelse underlättar för barnet och skapar förtroende mellan 

intervjuare och barnet. Att använda frågor som exempelvis “berätta för mig om vad ni 

brukar göra på fritids” styr man in berättandet på det man vill veta om barnets tankar. 

För att beskriva berättandet vidare kan man fråga barnet hur - frågor. Exempelvis “hur 

såg det ut på fritids då”. Den intervjutyp som Doveborg, Pramling Samuelsson 

förespråkar bygger på att barnen behandlas som unika individer och att inte frågorna 

ställs på samma sätt. Istället innebär det att man ställer frågorna på varierande sätt. Om 

barnen av någon anledning ändrar uppfattning i en fråga och blir osäker är det 

intervjuarens uppgift att hjälpa barnen. Det är då viktigt med följdfrågor för att få reda 

på barnens verkliga uppfattning. I intervjuer kan barnen vara lättpåverkade vilket 

innebär att barnen har en följsamhet när det talar med en vuxen och barnen försöker 

lista ut vad den vuxne vill höra eller ha reda på. (Doveborg, Pramling Samuelsson, 

2012:31-54). För att förstå barnen bättre behöver vi analysera och tolka det som barnen 

har gett uttryck för i våra intervjuer vilket beskriv vidare i bearbetning av data.  

I intervjuerna avser vi att utgå från barns perspektiv. Barns perspektiv och 

barnperspektiv behöver inte betyda samma sak. När barn bedömer vad som är viktigt för 

dem utifrån sitt perspektiv kan det skilja sig markant från vad vuxna anser vara viktigt. 

När en vuxen tar ett barnperspektiv utgår det ofta från den vuxnes föreställning om vad 

som är av vikt för barnets bästa (Qvarsell, 2017:87). När barn leker är inte deras avsikt 

med leken att lära sig något utan för barnet handlar det om ett engagemang med leken 

och själva verksamheten med den (Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson, 

2014:223).  
 

6.6 Bearbetning av data 

 

Analys av kvalitativa data innefattar i regel fem steg, förberedelse av data, förtrogenhet 

med data, tolkning av data, verifiering av data och presentation av data. Förberedelse av 

data handlar bl.a. om att samla in data och bearbeta och sortera dem så de kan bli 

aktuella för en kommande analys. En aspekt i förberedelse av data är exempelvis 

röstinspelningar vid intervjuer och intervjuutskrifter att säkerhetskopiera dessa då 

kvalitativa data ofta är oersättliga. Något annat att tänka på är också att lämna god plats 

i högermarginalen vid intervjuutskrift där de egna anteckningarna och kommentarerna 

kan få plats (Denscombe 2009:369-371). Förtrogenhet med data handlar om att om och 

om igen läsa exempelvis textdata för att fånga detaljer eller uppfatta vad som skildras i 

den insamlade datan tillsammans med de anteckningar och kommentarer man gjort. 

(Denscombe 2009:371-374). Intention var alltså att intervjua respondenter med 

ljudupptagning och därefter transkribera varje intervju för att därefter fortsätta med 

analysprocessen.  
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Vid intervjun var det en av oss som ställde frågor och den andra antecknade. Vi använde 

oss av ljudupptagning för att på så vis kunna vara både mer närvarande i intervjun men 

också för att få bättre möjlighet att hantera och bearbeta resultaten som framkom av 

intervjun. Ljudupptagningar ger därmed en i stort sett fullständig dokumentation av det 

som sägs vid en intervju. Elevernas intervjuer transkriberades för att få varje intervju 

tydligare och i helhet. Vi har skrivit respondenternas svar från intervjuerna ordagrant.  

Transkriberingen möjliggjorde att analysprocessen och efterföljande kategorisering 

underlättades. Denscombe påtalar betydelsen i att vara stringent vid bearbetning och 

sortering innan analysprocessen börjar (Denscombe 2009:370).    

 

Efter transkriberingen har vi gemensamt analyserat och kategoriserat alla intervjuades 

svar. När vi analyserat klart våra intervjuer så föll sig kategorierna naturligt och vi 

utformade kategorier mot bakgrund av de intervjufrågor vi ställt d.v.s. vi skapade 

kategorier som skulle kunna kopplas samman med syfte och frågeställningar.   

Intervjumaterialet delades in i ”Elevers upplevelser av den fria leken och lärande” och 

”Elevers upplevelser av den styrda leken och lärande”.  

 

6.7 Etiska överväganden 

 

Forskningsetiska principer syftar till att ställa krav på och vägleda forskare i sin 

planering av forskningen. Vetenskapsrådet (2002) preciserar fyra huvudkrav på 

forskning: informations-, samtyckes-,konfidentialitets- och nyttjandekravet. 

Informationskravet behandlar att informera respondenterna om frivillighet att delta i en 

studie och rätt att avbryta deltagandet samt syfte med studie och själva undersökningen i 

stort. Informationen fick elever och vårdnadshavare i missivbrevet som skickades ut 

samt klargjordes när vi intervjuade eleverna. Respondenterna ska delges all den 

information som rimligen påverkar villighet till deltagande. Vetenskapsrådet påtalar att 

då respondentens medverkan är aktiv exempelvis vid intervju krävs 

förhandsinformation om detta.  

 

Samtyckeskravet innebär att samtycke ska inhämtas av respondenter och om dessa är 

under 15 år från förälder/vårdnadshavare. Samtyckeskravet berör deltagarnas rätt att 

själv bestämma över sin medverkan.Vetenskapsrådet betonar att särskild försiktighet 

ska beaktas då det gäller omyndiga personer. Respondenten har rätt att själv bestämma 

om sitt deltagande, hur länge och under vilka villkor respondenten vill delta. Då 

respondenten är aktiv som under en intervju är denna regel mindre komplicerad 

eftersom respondenten när som helst kan avbryta även mitt i en intervju. Inför varje 

intervju med eleverna förklarade vi att de fick bestämma över sin medverkan. Krav på 

konfidentialitet berör personuppgifter och etiskt känsliga uppgifter om deltagare i en 

studie- deltagare ska inte kunna identifieras av utomstående och har rätt till anonymitet. 

