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Abstrakt 

 Många forskare anser att leken är en central del för lärande. 

Leken tar dessutom stor plats på fritidshemmen och är en 

viktig del för verksamheten. Lekens betydelse har mer och 

mer uppmärksammats och används på ett lätt, roligt och 

enkelt sätt för att uppnå lärande inom fritidsverksamheten.  

 Syfte med vårt arbete är att genom intervjuer undersöka 

vilken uppfattning fritidspedagogerna har kring lekens 

betydelse för lärande. 

 I undersökningen valde vi att använda oss av en kvalitativ 

metod. Vi har använt oss av intervjuer där vi har tolkat och 

bearbetat svaren. Intervjupersonerna har varit fem 

fritidspedagoger samt en förskollärare som arbetar på olika 

fritidshem i två olika kommuner.  

Resultatet visar att alla fritidspedagoger anser att lek och 

lärande hör ihop. Resultatet visar att barnen leker olika lekar 

och alla dessa mynnade ut i lärande. Resultatet visar att det 

sociala och språkliga lärandet är det som sticker ut mest. 

Fritidspedagogerna anser att forskningens betydelse spelar 

roll i deras arbetssätt och syn på lek och lärande. 
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1 INTRODUKTION 

 

Vi är två studenter som redan arbetar inom fritidsverksamheten, vi har gått denna 

utbildning för att få en lärarexamen med inriktning mot fritidshemmet. 

Fritidshemmen ska ge barnen en meningsfull fritid och stimulera deras utveckling 

samt lärande. I denna stimulans till lärande och utveckling ingår lek. Under 

utbildningens gång och vår erfarenhet i arbetet med barn anser vi två studenter att lek 

betyder oerhört mycket för barn och vårt arbete på fritidshemmen. I vår utbildning 

har vi läst att forskare har kommit fram till att lek är viktig för barns lärande och 

utveckling. I vårt arbete med barn anser vi båda att lek är en enkel och ett 

lättillgängligt redskap att använda sig av för att nå lärande. Vår syn på lek och 

lärande har vi klart för oss men vår nyfikenhet till andra fritidspedagogers syn på 

lekens betydelse för lärande växte.  

I vår forskning kring detta ämne har vi hittat några avhandlingar och examensarbeten 

som är inriktade på förskolan men inget från fritidsverksamheten. Eftersom vi båda 

arbetar inom fritidsverksamheten har intresset växt av nyfikenhet på hur det är på 

andra fritidshem och vad andra fritidspedagoger har att säga om lek och lärande. Vårt 

examensarbete handlar därför just om detta, hur fritidspedagoger inom 

fritidsverksamheten ser på begreppet lek och vad de ser för samband mellan lek och 

lärande. Samt vad för slags lärande det sker under leken. 

I det antika Grekland uppmärksammades lekens betydelse för lärande för mer än 

2000 år sedan. Men inte förrän under 1700-talet började barnen bli intressanta för de 

vuxna, och leken började återigen få betydelse i utbildningen. Birgitta Knutsdotter 

Olofsson (1987) menar att lek är något som är roligt, spontant och frivilligt. I leken 

lär sig barnen samarbeta och i detta samarbete lär sig barnen samförstånd, 

ömsesidighet och turtagning menar Knutsdotter Olofsson (1987). I Pramling 

Samuelsson & Sheridans (1999) citat kan vi hitta mycket utav det som vi kommer att 

skriva och undersöka i vårt arbete, de skriver att: 

”Barn erövrar omvärlden genom leken. När barn utforskar och försöker förstå sig 

själv och sin omvärld sker det oftast genom lek. Det går därför knappast att skilja 

lek från lärande. I leken utforskar barn sin omvärld, bearbetar intryck och 

erfarenheter och kommunicerar med andra. I leken upptäcker barn sina förmågor 

och intressen. Genom leken utvecklas barn socialt, känslomässigt, motoriskt och 

intellektuellt. Lek och lekfullhet bör därmed ses som en betydelsefull dimension 

i allt lärande” (Pramling  Samuelsson & Sheridan 1999:83).  



4 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden kommer vi att presentera det som är relevant för vår forskning. Första 

avsnittet kommer att handla om historiken kring begreppet lek. Därefter kommer en 

modernare syn på begreppet vilket mynnar ut i beskrivningar av olika sorters lek. 

Sedan beskriver vi begreppet lärande, kombinationen lek och lärande samt lekteorier. 

 

2.1 Tidigare forskning 

Birgitta Knutsdotter Olofsson (1987) skriver att lek ska vara någonting roligt och 

lustfyllt då man leker själv eller med någon annan. Hon uttrycker att lek ska vara 

frivilligt där man kan börja och avsluta när man vill. Vidare skriver författaren att lek 

och lärande är oskiljbara. Det viktigaste barnen lär sig under leken är samförstånd, 

ömsesidighet och turtagning. I hennes bok I lekens värld (1987) framgår även vikten 

av lekens betydelse för språk och kommunikation. Rollek är t.ex. en lek där 

språkutvecklingen förs framåt. I rolleken använder sig barnen av språket för att 

diskutera både handlingar och vem som ska inta vilken roll. Rolleken är ömsesidig 

där man själv förmedlar sina erfarenheter och kunskaper, förklarar sammanhanget 

och varierar sig för att lekkamraten ska förstå hur leken ska gå till. Som lekkamrat 

måste man lyssna, fråga och ta till sig det som sägs (1987).  

 

Både Knutsdotter Olofsson (1987) och Ole Fredrik Lillemyr (2002) försöker 

definiera begreppet lek genom att punkta upp kriterier för vad lek är. Några exempel 

på kriterierna är att lek är något lustbetonat, frivilligt, låtsas, uttrycker inre drift och 

en förberedelse för vuxenvärlden. Vidare skriver Lillemyr (2002) om t.ex. vad leken 

betyder för lärande, hur leken kommer in i skolan och förskolans vardag, vilken 

funktion leken uppfyller osv. Lillemyr (2011) försöker se ett helhetsperspektiv på 

barnets lek, lärande och utbildning. Han har tittat vidare på lekplatsernas betydelse 

för leken och i sin tur lekens betydelse för lärande (2011).  

 

Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) skriver i sin bok Lärandets grogrund att 

”genom leken utvecklas barn socialt, känslomässigt, motoriskt och intellektuellt. Lek 

och lekfullhet bör därmed ses som en betydelsefull dimension i allt lärande” ( 

Pramling Samuelsson & Sheridan 1999:83). Författarna anser att syftet med boken 

var att komplettera och visa hur man ska arbeta med läroplansmålen i praktiken. 

Bokförfattarna hävdar att man ska möta barnen där de är om någon utveckling ska 

ske överhuvudtaget. Författarna skriver att ”målet med lärandet är att förbereda barn 

för det okända genom att utgå från det kända” (Pramling Samuelsson & Sheridan 

1999:30). För att uppnå detta ska pedagogerna ha tydliga mål utarbetade och ett 

tydligt förhållningssätt (1999).  

 

Gunilla Lindqvist (1996) är en annan forskare som har visat intresse för lek som 

lärande. Hon skriver i sin bok Lekens möjligheter om en socialpsykologisk och 

kommunikationsteoretisk syn på lekens betydelse för lärande. I denna mening 

refererar författaren mycket till Knutsdotter Olofsson (1987) som menar att barnen 

reflekterar sin omgivning och erfarenheter i leken. Leken är viktig för det sociala 



5 

livet där man i samspel med varandra tränar varaktighet, ömsesidighet och 

känslomässighet. Under sin forskningstid har Lindqvist (1996) undersökt 

relationerna och förväntningarna kring lek och lärande. Författarens undersökning 

gick ut på att ta reda på vilka möjligheter skolan gav för barns lek. Hon fann att leken 

har fått en underlägsen plats då pedagogerna var passiva och oengagerade. Resultatet 

visade att skolan måste visa mer intresse för lek och ge kunskap om lekens betydelse 

för personalen (1996).  

 

2.2 En historisk återblick på begreppet lek 

För att få en historisk återblick kring hur det har sett ut angående tankar kring lek, 

har vi valt att skriva om vad författare, filosofer och lärare ansåg om lek och dess 

lärande under olika tidsepoker. 

 

I det antika Grekland uppmärksammades lekens betydelse för mer än 2000 år sedan. 

Enligt filosofen Platon (427-347 f kr) så lär man sig bäst under roliga och lekfulla 

sätt, än under press. Platon säger att leken är stöttepelarna i all utbildning. Även 

Filosofen Aristoteles (384-322 f kr) uppmärksammade lekens och lustens betydelse 

för undervisning och lärande. De båda filosoferna Platon och Aristoteles har haft en 

stor betydelse för senare tankar kring lek (Hägglund 1989). 

 

Från sena antiken, medeltiden och renässansen finns det inte många teorier och 

tankar kring lek. Under den här tiden inriktades leken inte bara till barn, utan vuxna 

lekte likaså, hela samhället deltog i olika högtidsfester (Hägglund 1989). 

 

Under 1700-talet började barnen bli intressanta för de vuxna när det handlade om 

deras utbildning, och leken började återigen få en betydelse i utbildningen. Jean 

Jacques Rosseau (1717-1778) var en schweizisk- fransk författare och filosof, som 

menade att lek ska ingå i all undervisning till det lilla barnet. Enligt Jacques 

Rousseau är leken ett naturligt sätt att ta till sig kunskap. I sin pedagogiska roman 

“Emile” skriver han att barndomen har ett eget sätt att både tänka, känna och se. 

Vuxna ska inte tro att de kan hitta inlärningssätt som ersätter barnens egna sätt 

(Hägglund 1989). 

 

Författaren och naturforskaren Johann Wolfgang von Goethe (1749-1805) och 

filosofen Friedrich von Schiller (1759-1805) var två tyskar som var inspirerade av 

barndomen och lekens betydelse. De ansåg att leken kunde vara ett pedagogiskt 

verktyg vilket kunde ligga till grund för en konstnärlig kreativitet. Schillers teori om 

lek heter kraftöverskottsteori och innebär de barn som inte utfört dagligt arbete hade 

ett energiöverskott som sedan omförhandlades till uttryck i leken. Leken ansågs vara 

ett sätt att göra sig av med energin (Jensen 2009). 

 

Rekreationsteori som representerades av Moritz Lazarus (1824-1903) var en annan 

teori om lek. Lazarus menade att lek var en stund då man vilade från det hårda 
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arbetet. Han menade att lek är en icke tvungen aktivitet som man kunde återhämta 

sig i och hämta nya krafter (Jensen 2009). 

 

Läraren Friedrich Fröbel (1782-1852) lade fokus på de yngre barnen. Fröbel förstod 

genom att arbeta med yngre barn behövdes det pedagoger med kunskap och 

utbildning. Därför fick Fröbels syn på uppfostran och lekens betydelse en viktig roll 

under senare tids förskolepedagogik. Fröbels teori kring uppfostringssystem 

innefattar två grundprinciper, barnets självverksamhet och lekens betydelse. Han 

menar att barn är konstnärer och konstruktörer. För att barnen ska kunna ta till sig 

kunskap behöver de arbeta, konstruera och pröva på olika saker. Likaså menar Fröbel 

att de behöver uppmuntran i deras arbeten. Fröbel anser att barn som får möjlighet 

till utveckling i leken, kommer med all förmodan att utvecklas till goda 

medmänniskor (Hägglund 1989). 

 

Enligt Lev Vygotskij (1896-1934) var leken ett viktigt inslag för att kunna utveckla 

sin egen medvetenhet kring världen. Vygotskij menar att leken är en social aspekt. 

Han ansåg att leken även handlar om önskeuppfyllelse och att genom leken skapar 

barn en egen vilja mot det blivande vuxna livet, där de tar eget ansvar för sina 

handlingar. Leken är det största bidraget till utveckling av tanke, vilja och känsla 

enligt Vygotskij (Lindqvist 1996). 

2.3 En aktuell syn på lek 

Yen-Chun (2010) refererar till Fröbel (1782-1852) och skriver att ”Play is the purest, 

most spiritual activity of man….It gives joy, freedom, contentment, inner and outer 

rest, peace with the world. Play is the highest phase of child development” (Yen-

Chun 2010:461). Yen- Chun (2010) menar i sin artikel att leken är den renaste och 

mest andliga aktivitet som en människa kan utföra. Vidare skriver han att leken ger 

glädje, frihet, förnöjsamhet, inre och yttre vila och frid med världen (2010 ). 

Lillemyr (2002) ger sig på ett försök att definiera eller rättare sagt ordnar kriterier för 

vad lek kan vara. Han menar, som många andra forskare, att det finns svårigheter att 

definiera vad lek är. Då leken berör hela barnet. 

Hans kriterier för vad lek är: 

- Lek är en typisk aktivitet för barn. 

- Lek är något lustbetonat för barn, bereder nöje och ger glädje för deltagare. 

- Lek är en frivillig aktivitet som barnen själva väljer att delta i. 

- För barn är lek ”som om”, den befinner sig utanför den verkliga världen. 

- Lek innebär att det skapas en viss ordning(t.ex. 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 förberedelse för vuxenlivet 

 (Lillemyr 2002:.46-47). 
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Att definiera vad lek är inte så lätt som man tror, många forskare har försökt hitta en 

definition. Forskare har en definitiv överenskommelse och det är att lek inte är på 

riktigt, utan en låtsas lek även kallad “som om lek”. Men till denna definition finns 

det även andra definitioner som alla inte är överens om. Knutsson Olofson (1987) är 

en av de stora lekforskarna i den svenska moderna tiden. Författaren skiljer mellan 

lek och arbete och lek och lärande. Hon menar att lek är någonting som är frivilligt, 

roligt, har sitt eget mål, motivationen kommer inifrån barnet. Reglerna bestämmer 

barnet själv och är på låtsas. Arbetet däremot beskrivs som något nödvändigt, mål 

och produktionsinriktat, motivationen kommer från omvärlden, styrs av lagar utifrån 

och utförs i verkliga livet (1987). 