Varje deltagare i en studie ska därmed vara införstådd med att deras uppgifter kommer 

att behandlas konfidentiellt samt att deras identitet inte kommer att avslöjas vilket även 

framkommer i vårt missivbrev. Vad som anses vara etiskt känsliga uppgifter anför 

vetenskapsrådet kan skilja sig från ett samhälle till ett annat och från en tid till en annan 

med riktmärket bör vara vad man kan antas uppfatta som obehagligt eller kränkande. 

Nyttjandekrav handlar om att den data man samlat in från exempelvis respondenter i en 

studie enbart får användas för ändamålet med forskningen (Vetenskapsrådet 2002:6-14). 

Det är information som framkommer i vårt missivbrev och det inspelade materialet 

överförs och sparas på ett usb tills dess att arbetet är godkänt av examinatorn. 
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6.8 Kvalitetskriterier 
 

För att stärka intervjudata kan stöd från skriftliga källor användas. Genom att stärka 

intervjudatan så har vi både innan, under arbetets gång och efter fått läsa in oss på 

området kring lärande och fri/styrd lek. I tidigare forskning och teorianknytning 

utvecklas de olika områdena. Genom att öka tillförlitligheten behövs en tydlig 

redogörelse för metoder, analys och beslutsfattande. Det behövs även en fullständig 

redogörelse med så mycket detaljer och reflektioner som möjligt, allt för att läsaren ska 

få en bredare förståelse (Denscombe 2009:381). För att öka reliabiliteten utgås det från 

att urvalet är tydligt och väl motiverat utifrån syftet (Sandberg, Faugert, 2016:153). 

 

Beträffande generaliserbarheten d.v.s. överförbarhet av fynd från studie till liknande fall 

på annat håll menar Denscombe (2009) att god praxis är att forskaren tillhandahåller 

sådan information som möjliggör för läsaren att ansluta sig till relevansen av fynden och 

tillämpligheten av dessa. Informationen måste därmed bestå av adekvata detaljer för att 

bedömning av överförbarhet av fynd ska kunna bedömas av läsaren. För just kvalitativa 

studier som ofta är baserade på mindre antal respondenter är frågan om överförbarhet 

relevant “Hur går det att generalisera på så litet urval” Denscombe anför att kvalitativ 

forskning kräver ett annat förhållningssätt till överförbarhet och menar att frågan blir  

“I vilken utsträckning skulle fynden kunna överföras till andra fall? snarare än “I vilken 

utsträckning är det sannolikt att fynden återfinns i andra fall? (Denscombe 2009:412-

413). Resultaten från vår studie kan inte med självklarhet läggas på andra elever på 

andra fritidshem då det inte är säkert att de skulle ha samma uppfattningar om ämnet 

som respondenterna i vår studie.  För att öka studiens tillförlitlighet skulle det varit  

bra om vi fått ett större antal elever till intervjun och kanske intervjuat barn från flera 

fritidshem. Till fördel för vår studie anser vi vara att vi som författare båda har deltagit 

i alla intervjuer och att vi gjort all bearbetning av intervjumaterialet gemensamt för att 

stärka studiens tillförlitlighet. 
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7 Resultat 
 

I följande kapitel redogör vi för vårt empiriska material utifrån våra intervjuer. 

Syftet med studien är som tidigare nämnts att synliggöra elevers upplevelser av synligt 

och osynligt lärande i den styrda respektive fria leken på fritidshemmet. Resultatet 

bygger på intervjuer med 9 elever. När vi sammanställde resultatet av intervjuerna 

utgick vi ifrån våra forskningsfrågor:  

 

● Vad upplever elever att det lär sig under fri lek?  

● Vad upplever elever att det lär sig under styrd lek?  

 

I intervjuerna har vi tagit stöd från ytterligare intervjufrågor (se bilaga 2). Resultatet har 

vi beskrivit och kategoriserat in i två teman, Barns upplevelser av den fria leken och 

lärandet och Barns upplevelser av den styrda leken och lärandet. För att tydliggöra och 

belysa resultatet har vi valt att använda citat från eleverna. Namnen i intervjuerna är 

fiktiva. I analysdelen i nästa kapitel kommer elevernas svar att kopplas till teori och 

forskning. I intervjuerna tar flera elever upp olika lekar/aktiviteter som förekommer på 

fritidshemmet. Dessa förklaras närmare nedan. 

 

Risk - Risk är en styrd lek men är frivillig att delta i. Först delas lappar ut till eleverna 

så deras vårdnadshavare får information och kan ge samtycke till att deras barn får 

utföra aktiviteten. Man delar in eleverna i olika lag, ett lag ska vara “rymmare” och ett 

annat lag är “spanare”, sedan ska man göra olika uppdrag och följa en karta runt 

skolområdet. De som är kvar på fritids kan via tv:n följa lagen när de rör sig runt skolan. 

 

Legotown - Legotown är en uppstyrd aktivitet av lärarna men för eleverna ändå frivillig 

att delta i. Det är organiserat på så sätt att eleverna har regler att följa för bygget med 

lego. Eleverna får möjlighet att träna sina entreprenöriella förmågor, som till exempel 

samarbete och problemlösning genom utmanande, kreativa och roliga övningar. De får 

lära sig mer om entreprenörskap, yrken, demokrati, ekonomi. Men även få en förståelse 

för hur samhället är uppbyggt och vad som krävs för att ett samhälle ska fungera.  