 

Vidare beskriver Knutsdotter Olofsson (1991) att lek är mimik, signaler med ögonen, 

olika sätt att tala, röstläget och sättet att bete sig. Hon refererar till Gregory Batesons 

(1955) artikel ”A Theory of Play and Fantasy” och menar att lek handlar om 

metakommunikativa signaler som säger att man leker. Det handlar om att förmedla 

leken med det verbala och icke verbala för att det ska uppfattas som lek (1991).  

 

Knutsdotter Olofsson (1987) menar att lek ska vara roligt och lustfyllt även om man 

leker ensam eller med någon annan. Under leken är det spännande att leva sig in i en 

annan värld, fantasileka, vara i en tidlös zon, leva sig in i något/någon annan och 

vara i något annat sinnestillstånd. Åm (1993) menar att i leken framstår barnen som 

experter med stor kompetens. Enligt Knutsdotter Olofsson (1987) infinner sig det 

bästa lektillståndet när inga hinder uppkommer t.ex. trötthet, hunger, nyfikenhet, hot, 

otrygghet eller spänning. 

 

Knutsdotter Olofsson (1987) skriver att genom leken kan man ha många känslor 

såsom rädsla, sorg, aggression osv. Hon menar att i leken kan man bearbeta dessa 

känslor genom att leka. Vidare skriver hon att man kan leka massor med farliga och 

spännande lekar. Det bästa med lek är att den är oftast frivillig, man kan börja och 

avsluta den när man vill, om leken inte är styrd. Vi har tidigare skrivit att lek inte är 

arbete som man tvingas göra, men å andra sidan menar författaren att ibland kan 

arbete omvandlas till lek utifrån barnens egna initiativ. När leken är frivillig påbörjas 

den i högsta grad spontant. Leken har en spontan karaktär vilken påverkas av miljön 

och omgivningen. Om miljön och omgivningen ger möjlighet till lek så sätter barnen 

igång med lek direkt. Forskarna är eniga om att det är processen som är det viktigaste 

i leken och inte produkten. Till exempel vid en konstruktionslek bygger barnen och 

sedan förstör, här är det inte själva byggnaden som är viktig utan vägen dit. Detta 

betyder också att leken inte styrs av en yttre motivation att prestera utan av inre lust. 

Motivationen till lek kommer från en inre lust, den drivs inte av yttre belöningar utan 

av sig självt som belöning. Författaren menar att barnet blir så uppslukat av leken att 

den utesluter omgivningen. Barnet är så engagerat i leken att det är nästintill 

okontaktbart (1987).  
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2.4 Olika former av lek 

För att lättast kunna kategorisera och ordna lek presenterar vi först de olika formerna 

av lek. Dessa är de vanligaste och mest använda, men det finns fler former som vi 

inte kommer att beröra här.  

 

Knutsdotter Olofsson (1987) menar att lek inte har några givna regler, vilket då 

utesluter idrott som lek. Allt som görs på riktigt kan göras på lek, alltså låtsas leka. 

Man bortser från alla olikheter när man leker att en penna är en kam. Barnen lämnar 

denna värld och kliver in i en annan där det inte finns några gränser eller regler. 

Knutsdotter Olofsson (1987) har forskat om lek och anser att dessa begrepp är 

nödvändiga för en beskrivning av leken: lustfylld, spontan och frivillig. Vidare anser 

hon att dessa är nödvändiga men behandlar inte allt som leken innebär (1987).  

 

Knutsdotter Olofsson (1987) menar att det bästa sättet att få reda på vad som är lek 

och vad som inte är lek är att fråga barnen. Barnen kan leka med leksaker, eller bara 

låtsas att de gör det. Barnen kan låtsas köra med en leksaksbil genom att föreställa 

sig att en låtsasbil kör omkring på en låtsasväg, och låtsas att den parkerar på en 

låtsasparkering. Lillemyr (2002) tar upp ett exempel på en flicka som lägger pussel, 

som annars är målinriktat och produktionsinriktat. På låtsas heter hon Fred och 

pusselbitarna är hästar som ska på plats i sitt stall, vilket är platsen i pusslet. Detta är 

ett typiskt exempel på att låtsas leka (Lillemyr 2002). 

 

2.4.1 Sensomotorisk/funktionslek/övningslek 

Den sensomotoriska eller funktionalistiska leken utspelar sig när barnen är mellan 

noll år och upptill två år. Både Knutsdotter Olofsson (1987) och Lillemyr (2002) 

menar att det är ett stadium då barnen leker med sin kropp och omvärlden. Enligt 

Evenshaug (2001) har man under lång tid undervärderat det lilla barnets kompetens 

kraftigt genom att anse det som en lerklump som endast behöver mat. Under de 

senare årens forskning har man kommit man fram till att det lilla barnet kunde 

mycket mer än vad man hade trott. Man upptäckte att barnet redan vid födseln var i 

behov av både kognitiv och social stimulans. I forskningen kom man fram till att 

barnet redan var nyfiket, utforskande och aktivt (Evenshaug 2001).  

 

Evenshaug (2001) menar att den sensomotoriska utvecklingen handlar om barnets 

inlärning genom sinnesupplevelser och motorik. Under detta sensomotoriska stadium 

bygger barnet upp objekt, rum, tid och kausalitet, vilket i sin tur utvecklar den 

intellektuella funktionen. Med detta menar han att genom att se och göra hjälper man 

den kognitiva utvecklingen. Knutsdotter Olofsson (1987) refererar till Piagets (1896-

1980) teori om den sensomotoriska leken och skriver att han kallar den 

övningsleken. Han menar att denna övningslek utvecklas i takt med barnets ålder och 

dess utvecklande intresse för hur saker och ting hänger ihop. När barnet har fått koll 

på sin muskulatur och sin kropp sätter den igång med rörelser och demonstrationer 

för sin omgivning. I dessa övnings lekar ingår alla rörelse/fysiska aktiviteter så som 

gunga, springa, cykla, stapla osv. Lillemyr (2002) skriver att barnen upprepar dessa 

aktiviteter/funktioner ofta eftersom det är något som barnet tycker om. 
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2.4.2 Parallellek och rollek 

Tittar man på vilken lek barnet börjar leka, så börjar barnet med parallellek innan det 

börjar leka rollek enligt Evenshaug (2001) . Detta stadium innebär enligt psykologen 

Evenshaug (2001) att barnet sätter samman händelser med saker. Som ett exempel 

kan en träkloss för barnen här bli ett hus och pennan en glass. Wikare (1999) menar 

att rolleken börjar då barnet minns händelser eller saker. Rolleken börjar också när 

barnet låtsas, imiterar och kan föreställa sig något annat. Att kunna låtsas stärker en 

mängd mentala förmågor, menar Vallentino & Cicchetti (2011). I sin artikel skriver 

de att barnen tränar på uppmärksamheten, minnet, språket, kreativiteten, 

egenkontroll och perceptionen.  

 

Rollek kan man leka ensam men oftast leker man i samspel med andra. Valenttino & 

Cicchetti (2011) menar att när barnen involverar en andra partner i leken förblir det 

en social zon där barnen med hjälp av sina kamrater utvecklar många nya 

kompetenser. När barn leker ensamma rollekar har de oftast nallar eller dockor som 

får spela andra rollen. Enligt Knutsdotter Olofsson (1987) skiftar barnet tonläge på 

dockan eller nallen som är med, för att markera att det inte är barnet själv som pratar. 

Oftast leker barnen vardagssituationer med de personer som står närmast. Barn lever 

sig oftast in i de vuxnas värld och gestaltar olika vuxenroller i leken. När barn 

rolleker instruerar och rättar de varandra, och dessa korrektioner tar de på allvar. När 

barnen leker rollekar skiljer de på olika typer av roller. En utav de lekarna är 

familjeroller då barnen spelar de vuxna som mamma, pappa, syskon, dagisfröken 

osv. Wikare (1999) menar att barn utvecklar rolleken med åldern och barnen leker 

mer avancerade roller. Polis, doktor, affärsbiträde är roller som kallas för stereotypa 

karaktärsroller. En annan typ av roll som barnen brukar välja är statister. Statister är 

de som inte syns, de som man till exempel ringer till i telefon eller man vinkar till 

som inte finns där borta. Rolleken betyder att barn imiterar verkligheten och 

vuxenvärlden. Här prövar de sin egen identitet och får samtidigt en uppfattning om 

sig själva samt andra runtomkring sig (Wikare 1999). 

 

2.4.3 Regellek 

Granberg (2004) anser att barn har svårt för regler i lekar. Vilket gör att de har 

problem med till exempel att spela kort eller tärningsspel. Barnen ser detta som 

understimulerande, de ser hellre människor i rörelse. Wikare (1999) menar att 

svårigheten ligger i att de vill ändra reglerna som de är vana vid när de är i rolleken. 

Så småningom förstår barnen att dessa regler inte går att ändra, men detta förstår de 

inte förrän senare. Knutsdotter Olofsson (1987) skriver att regelleken blir mer viktig 

då barnen kommer upp i skolåldern. Hon menar att regelleken börjar med väldigt 

enkla och okomplicerade regler, men med stigande ålder ändras de till mer 

avancerade regler. En regellek tycker inte barnen är rolig att leka ensam, oftast sker 

regelleker med andra vuxna eller barn. När barnen skapar egen regellek finns det 

inga förlorare, inga vinnare och inga priser. För barnen finns det inget slut på denna 

lek utan den dör ut av sig själv menar Knutsdotter Olofsson (1987). Wikare (1999) 

säger att när barnen lärt sig reglerna gäller dessa som lag. I lekarna kan det bli 

konflikter därför att barnen håller sig till lagen, men motspelaren bevakas och 
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tillrättavisas. När barnen har utvecklats tillräckligt och kan både vinna och förlora, då 

har de kommit långt i regelleken. 

 

2.4.4 Konstruktionslek 

Enligt Knutsdotter Olofsson (1987) liknar konstruktionsleken ett arbete. I 

konstruktionsleken bygger barnen kanske en koja eller med lego. Granberg (2004) 

menar att barnen redan tidigt börjar med konstruktionslekar, första steget är att 

barnen staplar klossarna en och en och efter ett tag utökas antalet. Barnet förstår och 

växer in i logiken kring byggandet. Oftast bygger barnet till exempel höga torn av 

legobitar för att få bygget att rasa, det är raset som är det intressant för barnen. 

Granberg (2004) menar vidare att bygget blir alltmer avancerat desto äldre barnen 

blir. 

 

Byggkonstruktionerna kan se olika ut från att stapla på varandra till att lägga saker på 

rad. Enligt Wikare (1999) handlar konstruktionsleken om att barnen vill klara något 

själva. Konstruktionsleken kan bestå av olika konstruktioner, det kan t.ex. handla om 

att göra en snögubbe, snögrottor, bygga sandslott, hus och annat. Större barn kan 

verkligen leva sig in i och göra avancerade byggen. Att bygga med klossar, leka 

utomhus, skapa läckra desserter av sand är lika med att t.ex. räkna matte och tänka 

logiskt, menar Diamant-Cohen (2012) i sin artikel. Vidare skriver han att i lekar sker 

massor av lärande och det borde man ta vara på mer (2012 ). 

 

2.5 Lärande 

Enligt Lillemyr (2002) är den psykologiska synen på lärande en process av 

beteendeförändring. Denna process förändras genom olika erfarenheter, övningar och 

förändringar. ”Inlärning är införlivande av nya kunskaper, föreställningar och 

beteenden” ( Knutsdotter Olofsson 1987:2). När man talar om lärande har man sedan 

länge utgått efter den behavioristiska synen dvs. beteendepsykologin. När man talar 

om beteendepsykologi utgår man ifrån människans insikter, upplevelser, erfarenheter 

och den kognitiva förståelsen. Enligt Lillemyr (2002) delar man in lärande i teoretisk 

och praktisk kunskap, lärandet omfattar alltså hela individen.  

 

När man talar om lärande i pedagogiskt perspektiv talar man oftast om lärande, 

kunskap och utveckling. Johansson & Pramling Samuelsson (2007) menar att lärande 

sker i relation mellan människor och i deras vardag. Barnen reagerar och beter sig 

efter den omgivning de lever i. Det är här barnet skapar sig den erfarenhet och den 

sociala och kulturella praktiken. Lärande sker alltså i ett kollektiv så som skolan, 

man talar inte om något individuellt lärande. Därför är andra människor i kollektivet 

viktiga. T.ex. skolan är en kollektiv verksamhet där barnen är viktiga för varandra så 

som de vuxna för lärande, kunskap och utveckling (2007). 

 

Pramling Samuelson (1988) skriver om en undersökning som gjordes på barn där de 

fick beskriva sin egen uppfattning om vad lärande är. Undersökningen visade vad 
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barn uppfattar att de lär sig och hur de tror det går till. Resultatet av undersökningen 

visade att barnen uppfattade att de lärde sig genom att göra något. Vidare uppfattade 

barnen att de lärde sig något genom att få veta något, en faktainformation. Sista 

uppfattningen fick barnen genom att de lärde sig något genom att få en förståelse för 

något, dra en slutsats eller något med relation till varandra. I resultatet visade det sig 

att barnen uppfattat sättet de lärt sig. Barnen menade att de lär sig genom att vara 

med om saker, genom erfarenhet. Barnen menar att man lär sig genom tid, genom att 

bli äldre. Barnen visar att man kan skilja på att göra och lära sig att göra något 

(1988). 

 

2.6 Lek och lärande 

Enligt Williams (2006) är leken en typisk situation där barn lär av varandra. Vidare 

skriver hon att leken är en viktig del, då barnen får tillgång till att uppleva fantasier 

och konstruera olika situationer. En annan viktig aspekt när det gäller lärande genom 

lek som Lillemyr (1990) påtalar, är vilket synsätt pedagogerna har till barn, lek och 

lärande i allmänhet. Det viktigaste kring lek och lärande är barnens egna 

förhållningssätt till lek och lärande, likaså att barnen känner sig trygga och har en 

tillit i sitt förhållande till det egna lärandet. Enligt Lillemyr (1990) är lek och lärande 

två skilda saker och kan inte jämföras med varandra. De två olika begreppen beskrivs 

så här: 

• Barnet är i leken. 