 

Minecraft - är ett svenskutvecklat spel och kreativitet är ledordet i Minecraft. Spelet är 

uppbyggt i fyrkantiga block eller kuber och har därför ett väldigt unikt utseende som 

påminner lite om Lego. Hela världen och allt är uppbyggt av fyrkantiga block som till 

exempel buskar, träd, mark och grisar till och med solen är ett gult glödande fyrkantigt 

block. Man kan skapa vilka former man vill i världen genom att stapla spelets 

fyrkantiga block på varandra. Spelet är helt öppet för kreativt skapande och det är 

många som lägger ut sina skapade kreationer. Det finns ständigt en skapande process i 

Minecraft då man måste skapa allt man behöver. Är man till exempel i en gruva så blir 

den inte automatiskt ljus utan du måste utifrån material skapa en fackla för att få ljus i 

gruvan. 
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7.1 Elevers upplevelser av den fria leken och lärandet  

 

Två av nio elever förstod inte vad fri lek innebar, så där fick vi förtydliga begreppet 

extra. Det som eleverna har gemensamt är att de tycker att fri lek är roligt då de själva 

har möjlighet att bestämma vad de ska leka. På frågan om vad eleverna uppfattar att de 

lär sig i den fria leken beskriver de lärandet olika. Fem av nio elever kan ge exempel på 

vad de lärt sig i den fria leken. Eleverna säger att de t.ex. lärt sig vara försiktiga, någon 

har lärt sig engelska, de lär av varandra, lärt sig göra volter och att pärla bättre och 

snabbare. I intervjuerna framkom det att fyra av nio elever inte vet vad de lär sig i den 

fria leken.  Dessa elever kan beskriva vad de gör i den fria leken och, som vi tolkar det, 

har förstått definitionen av begreppet fri lek men har inte fångat lärandet i den, dvs 

lärandet är osylnligt. Gemensamt för alla nio elever är att de kan uttrycka vad de gör för 

lekar i den fria leken. Lekar som eleverna refererar till i fri lek är rita, pärla, pyssla, 

spela brädspel eller dataspel, pingis, leka i skogen och spela in film. 

 

Sara anför att hon och en kamrat brukar leka en särskild lek när de är ute som hon härrör 

till fri lek. Däremot vet hon inte vad hon lär sig när hon leker just den leken. 

 

Sara - Om man måste vara ute brukar jag leka med xx. 

Intervjuare - Vad brukar ni leka ute då? 

Sara - Just nu leker vi typ att man är en människa som förvandlas till en hund. hihi 

Intervjuare - jaha, så lite mer fantasilek då? 

Sara - mmm *nickar* instämmande 

Intervjuare - Hur kom ni på den leken?  

Sara - Jag vet inte, vi kom bara på den, *fniss*  

 

Linnea och Sara tycker båda att fri lek är bra och roligt och ger exempel på vad man 

mer kan göra i den fria leken. Däremot vet de inte vad man kan lära sig just i dessa båda 

exempel. 

 

“Det är roligt, ibland så brukar vi spela spel” (Linnea).  

 

“Man kan samla harsyra, jag vet inte vad man lär sig” (Sara). 

 

Kalle ger flera exempel på vad han lärt sig i den fria leken och han ger även uttryck för 

att han inte alltid tänker på att han faktiskt lär sig olika saker då han leker.  

Kalle är medveten om olika risker under leken då eleverna får vara i idrottshallen på 

fritids. Vi tolkar hans svar som följer, att lärarna har pratat med Kalle och de andra 

eleverna att de inte får göra volter. Kalle gjorde volter ändå och upplevde att han blev 

bättre på att göra volter.        

 

        “Lära sig att man inte ska skada sig, lära sig pärla bättre och snabbare.  

         JAG TROR ATT MAN LÄR SIG SAKER. Man tänker inte på att man lär sig 

        olika saker. En gång i tvåan, vi körde volter fastän man inte fick, jag blev  

        bättre på volter då och det var under fri lek” (Kalle). 
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Det är flera av de intervjuade eleverna som säger att de lärt sig att vara försiktiga i leken 

då det ibland förekommer olyckshändelser när barnen leker på fritids. 

När de leker en lek och någon olycka händer så får de erfarenhet med sig in i nästa lek 

av vilka risker som finns. Lina påtalar att hon lärt sig leka försiktigare så att hon inte 

slår sig.            

 

”Kanske vara lite försiktig så man inte slår sig” (Lina).  

 

Eleverna ger andra exempel på lärande i den fria leken. Willy hävdar att han lärt sig att 

prata engelska bättre. Han har spelat dataspel och därigenom lärt sig konversera.  

 

“Mmm, man lär sig engelska, jättemycket, exempelvis i fort night, (spelas ej på fritids) 

man pratar engelska hela tiden med andra kompisar” (Willy). 

 

Att lära av andra och vara medveten om att så sker ger Vincent uttryck för. Vincent 

säger att när han började spela dataspelet Minecraft för 2 år sedan så var han okunnig 

om hur man gjorde. Men tillsammans med sina vänner så kunde de lära honom spelet.  

 

“Jag började spela för två år sen, jag kan inte riktigt allting.  Kompisarna lärde mig 

någonting, hur man gör” (Vincent). 

 

Mogge uttryckte sig lite ambivalent om den fria leken Vi tolkar hans svar som att han 

tycker om den fria leken men att det är jobbigt när hans kompisar bestämmer så att det 

blir ojämna lag i spel. Därför tolkar vi det som att han tycker att det är bra när lärare 

hjälper till med sådant i den fria leken.  

 

 ”Det är väldigt kul, asså jag gillar inte när någon bestämmer, då kommer det att bli 

ojämna lag, jag tycker om när en lärare bestämmer” (Mogge). 
 

7.2 Elevers upplevelser av den styrda leken och lärandet 

 

Även detta begrepp- styrd lek- förklarades så att eleverna skulle förstå innebörden.  

Den styrda leken hade gemensamt att alla nio elever tyckte den var kul men att det var 

beroende på vad det var för lek eller aktivitet som skulle göras. Eleverna uttryckte att 

det förekommer uppstyrd lek/aktivitet men som är frivillig att delta i. Lärandet i den 

styrda leken som eleverna angav handlade bl.a. om att lära sig om säkerhet, samarbete, 

bygga lego och sjunga en sång. Av de nio eleverna vi intervjuade är det fyra som kan ge 

exempel på lärande i den styrda leken. Lekar som eleverna ger exempel på är styrda av 

lärare på fritidshem är bingo, fotboll, legobygge ”Legotown”, en uppdragslek som 

kallas ”Risk” och en lek som heter ”Vill du blir min vän”. 