• Lärande är något som försiggår i barnet 

 (Lillemyr 1990:64). 

Barnet leker i leken och är fullt koncentrerad på den, medan samtidigt pågår ett 

lärande i barnet då barnet tillägnar sig kunskaper och färdigheter under lekens gång. I 

leken tränar barnet på att klara utmaningar och skaffa sig social kompetens. Under 

senare tid i livet kommer barnets upplevelser och erfarenheter till användning, vilket 

barnet inte funderar på eller är medvetna om under leken. Utan det är pedagoger och 

föräldrar som kan se sambandet, och vilket lärande som kan vara till nytta framöver i 

olika situationer (Lillemyr, 1990). Vidare skriver Lillemyr (1990) att med detta i 

bagaget kan man se att leken inte bara är relaterad till ett lärande utan också till 

utveckling.  

 

I sin artikel påtalar Valentino & Cicchetti (2011) vikten av lek och beskriver att lek 

är”essential activity of early childhood as it contributes to the cignitiv, social, 

emotional and motivational develepment of children. Through play, children are able 

to create and explore a world they can master” (Valentino & Cicchetti 2011:1280). 

Författarna skriver att leken bidrar till den kognitiva, sociala, emotionella och 

motiverande utvecklingen hos barn. Vidare skriver Valentino & Cicchetti (2011)  att 

genom lek skapar och utforskar barnen världen. De påtalar den vuxnas närvarande 

under de första åren och skriver att den är avgörande speciellt för den 

kommunikativa och sociala utvecklingen (2011).  
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Enligt Knutsdotter Olofsson (1987) är inte lek och lärande så tydligt åtskilda som lek 

och arbete. Leken är en självklar del i barnens liv och på senare tid har lärande fått en 

given plats i leken. Hon menar att leken har stor betydelse för barnens utveckling och 

att lärande underlättas om den sker i lekens form (1987).  

 

2.7 Lekteorier 

2.7.1 Psykoanalytisk lekteori 

Knutsdotter Olofsson (1987) skriver att psykoanalys grundades av Sigmund Freud 

(1856-1939) som var läkare, neurolog och författare. Psykoanalysen riktar sig till 

människan psyke på olika plan. I sin forskning kring psykoanalys har Freud kommit 

fram till att allt som människan erfar och minns när man är liten påverkar människan 

i vuxenlivet. I denna teori ingår även leken. Freud ansåg att i leken kunde människan 

göra saker som hade hinder i verkligheten, såsom att uttrycka sin aggression eller 

ångest (a.a.).  

 

Kent Hägglund (1989) skriver att psykoanalytisk lekteori är ett av barnens sätt att 

kunna bearbeta rädsla, hot och omedvetna känslor som uppkommit. Med 

psykoanalytisk lekteori menas att barnen genom leken får använda olika redskap till 

att besegra olika känslor t.ex., rädsla, skräck och lycka. Leken ska vara fri från 

vuxnas inblandning, då leken är ett hjälpmedel till att hävda sig mot vuxenvärlden. 

Enligt Lindqvist (1996) får den vuxne vara övervakande under lekens gång då det 

ska kunna finnas möjlighet till utveckling av diverse konflikter.  

 

Hägglund (1989) skriver att psykoanalytikern Erik Homburger Erikson (f 1902) 

koncentrerade sig mycket på samspelet mellan barnet och den sociala miljön. 

Erikson (f 1902) påtalar att människan är med och påverkar sin omgivning, men det 

är inte bara barnet som utvecklas utan resterande omgivning blir också påverkade av 

barnet. Erikson(f 1902) menar att barn kan leka av sig problem, medan vuxna 

behöver samtala kring dem (Hägglund 1989). 

 

Knutsdotter Olofsson (1987) menar att i leken kan barn bearbeta många känslor. Hon 

beskriver konkreta sätt och lek som kan användas i det psykoanalytiska tankesättet. 

Genom låtsaslek och rollek kan man bearbeta sin rädsla, aggression, förödmjukelse, 

ensamkänslan, övergivenhet eller lycka. ”I leken kan man öva, pröva, uttrycka och 

lära sig bemästra sina känslor” ( Knutsdotter Olofsson 1992:145). Hon nämner 

låtsasleken eller rolleken där man kan spela upp den verkliga händelsen, men bara på 

låtsas. Vidare skriver hon att leken ger trygga ramar där man återigen kan bearbeta 

svåra känslomässiga situationer som man har upplevt. För mindre barn handlar det 

kanske om läkarbesök, olyckshändelser eller en skilsmässa hos mamma och pappa. I 

denna bearbetning lär sig barnet att bemästra känslan. Författaren refererar till Erik 

Homburger Erikson (1969) och skriver att ”lek är den mest naturligt läkande aktivitet 

som naturen förser oss med – en nog så viktig aspekt för våra barns välbefinnande” 

(Knutsdotter Olofsson 1987:109). 
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2.7.2 Kognitiv lekteori 

Lillemyr (2002) skriver att kognition är kort beskrivet en mental process som handlar 

om kunskap, tänkande och information. Diamant-Cohen (2012) skriver i sin artikel 

att kognitiv utveckling bör ske i harmoni, social och emotionell kontext. Vidare 

skriver han att ”most of the social and intellectual skills one needs to succeed in life 

and work are first developed through childhood play” (Diamant-Cohen 2012:4). 

Diamant-Cohen (2012) skriver alltså att leken bottnar i den  sociala och intellektuella 

skickligheten hos människan och är en viktig del i livets framgång både i livet och i 

arbetet.  

 

Lillemyr (2002) refererar till Jean Piaget (1896-1980) som har forskat mycket inom 

den kognitiva lekteorin och skriver att Piaget studerade hur barns logiskt-

matematiska tänkande utvecklades och utgick ifrån barnets kognitiva utveckling när 

det gäller lek och lärande. När det gäller lek och lärande utgick han utifrån fyra 

utgångspunkter. 

 

1. Han ville ge en kognitiv förklaring av processen i leken som begrepp. 

2. Han ville ge en förklaring på ursprunget i leken i barnets intellektuella utveckling 

och hitta samband. 

3. Han ville hitta en teori i hur leken förändras i och med barnets ålder. 

4. Han ville visa på att regellek blir en bas för regelinlärning. 

(Lillemyr, 2002:130). 

 

Lillemyr (2002) refererar vidare till Piagets (1896-1980) teori som inriktas på barns 

intellektuella utveckling och begreppet assimilation vilket innebär det som barnet tar 

in från sin omgivning och för in det i sitt tankemönster. Assimilation innebär alltså 

att barnet anpassar omvärlden till sig själv. Ett annat begrepp Piagets (1896-1980) 

nämner i sin teori är ackommodation vilket innebär den information som har kommit 

in från omvärlden omvandlar och modifieras i ett tankemönster. Alltså i 

ackommodation anpassar barnet sig själv till omvärlden. Piaget (1896-1980) nämner 

också adaption som omvandlas och anpassas till omvärld (Lillemyr, 2002). Denna 

process sker i alla handlingar “där det nytolkas i gamla mönster(assimilation) och 

gamla mönster ändras efter nya”(Knuttsdotter Olofsson, 1987:141). Piaget (1896-

1980) menar att i leken använder sig barnet av assimilation för att utvecklas. Lek är 

en aktivitet där barnet omprövar sina erfarenheter. Leken delar Piaget (1896-1980) in 

i tre kategorier nämligen övningsleken, sensomotoriskaleken, symbollek/låtsaslek 

och regellek/rolleken (Lillemyr,2002). 