 

Olle har reflekterat att man kan lära sig saker genom legotown: 

 

        “När vi hade legotown…det var roligt för då fick vi bygga lego, en hel stad, 

         det var styrd lek. Jag lärde mig att bygga bättre och lärde känna mer   

         kompisar. Det var såhär, varje mellanmål, om det var torkat och det var fint     

         fick vi 20 kronor varje gång. Man var fem stycken på varje bygge och varje   

        elev fick 20 kronor och då blev man väldigt rik. Och då kunde man köpa olika     

        sällsynta legobitar som man behövde. Jag och några till byggde en    

        elektronikfabrik, så varje gång nån hade el med så behövde dom betala 20   

        kronor  till oss” (Olle). 
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Kalle säger att han borde lära sig mycket i den styrda leken om vad som är bra och 

mindre bra i leken. Säkerhet är något han lärt sig i den styrda leken. Han uttrycker även 

att det är av betydelse vad för typ av aktivitet/ lek som planeras i den styrda leken. Vi 

tolkar också hans svar som att han tycker att en fritidslärare behöver styra eller övervaka 

vissa aktiviteter. 

 

“Då borde man lära sig mycket, då lär man sig säkerhet också, vad som är  

 bra och inte lika bra. Jag tycker att det är både bra och dåligt, beroende på    

aktivitet, exempelvis volter i gympasalen borde vara en styrd aktivitet” (Kalle). 

 

Mogge  uppskattar och känner sig trygg när en lärare är närvarande i leken. Vi tolkar det 

som att han lättare uppfattar sitt eget lärande när en fritidslärare förklarar och är 

närvarande och att det även ger en trygghet för Mogge i leken. 

 

“Det är kul, det är då man lär sig typ, när någon annan förklarar då känner      

 jag mig liksom trygg då. Lärare är mycket bättre på att bestämma och 

 förklara”(Mogge).  

 

Mogge påtalar att på fredagar har man en styrd lek på fritids och det är ett bingospel där 

man får kex varje gång man får bingo. Däremot kan inte Mogge svara på om han tror att 

han lär sig något då han spelar bingo.  

 

När vi frågar Sara och Lina vad de tycker om när lärarna styr en aktivitet så svarar de att 

det beror på vad det är för aktivitet som man ska göra. Båda eleverna nämner att de inte 

tycker om att spela fotboll och fotboll brukar fritidslärarna ha som en styrd aktivitet på 

fritidshemmet. En fritidslärare brukar ha olika sporter i idrottshallen som t.ex. fotboll, 

innebandy, badminton, tennis m.m. Men såklart är det frivilligt att delta i.   

 

“Det beror på vad det är man ska göra. Om man typ ska spela fotboll så gillar jag inte 

det”(Sara). 

 

“Det beror på vilken aktivitet det är. Jag gillar inte när lärarna bestämmer att vi ska 

spela fotboll”(Lina).  

 

Utifrån Willys svar nedan så tolkar vi det som att lärarna på fritids bestämmer att 

eleverna ibland behöver göra andra saker än digitala lekar som i Willys fall var en stor 

favorit. Lärarna har därmed styrt upp leken till viss del där annat erbjuds och då i detta 

fall brädspel som han tyckte var väldigt tråkigt.  

 

 “Det beror på vad det är för lek, typ såhär nån gång att när vi ska 

  spela till exempel brädspel det tycker jag är sviiiiiiiiintråkigt.  

 Det är ju liksom fritids, det är ju fri-tids…. då ska man ha fri lek”(Willy).  

 

Lina har lärt sig mycket under aktiviteten Risk. Under aktiviteten så har Lina fått lära 

känna nya vänner och att samarbeta tillsammans med andra.  

 

“RISK. Man samarbetar, man får va ute, man får lära känna nya vänner” (Lina). 

 

Aktiviteten Risk är populär hos många elever på fritids.  

Vincent är medveten om att Risk är en styrd aktivitet, men fri att delta i. Han har även 

lärt sig sjunga en låt som var ett av uppdragen.    
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“Risk, det är väldigt roligt, vi springer utanför skolans område. Det är kul att göra 

uppdragen, jag lärde mig en låt, vi skulle sjunga en låt som jag lärde mig, styrd aktivitet 

men frivilligt att delta och man måste fråga sina föräldrar om man får va med” 

(Vincent). 
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8 Analys av resultat 
 

Syftet med vår studie är att synliggöra elevers upplevelser av synligt och osynligt 

lärande i den styrda respektive fria leken på fritidshemmet. Analysen grundar sig både 

på syfte och våra frågeställningar. Våra forskningsfrågor är: Vad upplever elever att de 

lär sig under fri lek? Vad upplever elever att de lär sig under styrd lek? 

 

I detta kapitel kommer vi att göra kopplingar av studiens resultat i förhållande till 

tidigare forskning, forskares teorier om lek och lärande samt till de begrepp vi belyst 

tidigare under avsnittet synligt och osynligt lärande. Vi kommer att göra detta under tre 

rubriker, den fria leken och lärande, den styrda leken och lärande samt synligt och 

osynligt lärande.  

 

8.1 Den fria leken och lärandet 

 

Eleverna som är föremål för intervju ger många exempel på vad de leker i den fria 

leken. Exempel på sådana lekar är rita, pärla, spela pingis och spela dataspel. Den fria 

leken utgår från barnets eget intresse för vilken lek som just i stunden upplevs rolig.  

Fri lek uppskattas av eleverna för att den är vald av dem själva. Pragmatismen betonar  

”lära genom att göra” d.v.s. det är en handlingsteori som utgår från att intresse har en 

betydelse för lärandet. Lärandet sker genom att handgripligen och praktiskt utöva något. 

Genom praktiska undersökningar kommer barnen fram till en slutsats (Säljö 2014, 

Jensen 2011, 2016). Kalle ger uttryck för ett lärande som kan härledas till pragmatisk 

teori då han blivit bättre på att göra volter och att pärla bättre och snabbare eftersom han  

praktiskt utövat detta utifrån intresse.  

  

I intervjuerna framkom det att en del elever lär sig om säkerhet i den fria leken. De har 

lärt sig att vara försiktiga så att de inte skadar sig. Det kan utifrån Tullgrens avhandling 

(2004) ses som lek med ”nyttigt innehåll”. Tullgren menar att lärare prioriterar och 

reglerar lek för att barn t.ex. ska lära sig om hur samhället fungerar, vad som är rätt eller 

fel eller hur  man ska vara mot varandra. I det här avseendet uppfattar vi att lärarna på 

fritids reglerar, förklarar risker och säkerhet i viss typ av fri lek. Knutsdotter Olofssson 

(2009), Hansen Orwehag och Mårdsjö Olsson (2011) hävdar att fritidslärarens uppgift i 

den fria leken är att observera, tillföra innehåll och finnas som ett stöd för eleverna att 

tillgå och att fri lek inte betyder att den är fri från vuxna.  

 

Ytterligare en aspekt av att läraren finns tillgänglig som observatör och stöd i den fria 

leken är elevernas känsla av trygghet. I resultatet framgick det att Mogge tycker det är 

bra att en fritidslärare bestämmer i den fria leken så att det ska bli jämna lag då risken 

finns att det blir ojämnt om kompisarna bestämmer. Johansson och Ljusberg (2004) 

belyser i sin studie hur fritidshemmet till vissa delar är en segregerande miljö där 

leksituationer växlar både vad gäller innehåll i, regler för och vem som bestämmer i 

leken. Knutsdotter Olofsson (2009) menar att en nackdel med leken kan vara 

maktpositioner i mening vem som ska bestämma innehåll och vilka som får vara med. 

Maktkamp och trakasserier inom lekens ramar medför försiktighet hos vissa barn och 

att de ställer sig utanför leken och tittar på den istället för att delta. Kane (2011) anför 

att lärandet under sådana förhållanden handlar om vem barnet är, om makt och status. 
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8.2 Den styrda leken och lärandet 

 

En central del i den pragmatiska lärandeteorin är att barn lär genom att undersöka och 

experimentera och detta görs i huvudsak handgripligen och praktiskt. Ytterligare grund 

för barnets lärande är ett intresse för det som ska göras. Även den sinnliga upplevelsen 

vid exempelvis skapande arbete är betydelsefull för lärande betonar den pragmatiska 

lärandeteorin (Säljö 2014). I stort sett all den lek som eleverna i vår studie refererar till 

utförs handgripligen och praktiskt och utgår från varje barns intresse. Flera elever tar 

dock upp lek som de inte har intresse för som exempelvis fotboll (Lina och Sara) och 

brädspel (Willy) som alla är styrda lekar. Att utgå från elevens intresse menar 

pragmatismen är gynnsamt för lärandet (Jensen 2016). 

 

Utifrån pragmatismens teori att lära sig genom att göra och individens intresse för hur 

kunskaper fungerar i människors vardag (Säljö 2014) så kopplar vi samman detta med 

Olles beskrivning av den styrda leken ”Legotown”. Eleverna bygger med hjälp av lego 

ett helt samhälle med ett samhälles olika funktioner.  

 

         “När vi hade legotown…det var roligt för då fick vi bygga lego, en hel stad, 

          det var styrd lek. Jag lärde mig att bygga bättre och lärde känna mer kompisar. 

 Det var såhär, varje mellanmål, om det var torkat och det var fint fick vi 20  

kronor varje gång. Man var fem stycken på varje bygge och varje elev fick  

20 kronor och då blev man väldigt rik. Och då kunde man köpa olika sällsynta 

legobitar som man behövde. Jag och några till byggde en elektronikfabrik, så 

varje gång nån hade el med så behövde dom betala 20 kronor till oss” (Olle). 

 

Pragmatismen betonar att teori och praktik hör samman och bildar en enhet (Jensen 

2016) . Till exempel så kan man inte tillverka något utan reflektion eller tanke (Säljö, 

2014:290). Intresse, frågor, undersökande, samt praktisk handling är nyckelord som är 

viktiga för barns lärande vilket kan vara centrala delar i styrd lek som Lego town 

(Jensen, 2011:52-57 ). Barnen måste ha ett intresse för det som ska läras, ställa frågor 

eller inspireras av andra barn som ställer frågor. Vidare behöver de utföra handlingar för 

att få svar på sina frågor (2011:52-57). Eleverna får i legobygget undersöka, 

experimentera och handgripligen och praktiskt lära sig om samhället enligt 

pragmatismens teori.  

 

Vi kan utifrån Olles svar om den styrda leken i Legotown även göra en koppling till 

Tullgrens (2004) forskning om lek med nyttigt innehåll som kan vara att för barn spegla 

hur ett samhälle ser ut. I leken finns affärer, restauranger och åldringsvård där syftet 

med den styrda leken från lärarnas sida handlar om att barnen ska lära viktiga kunskaper 

och förmågor för framtiden. Olles egen reflektion över sitt lärande i legotown är dock 

något annat d.v.s. han har uppfattat att han lärt sig bygga bättre och han har lärt känna 

mer kamrater. Kane (2011) hävdar att det är omöjligt att i den fria leken förutbestämma 

vad barn ska lära sig för att aktiviteten då är vald av barnen själva och har då inget mål i 

sig för de barn som leker. Vi tolkar det som att detta även kan gälla för den styrda 

aktiviteten d.v.s. att det inte är säkert att barnet lär det som är avsikten att lära med 

aktiviteten utan barnet lär något annat. I vårt exempel med Olle så svarar han inte att 

han lärt sig om hur ett samhälle fungerar och är uppbyggt utan han har en personlig 

reflektion kring sitt eget lärande i form av att bygga bättre med lego. 
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8.3 Synligt och osynligt lärande 

 

Man tänker inte på att man lär sig olika saker (Kalle). Detta är ett av svaren vi fått då vi 

frågade eleverna i vår studie om vad de lär sig när de leker. Andra elever har svarat att 

de inte vet vad de lär sig. Vi tolkar dessa svar som att lärandet därmed är osynligt för 

eleverna. Elevernas svar överensstämmer  med det forskare anför angående elevers 

uppfattning av lärande i lek. Pramling (1983) menar i sin avhandling att barns 

uppfattning om sitt lärande är något som utvecklas i takt med stigande ålder och att det 

hos olika barn finns utvecklingsmässiga skillnader i medvetenheten av former för 

lärande. Jensen (2011) menar att eleven inte är medveten om sitt lärande just därför att 

det är implict (osynligt) och därmed missar eleven det den lärt sig. Ytterligare en 

förklaring till att lärandet är osynligt för eleverna tror vi handlar om det Öhman (2011) 

anför att eleven inte primärt leker för att lära sig något speciellt eller bli duktigare på 

något. Detsamma anför (Jagtøien, Hansen och Annerstedt 2002) då de hävdar att målet 

för leken för barn är själva leken och inte för att lära för sin framtid.  