 

Lindqvist (2002) skriver vidare om Piagets (1896-1980) utvecklingsperioder/stadier 

vilka är det sensomotoriska, det prerationella, det konkret operationella och det 

formella operationella stadiet. Dessa stadier innebär barnets utvecklingsstadier som 

Piaget (1896-1980) hävdar händer under barnets utvecklingsår. Piagets (1896-1980) 
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menar att barn inhämtar kunskap genom lek konstant. Till exempel i det konkret 

tankeoperationernas stadium förknippas med symbolleken/låtsasleken och sker 

mellan åldern 2-8 år. Denna period innebär att barnet kan använda sig av föremål 

som symboler för någonting annat. Låtsasleken har till exempel stor funktion för 

träning av föreställningsförmågan. Föreställningsförmågan beskriver Knutsdotter 

Olofsson (1987) som en inlevelse, en mental organisation av vad man har upplevt i 

sin omgivning. För att barn ska kunna låtsas och föreställa sig saker handlar det inte 

bara att man har varit med om en händelse utan om att kunna urskilja det från allt 

annat. Denna händelse tydliggörs och utvecklas genom att barn låtsasleker den. Att 

kunna föreställa sig saker hjälper oss vidare att kunna förutse, orientera oss och 

handla. Genom att barnen spelar upp dessa händelser i låtsasleken med varandra lär 

de sig av andras uppfattningar vilket kan utgöra att händelser detaljeras och finslipas. 

Knutsdotter Olofsson (1987) menar att upplevelser påverkar leken och leken klargör 

upplevelser. Samtidigt börjar barnet vid det här stadiet att utveckla sin rollek och 

regellek. Regelleken börjar här och barnet lär sig att individerna runt om kring en 

själv har en egen vilja och ett eget jag, samt att anpassa sig till detta. I låtsasleken 

kan barnen rollspela och ta någon annans roll. När barnen rolleker bortser barnen 

från egocentrismen och föreställer sig andra människor både socialt, emotionellt och 

kognitivt. Barnen sätter sig in i tanken att andra människor tänker, känner och 

handlar annorlunda än sig själv. I låtsasleken tränas också dekontextualisering dvs. 

att man bortse från den miljö som man befinner sig på just nu, vilket också utgör i att 

man tränar att tänka abstrakt. Därför anses låtsasleken vara en intellektuell 

sysselsättning och tankegymnastik (Lindqvist, 2002). 

 

2.7.3 Sociokulturell lekteori 

Sociokultur innebär samspel och samarbete mellan människor där en sociokulturell 

individ utvecklar sina grundläggande kognitiva färdigheter, det vill säga sin 

uppfattning om sig själv och andra människor (Säljö, 2000). Författaren skriver att 

det var Vygotsky (1896-1934) som utvecklade den sociokulturella teorin. Ur det 

sociokulturella perspektivet betedde sig människan utifrån den tidsperiod och kultur 

de befann sig i menade Vygotsky (1896-1934), därför kan barn vara olika i sin 

utveckling, teorins grundtanke är att människans lärande utvecklas i interaktion med 

andra människor. Individen och gruppens samspel är det centrala. När barn 

samspelar med varandra i leken sker ett lärande (2000). 

 

Lindqvist (1996) skriver att i barnens värld är leken ett viktigt sätt att samspela med 

varandra. I leken lär de sig samtidigt som de återskapar sitt vardagliga liv. Här är den 

vuxnas närvaro viktig där den kan vägleda, lära barnen hur man leker och hur 

verkligheten ser ut. Lillemyr (1990) skriver om barn som inte kan leka med varandra 

och menar att dessa barn fortfarande saknar de sociala färdigheter som krävs för lek 

med andra. När barn inte leker med andra missar de att leva sig in i andras situationer 

och andras tankar. För att utveckla den sociala färdigheten för att kunna leka med 

andra barn måste barnet leka med vuxna eller bli vägledda av vuxna. De vuxnas 

närvaro är viktig för barns grundläggande sociala regler och färdigheter (1996).  

 

Enligt Lindqvist (1996) innebär samspel varaktighet, ömsesidighet och 

känslomässigt förhållande mellan två eller en grupp personer. För att kunna samspela 
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med andra i leken gäller det att känna igen leksignalerna, t.ex. regler. Williams 

(2006) skriver att imitation och den mentala funktionen är nyckeln till det sociala 

lärandet. Williams (2006) refererar till Vygotski (1896-1934) som menar att barn lär 

sig mer av andra barn, vilka ligger bättre till kunskapsmässigt och är äldre. Barn lär 

genom att imitera och härma varandra därför är det fördel att imitera de som kan 

bättre. I imiteringen försöker barnet förstå vad den andre säger/gör. Imitation är en 

utvecklingsprocess som är styrd av individen själv, därför betraktas den som 

utvecklande. När barn imiterar vill de visa samhörighet med varandra (Williams 

2006). 

 

Enligt Knutsdotter Olofsson (1987) har forskare bevisat att i lek med varandra blev 

barnen mer sammanhållna, socialt integrerade, fysiskt aktiva och samarbetet ökade. 

En lek som t.ex. rollek där den oftast sker med flera personer tränar man sig på att ta 

andras perspektiv socialt, emotionellt och kognitivt. Dessutom tränar barnen 

igenkände och inlevelse (1987). 

  

Knutsdotter Olofsson (1987) menar att i det emotionella perspektivet när barnen 

rolleker tränar barnen på samarbete, lyssnarförmåga, förmåga till medlidande och 

känner medkänsla till andra, samt prövar på olika förhållningssätt. I rolleken får 

barnet självkänsla, barnet får se sig själv i förhållande till andra. Barnet får chansen 

att reflektera kring sig själv, vilket kan resultera i att barnet blir självmedveten och 

skapar sig identitet. Rolleken är viktig när det gäller att skaffa sig samarbetsförmåga. 

Författaren menar att när barnen samarbetar lär de sig samförstånd, ömsesidighet och 

turtagning. För att samarbetet ska fungera gäller det att man lyssnar, gör 

kompromisser, förhandlar, hjälper varandra, delar med sig då, menar författaren att 

samarbetet är bra. Många forskare är överrens om att rollek är kompetensutvecklande 

och speciellt utvecklande för den sociala kompetensen (1987). 

 

2.7.4 Kommunikationsteoretisk lekteori 

Kommunikation innebär att göra något tillsammans (Eriksen Hagtvet, 2004). Eller 

som Svensson (2009) skriver att genom kommunikation får vi kontakt med andra, 

vilket spelar en roll i människans utveckling. Vidare skriver Svensson (2009) i 

kommunikationen delger man varandra känslor, behov, information upplevelser och 

tankar. I barns lek kan kommunikation både vara målveten och styrd, men även bara 

en tillfällighet (Lillemyr 1999). Enligt Williams (2006) uppstår det lärande när barn 

pratar med varandra, de kommunicerar på ett sätt som barn sinsemellan förstår. 