 
Det lärande som är synligt för de elever i vår studie som kan sätta ord på detta handlar i 

fri lek om fem av nio elever och i styrd lek fyra av nio elever. Det stöd vi finner i 

forskningen för att det faktiskt finns en medvetenhet hos en del elever att de lär i leken 

hittar vi i Johansson och Ljusbergs studie (2004) som just utgår från barn på fritidshem. 

Barnen i den studien anger att de på fritidshemmet lärde sig praktiska saker som att rita, 

trä halsband och bygga men även lärande som handlar om hur man ska vara mot 

varandra, regler, vara snäll och inte slåss. Därmed har barnen en medvetenhet om att 

fritidshemmet är en plats för lärande konstaterar man i studien. I vår egen studie 

konstaterar vi att medvetenheten om lärandet som tas upp av eleverna överensstämmer 

till viss del med elevernas i Johansson och Ljusbergs studie i form av praktiskt lärande 

som att bygga och pärla men också att samarbeta med varandra och vara försiktig. 

 

Det lärande som eleverna relaterar till leken varierar sinsemellan dem.  

Eleverna omnämner följande lärande i fri lek:  

 

• Att inte skada sig/försiktighet 

• Konversera engelska 

• Pärla fortare och snabbare 

• Blivit bättre på dataspel 

• Blivit bättre på volter 

 

Om vi översätter ovan nämnda exempel på lärande till det olika forskare menar att  

barn lär sig i den fria leken så tolkar vi det som att barnen lärt sig att inte skada 

sig/försiktighet (ansvar för sig själv och andra), konversera engelska 

(kommunikationsförmåga och fakta/ämneskunskap, pärla (motorik/kreativitet),  

dataspel (digital kompetens) volter (motorik/fysisk kompetens)  

(Kane 2011,2015,2017, Knutsdotter Olofsson 2009, Gärdenfors 2010).  

 

Av intervjuerna framgår också vad eleverna på fritidshemmet leker i den fria leken. 

Eleverna exemplifierar rita, pärla, pyssla, brädspel, pingis, spela in film, leka i skogen, 

spela in film. Dessa lekar rymmer ett lärande som vi tolkar det är osynligt för barnen 

men som faktiskt sker.  
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Kane (2011) anför att barn lär i den fria leken men lärandet sker oavsiktligt.  Den fria 

leken rymmer ett rikt lärande av förmågor och färdigheter som kan kopplas till nämnda 

lekar i form av motorik, samarbete, kreativitet, turtagande, digital kompetens o.s.v. 

(Kane 2011, 2015 och 2017, Knutsdotter Olofsson 2009, Gärdenfors 2010).  

 

Jensen (2007) anför i sin avhandling om lärande och låtsaslek hur den typen av lek lär 

barn exempelvis språkförmåga och social kognition- förmåga att förhålla sig till andra 

och anpassning till sin omgivning. Lindö (2002) menar att låtsaslek tränar elevens 

föreställningsförmåga som är en grund för utvecklandet av abstrakt tänkande, fantasi 

och kreativitet. En av eleverna i våra intervjuer beskriver, som vi tolkar det, just 

låtsaslek men vet inte vad hon specifikt lär sig av den leken. - Just nu leker vi typ att 

man är en människa som förvandlas till en hund (Sara). Kane (2011) menar att lärandet 

i den fria leken blir en bonus som fritidslärare kan fånga, sätta ord på och synliggöra för 

eleven.  

 

Den styrda leken som är initierad av lärare på fritidshemmet säger eleverna i vår studie 

är exempelvis aktiviteten ”risk”, bingo, ”legotown” och fotboll. Det är fyra av nio barn 

som beskriver lärande i styrd lek i form av att ha lärt sig samarbete, säkerhet, sjunga och 

bygga. Det är därmed fem av nio elever som inte uppfattat lärandet i den styrda leken. 

Det är alltså implicit (osynligt) för dessa elever. Jensen (2011) menar att fritidshemmet 

ska erbjuda elever lärandesituationer som är explicita d.v.s. synligt lärande. Evaldsson 

och Aarsand (2011) anför att den styrda leken används av lärare som en metod att lära 

sig vissa kunskaper utifrån ett syfte och för att åstadkomma något med leken.  
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9 Diskussion 
 

I detta kapitel kommer vi att diskutera vårt resultat av studien samt vår metod för den. 

Avslutningsvis presenteras förslag till ny forskningsfråga samt pedagogisk relevans. 

 

9.1 Resultatdiskussion 

 

Vår studies syfte var att synliggöra elevers upplevelser av synligt och osynligt lärande i 

den styrda respektive fria leken på fritidshemmet. För detta syfte har vi använt oss av 

två forskningsfrågor: Vad upplever elever att de lär sig under fri lek? Vad upplever 

elever att de lär sig under styrd lek? 

 

Resultatet av vår studie visar att eleverna inte alltid uppfattar sitt lärande i leken oavsett 

om leken är fri eller styrd. Lärandet är alltså i stora delar osynligt för den enskilde 

eleven. En följdfråga blir därför: Varför bör fritidsläraren synliggöra lärandet i leken för 

eleverna på fritidshemmet? Den pragmatiska lärandeteorin med John Dewey som 

företrädare framhåller att läraren har en viktig uppgift i att via undervisning låta eleven 

utvecklas vidare genom sina erfarenheter som exempelvis de eleven erfar i leken. 

Läraren måste därmed ta tillvara på och utveckla de erfarenheter som barn gör. Det 

främsta redskapet att göra elever delaktiga i sitt lärande menade Dewey var språket. 

Dewey ansåg att det är via kommunikation med andra som elevens erfarenheter 

utvidgas och kan förstås och analyseras (Säljö 2014). Även Kane (2015) lyfter lärandet i 

lek som något fritidsläraren kan uppmärksamma, sätta ord på och synliggöra för eleven. 

Evaldsson & Aarsand (2011) anför att i leken visar barnet upp och utvecklar en rad 

olika kompetenser- socialt, emotionellt, kognitivt, språkligt och fysiskt. Lillemyr (2013) 

hävdar att det eleven lär i leken förändrar både elevens kompetens och i förlängningen 

kompetenskänslan samt elevens självuppfattning och motivation att lära mer. En slutsats 

vi drar av detta är att fritidslärare behöver bli bättre på att sätta ord på och synliggöra för 

eleven vad denne lär i leken. 

 

Det framkom också i resultatet att det lärande som är synligt för vissa av eleverna i vår 

studie har en spännvidd mellan praktiskt och socialt lärande. Samma resultat kommer 

man fram till i Johansson och Ljusbergs studie (2004) där man påvisade att eleverna har 

en medvetenhet om att de lär och vad de lär. Vår föreställning innan vi påbörjade detta 

arbete var att eleverna var mer införstådda med lärandet i den styrda leken där leken är 

initierad av fritidslärare. Ytterligare hade vi en tanke om att fritidslärarens avsikt med 

aktuell aktivitet som exempelvis legotown eller bingo skulle återspegla sig i våra 

respondenters svar. Resultatet visar istället att flera respondenter inte har klart för sig 

vad de lär i den styrda leken eller upplever att de lärt sig något helt annat än det som vi 

tolkar var avsikten med aktiviteten. Tullgrens avhandling (2004) anför att den styrda 

leken med nyttigt innehåll i lärandet genom lek exempelvis förväntas lära eleverna att få 

en uppfattning om hur samhället fungerar. Även Hansen Orwehag och Mårdsjö Olsson, 

(2011) beskriver att läraren i den styrda leken har ett mål med lärandet, oftast socialt, 

som är förutbestämt. Evaldsson & Aarsand (2011) har liknande perspektiv och menar 

att pedagogen använder den styrda leken som en metod för eleven att lära sig vissa 

kunskaper utifrån ett specifikt syfte och för att åstadkomma något speciellt med leken, 

Vår slutsats blir därmed att lärare ”missar” att synliggöra motivet till den styrda leken 

för eleverna och behåller det för sig själva. En annan möjlig slutsats  kan vara att läraren 

inte förvissar sig om att alla elever har uppfattat motivet till lek vilket kan förklara 

varför en del elever i vår studie kan redogöra för lärandet i styrd lek och andra inte.  
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Ett annat resultat vi finner intressant i vår studie är elevernas upplevelse av den fria och 

styrda leken. Resultatet visar på att elever önskar lärarens närvaro i både den styrda och 

fria leken för att leken ska ha den utvecklande och positiva kraft som den i grunden är. 

Vi har tolkat det så att även om eleven inte önskar fritidsläraren som en direkt 

medlekare så vill man att läraren ska ha ”ett öga” på leken och finnas till hands vid 

behov. Tullgren (2004) framhåller i sin avhandling att lärarens roll kan vara att 

uppmuntra, stötta och reglera lek vid behov. Lillemyr (2013) anför att det är omöjligt att 

inte blanda sig i barns lek just för att man som pedagog ansvarar för elevers lärande och 

utveckling. Även Knutsdotter Olofsson (2009) hävdar att den fria leken inte betyder lek 

fri från vuxna. Läraren ska finnas till hands för att stödja eleverna så att de i lugn och ro 

får utveckla vad de tänkt med sin lek.  Vår slutsats är att styrd och fri lek kompletterar 

varandra och fyller ett värde var för sig.  

 

Vi anser att valet av lärandeteori i form av pragmatisk sådan har varit en tillgång då vi 

analyserade vår empiri. Vi fann att leken lär genom att göra d.v.s. learning by doing i 

enlighet med den valda teorin samt vikten av kommunikation för att tydliggöra lärande 

och betydelsen av intresse för att lära. Därmed finner vi den pragmatiska teorin som 

logisk för vårt arbete och en god hjälp i att förstå den lärande leken. Det som saknats är 

forskning som har elevens upplevelse i fokus. Mycket av den forskning vi relaterar till i 

denna studie har lärarens uppfattning i fokus och inte elevens. Vi tror att det hade varit 

en tillgång för vårt arbete om vi haft fler studier där barns perspektiv på leken varit 

central så att vi haft ytterligare material att jämföra med i vårt arbete. Studien använder 

sig också av begreppen explicit och implicit lärande och där hade vi även önskat både 

mer facklitteratur och forskning som tar upp dessa begrepp för att öka trovärdigheten på 

vår studie. Dock anser vi att syftet och frågeställningar besvarats genom våra intervjuer 

med respondenter. 

 

9.2 Metoddiskussion 

 

Denna studie har använt sig av kvalitativ metod då den ansågs lämplig utifrån vårt syfte 

och våra forskningsfrågor om elevers upplevelser av lärandet i styrd och fri lek. Studien 

antog ett fenomenologiskt perspektiv då fenomenologin handlar om hur fenomen förstås 

och upplevs. Fenomenologin sätts i samband med kvalitativa forskningsmetoder där 

vikt läggs vid vad människor erfar och upplever med betoning på subjektivitet.  

(Denscombe 2009). En kvantitativ ansats syftar till att göra objektiva mätningar vilket 

inte vår studie gör anspråk på. Enkätundersökning var inget alternativ som vi övervägde 

mot bakgrund av att vårt urval respondenter var barn som är nio år gamla.  