Barnets sätt att kommunicera till ett annat barn tas på största allvar, vilket gör att de 

kan argumentera och göra återkopplingar. Vilket senare resulterar i att kunna göra 

förändringar i sitt förhållande till andra barn. Williams tar även upp Lev S Vygotskijs 

(1896-1934) teorier och forskning inom området barns lärande. Vygotskij ansåg att 

det vi lär oss har vi fått kunskap ifrån andra. När barn kommunicerar med varandra 

och imiterar bidrar det till ett lärande enligt Vygotskij (Williams, 2006). Forskning 

inom lek har gjort att många forskare ser att barn lär sig genom att leka, vilket man 

relaterar till social kompetens och kommunikation (Jensen 2011). 
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”Play is the child´s naturel medium of self-expression” 

(Diamant - Cohen(2012:3). 

 

I sitt citat ovan menar Diamant-Cohen (2012) att barn använder leken som ett sätt att 

uttrycka sig. Knutsdotter Olofsson (1987) skriver att ingen annan lek kräver så 

mycket språk som rolleken. I rolleken lär sig barnen lyssna, ta andras perspektiv, 

göra överenskommelser, anpassa sig efter andras föreställningar, ge uttryck för sina 

idéer och infall. Rolleken ser till att barnen använder sig av många 

kommunikationsfärdigheter, menar Knutsdotter Olofsson (1987). Vidare skriver hon 

att rolleken är ömsesidig där man själv måste förmedla sina erfarenheter och 

kunskaper, förklara sammanhanget och variera sig för att lekkamraten ska förstå hur 

leken ska gå till. Som lekkamrat måste man lyssna, våga fråga och ta till sig det som 

sägs. När det gäller det verbala språket måste man variera sig i rolleken för att man 

ska förstå vilken roll man är. När det gäller kroppsspråket gäller samma regler, här 

gäller det att man har ansiktsuttrycket, hållningen och andra rörelser med för att bli 

förstådd som lekkamrat. Lek bygger på att man hela tiden ger ord åt sina 

transformationer och fantasier (1987). 

 

 



17 

3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Syfte med vårt arbete är att genom intervjuer undersöka vilken uppfattning 

fritidspedagogerna har kring lekens betydelse för lärande. Våra frågeställningar är: 

 

Vad anser fritidspedagogerna att lek har för betydelse för lärande? 

Vilken typ av lek leker barnen? 

Vilket eventuellt lärande sker i leken? 

Vilken syn har fritidspedagogerna på forskning kring lek och lärande? 
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4 METOD 

I det här avsnittet kommer vi att redogöra för tillvägagångssättet kring vårt arbete. 

Först beskrivs vårt val av metod, reliabilitet och validitet, genomförandet av 

intervjun, bearbetning av intervjuerna, forskningsetik, därefter avslutar vi med 

metodkritik. 

 

4.1 Val av metod 

I vår undersökning valde vi att använda oss av en kvalitativ metod. Patel och 

Davidson (2011) skriver att kvalitativ metod innebär att man använder sig av 

intervjuer eller observationer. Vi har använt oss av intervjuer där vi tolkat och 

bearbetat svaren. Intervjufrågorna har handlat om vad lek och lärande har för 

betydelse på fritidshemmet, och om fritidspedagogerna kan se ett samband mellan de 

två begreppen. Vårt val av att använda en kvalitativ metod kändes som den lättaste 

och viktigaste, kring att kunna få så bra svar som möjligt angående vårt syfte. 

Eftersom vi båda arbetar inom verksamheten har det varit naturligt att kunna ställa 

följdfrågor, vilket man inte gör i en kvantitativmetod, då man istället bearbetar 

statistik kring det insamlande resultatet. Våra intervjufrågor bestod av rubrikerna: 

pedagogens beskrivning, verksamhet, lek och lärande och pedagogens roll. Valet till 

att använda en kvalitativ intervju grundades i botten hos oss båda, då vi har 

förkunskaper inom verksamheten där data skulle samlas in. Patel och Davidson 

(2011) betonar också fördelen med förkunskaper i området. De skriver att “det är 

troligen en fördel om den som ska göra intervju har förkunskaper och är förberedd 

inom området som ska studeras (Patel och Davidson 2011:83).  

 

Vidare skriver Patel och Davidson (2011) att syftet med en kvalitativ intervju är att 

man aldrig i förväg kan föreställa sig vilka svar som uppkommer eller är sanna. 

Vilket gjorde valet av att använda en kvalitativ metod intressant då intervjun kan 

ändra sig under samtalets gång. Bryman (2008) skriver också att intervjupersonerna 

kan komma med andra infallsvinklar än de vi tror ska uppkomma. Vidare skriver 

Bryman (2008) att vi som intervjuvare vill ha många och bra svar på våra frågor, 

vilket vi kan få i en kvalitativ intervju.  

 

Då vi använt oss av en kvalitativ undersökning genom intervjuer har vi i grunden 

lutat oss tillbaka på en hermeneutisk tolkning som är en forskningsmetod. 

Hermeneutik kretsar mycket kring tolkningar och studier. “Hermeneutiken har fått 

stå för kvalitativa förståelse- tolkningssystem och en forskarroll som är öppen, 

subjektiv och engagerad” (Patel och Davidson 2011:29). Eftersom den 

hermeneutiske forskaren utgår från sin egen förförståelse inom sina kunskaper bl. a 

tankar, intryck och känslor. De här kunskaperna används som en tillgång till att tolka 

och förstå forskningen (2011). Vi har även använt oss av ett vetenskapligt 

förhållningssätt, det fenomenografiska. Användningen av fenomenografen är att 

“forskaren arbetar vanligen med öppna, kvalitativa intervjuer där intervjupersonen 

beskriver sin uppfattning av ett fenomen med sina egna ord” ( Patel och Davidson 

2011 :33). Vilket vi använde oss av och sedan efter inhämtad data gjorde kopplingar 

till den fenomenografiska analysens fyra steg, för att underlätta vårt arbete med 
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sammanställningen av materialet: “1)bekanta sig med data och etablera ett 

helhetsintryck; 2) uppmärksamma likheter och skillnader i utsagorna i intervjuerna; 

3) kategorisera uppfattningar i beskrivningskategorierna, samt; 4) studera 

underliggande strukturen i kategorisystemet” (Patel och Davidson 2011: 33). 

 

4.2 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet (tillförlitlighet) grundar sig i frågan hur tillförlitligt svaren är i en 

undersökning då den genomförs på nytt. Reliabilitet används oftast i kvantitativa 

undersökningar. Forskaren tittar på måttet angående resultatet och kan därigenom 

göra en bedömning. Blir resultatet olika, då samma underlag skall besvaras fler 

gånger, kan forskaren börja tvivla på om uppgiften är tillförlitlig ( Bryman, 2008). I 

vår undersökning har pedagogerna varit arbetsamma i verksamheten under många år, 

likaså har de en fritidspedagog eller förskollärare examen i sin utbildning. Hade vi 

använt oss av en kvantitativ undersökning med enkäter hade resultatet kanske blivit 

likt det resultat vi fått fram i en kvalitativ undersökning. Eftersom pedagogerna vi 

använt oss av i studien är trygga i sin yrkesroll med många år på nacken och med bra 

utbildning, vilket vi tror mynnar ut i en självsäkerhet och ger pålitliga svar. 