 

Så här i efterhand upplever vi att intervjuerna hade kunnat gå bättre, dels hade vi inte de 

bästa förutsättningarna för de sista intervjuerna då vi hade brist på lokaler. Några elever 

var stressade vid intervjun eftersom fritidshemmet skulle ha en aktivitet för eleverna 

strax efter våra intervjuer. Trots att vi läst på om barnintervjuer och dess viktiga 

förutsättningar för att lyckas med barnintervjuer så har det varit svårt. En kritik vi riktar 

till oss själva är att vissa frågor kunde ha ställts tydligare och fler följdfrågor kunde ha 

ställts, många elever tyckte frågorna var svåra att svara på och det var en utmaning att 

inte lägga orden i munnen på eleverna. Eventuellt hade ytterligare intervjutillfällen gett 

större omfattning av empiri. Om tidsramen för arbetet varit större hade en pilotstudie 

kanske varit att föredra eller att studien hade kombinerats med observationer av 

eleverna i lek för att öka studiens trovärdighet. 
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För småskaliga kvalitativa studier med mindre antal respondenter krävs ett annat 

förhållningssätt i fråga om överförbarhet. Det går inte att med självklarhet generalisera 

på ett litet urval (Denscombe 2009). För att få större tillförlitlighet hade vår studie 

behövt ett större antal respondenter och från flera fritidshem. Resultatet av vår studie 

kan alltså inte sägas gälla för andra elever på andra fritidshem. 

 

9.3 Vidare forskning 

 

I leken formas egenskaper och förmågor som social kompetens, 

problemlösningsförmåga, flexibilitet och samarbetsförmåga. Det är kompetenser som 

det moderna samhället och arbetslivet efterfrågar hos en individ. Lekens arena är 

komplex och rymmer flera dimensioner, den är långt ifrån alltid lustfylld och en källa 

till gemenskap och samhörighet. Att få vara med och leka eller bli utesluten ur lek är en 

lärandeerfarenhet för varje elev. Lekens lärande åtskiljer sig också från det lärande som 

skolan i övrigt ger i form av ämneskunskaper. Förslag till ny forskningsfråga är således 

Vad får det för betydelse för elevens självuppfattning och för tillägnandet av 

kompetenser för barn som har svårt med lek eller ställs utanför leken? 

 

Läroplanen för fritidshemmet är nyligen reviderad. Så en fråga som också är intressant 

är vad det fjärde kapitlet i läroplanen haft för betydelse för lärandet på fritidshemmet?  

 

9.4 Pedagogisk relevans 

 

Genom arbetet med denna studie har vi fått en bredare för ståelse för barns upplevelse 

av lek och synligt/osynligt lärande Studiens resultat kan bidra till att synliggöra det 

lärande som av eleverna uppfattas som synligt – osynligt. Vår förhoppning är att denna 

studie ska ge en utökad förståelse för lekens betydelse för lärandet via elevens 

upplevelse. Vi hoppas även på att bidra till en ökad reflektion och kunskap för 

fritidslärare kring synligt och osynligt lärande. 
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Bilagor 

Bilaga 1  

 

Missivbrev till elevernas vårdnadshavare 

 

Hej! 

 

Vi är två lärarstudenter från Linnéuniversitet som läser till grundlärare med inriktning 

mot fritidshem. Denna termin skriver vi ett examensarbete som handlar om elevers 

lärande och lek på fritidshemmet. Syftet med arbetet är att undersöka elevers 

upplevelser på den styrda respektive fria leken på fritidshemmet. Vi kommer utgå ifrån 

elevernas perspektiv och försöka ta reda på följande:  

 

● Vad upplever elever att de lär sig under fri lek?  

● Vad upplever elever att de lär sig under styrd lek?  

 

Utifrån dessa frågeställning kommer vi att formulera ytterligare intervjufrågor. 

Vi har fördjupat oss i forskning och litteratur kring ämnet. Därmed vill vi intervjua ditt 

barn om deras tankar och erfarenheter kring lärande och lek. Intervjun kommer att ta ca 

20 -30 minuter. För att underlätta analysen kommer intervjun att spelas in. 

Vi kommer att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket innebär 

att det är frivilligt att delta och man kan när som helst avbryta intervjun och sitt 

deltagande.  

Deltagandet kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer endast att 

användas i forskningsändamål avseende vår studie. Det inspelade materialet överförs 

och sparas på ett usb tills dess att arbetet är godkänt av examinatorn. 

 

Om ni har några frågor eller funderingar kring intervjun är ni välkomna att höra 

av er till oss.  

 

Anna Sjöqvist as223wx@student.lnu.se 

Julia Edström je222wh@student.lnu.se 

 

  

          Som vårdnadshavare ger jag samtycke till att mitt barn deltar i intervjun     

          till examensarbetet. 

 

          Som vårdnadshavare ger jag inte samtycke till att mitt barn deltar i   

          intervjun  till examensarbetet.  

 

Ort/datum:  

 

______________________________________________________________________ 

Vårdnadshavares namnteckning:  

 

______________________________________________________________________ 

Elevens namnteckning:  

 

______________________________________________________________________ 

mailto:as223wx@student.lnu.se
mailto:je222wh@student.lnu.se
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor till eleverna: 

 

1. Berätta hur det är att vara på fritids?  

 

2. Berätta för oss om vad kan man leka på fritidshemmet?  

 

3. Lär du dig något genom att leka? Vad? Varför?   

    Följdfråga: Men om du vill lära dig en lek exempelvis att bygga koja..  

    hur lär du dig då?  

 

4. Vad tycker du om fri lek?  

    Kan du ge exempel på vad man lär sig då?   

 

5. Vad tycker du om när lärarna styr en aktivitet?  

    (När det är läraren som bestämmer vad du och dina kompisar ska leka?)  

    Kan du ge exempel på vad man lär sig då? Hur? 

  

6. Berätta om en situation som du tycker varit bra där du lärt dig något nytt  

    på fritidshemmet. (Hur lärde du dig?) 

    Var den fri eller styrd? 
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