 

Vi använde oss istället av en kvalitativ undersökning och tog hjälp av validitet 

(giltighet) för att få fram en mätning kring de besvarade frågorna. Med validitet 

menas att man tittar på hur bedömning och resultat hänger ihop (Bryman, 2008). Vi 

ville ta reda på våra svar i pedagogernas naturliga miljö och därmed samla in data på 

ett naturligt sätt och träffa dem personligen, vilket avgjorde vårt val av metod, vi 

fastnade för en ekologisk validitet då den innefattar de här bitarna. Bryman (2008) 

skriver att användningen av den här metoden gör forskaren intervjuerna i naturliga 

miljöer och situationer, vilket vi tycktes kändes rätt för att få det bästa tänkbara 

resultat kring vår studie. då vi precis som Bryman (2008) anser att den passar bra till 

intervjuer. Vi ansåg att det skulle passa bra till vår undersökning då vi ville ta reda på 

åsikter, synpunkter och kunskaper i deras naturliga miljö, det vill sägas på deras 

arbetsplats. I pedagogernas svar kunde vi sedan titta på gemensamma svar ifrån de 

olika intervjuerna och göra en sammanställning. Vi tror att vårt tillvägagångssätt har 

bidragit till ett bra resultat kring vår studie. 

 

4.3 Genomförandet av intervjuerna 

Vi valde att intervjua tre pedagoger var på olika fritidshem. Via telefon tog vi första 

kontakten med pedagogerna, där vi presenterade oss och vårt syfte med arbetet. Här 

fick intervjupersonerna valet till att gå vidare med oss i vårt arbete. Alla utav våra 

intervjupersoner gick med på intervjun och vi bestämde intervjutiden. Efter 

telefonsamtalet mailade vi intervjufrågorna och informationsbrevet till 

intervjupersonerna. Informationsbrevet och intervjufrågorna skickades för att visa 

respekt och hänsyn och för att intervjupersonerna skulle kunna förbereda sig samt ge 

oss bra och givande svar på våra frågor. 
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4.4 Intervjupersonerna 

Då vi båda studenter har 15 mil ifrån varandra, har var och en utgått från sin 

kommuns fritidshem. Tre fritidshem ligger i mindre orter men inom samma 

kommun, medan de andra tre ligger i en större ort. Alla intervjuer genomfördes på 

olika fritidshem inom kommunerna. Här under kommer en beskrivning på våra 

intervjupersoner och verksamheten de arbetar med. 

 

Pia har en 2-årig fritidsledarutbildning och en barnskötarutbildning på två år 

dessutom en påbyggnadsutbildning till fritidspedagog. I sin verksamhet på 

fritidshemmet har hon arbetat sedan 1987. För tillfället har Pias verksamhet 52 barn 

inskrivna i åldern 6-10 år. 

 

Lotta har en högskoleutbildning på två år till fritidspedagog. Hon tog sin examen 

1979 men började inte jobba inom verksamheten förrän 2004. Just nu har 

fritidshemmet där Lotta har sin anställning 50 barn inskrivna. Åldern på barnen är 7 

till 12 år. 

 

Åsa har en förskollärarutbildning och en specialistpedagog utbildning, men bara varit 

verksam inom fritidshemmets regi. Åsa har jobbat på samma ställe i 23 år. 

Fritidshemmet har två avdelningar med 43 barn och 46 barn på den andra 

avdelningen. Åldern på barnen är i dagsläget 6 till 11 år. 

 

Selma har en fritidspedagogutbildning, hon har jobbat i 10 år inom verksamheten. På 

fritidshemmet finns det 80 barn inskrivna på 6 pedagoger. Åldern på barnen är 

förskoleklassen till årskurs 3. 

 

Agnetha är utbildad fritidspedagog och gick ut sin utbildning 2000. Agnethas 

utbildning är dessutom ämnesinriktad mot idrott och bild. På fritidshemmet finns det 

6 anställda och 65 barn inskrivna. Åldern på barnen är förskolebarn och upp till 

årskurs 5. 

 

Julia är fritidspedagog och har arbetat inom verksamheten i 18 år. Barnens ålder är 

förskoleklass till årskurs 3. Antalet inskrivna barn på fritidshemmet är 85. 

 

4.5 Bearbetning av intervjuerna 

Tanken med vårt insamlande datamaterial var att få en inblick i hur fritidspedagoger 

ser på lek och lärande på fritidshemmet. Genom den kvalitativa metoden med 

intervjuer är vårt syfte att få åsikter och synpunkter kring hur fritidspedagogerna 

tänker avseende begreppet lek, och om det finns ett samband mellan lek och lärande. 

Efter att ha fått in material från intervjuerna lyssnade vi och gjorde transkribering. Vi 

skrev ner till pappersform och mailade varandra svaren. Därefter analyserade och 

sammanställde vi svaren, vi tittade på likheter och olikheter kring svaren på frågorna, 



21 

därefter hittade vi gemensamma kategorier och svar på vårt syfte och 

frågeställningar. 

 

4.6 Forskningsetik 

Pedagogerna vi valt att intervjua är anonyma, och deras namn är fingerade. I vår 

kontakt med berörda personer informerade vi om anonymitet, frivillighet och 

moment som skulle ingå i vår undersökning. I ett mail med frågorna angående 

intervjun mailade vi också ett informationsbrev (se bilaga 2). I brevet informerade vi 

de inblandade bland annat om deras anonymitet. Bryman (2008) skriver om hur 

viktigt det är att informera kring etiska principer bland annat informationskravet där 

man informerar om undersökningens syfte, frivillighet och att personen kan avsluta 

undersökningen när den vill. Bryman (2008) tar även upp samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I de olika kraven skall de inblandade  

själva få påverka sin medverkan, man skall inte kunna bli identifierad i 

undersökningen och informationen kommer endast användas för just det här 

ändamålet. I studien skulle ingen kunna känna igen sig. 

 

4.7 Metodkritik 

Johansson och Svedner (2001) skriver att det är lätt för den som intervjuar att 

påverka respondenten med sina värderingar och förväntningar. De menar att man inte 

märker detta själv, det kan vara tonläget på rösten, kroppsspråket eller frågorna vilket 

kan leda till att man påverkar respondentens svar. Johansson och Svedner (2001) 

kritiserar intervjumetoden och skriver att risken med den kan vara att det blir en 

strukturerad intervju vilket innebär att intervjun förblir en enkät. Detta kan inträffa 

om man som intervjuare endast följer sina frågor i tur och ordning utan att egentligen 

lyssna på vad respondenten säger. Detta kan även leda till att man inte får innerliga 

svar från respondenten utan svaren blir korta och ogenomtänkta. Johansson och 

Svedner (2001) skriver vidare vikten av tryggheten mellan parterna då 

forskningsetiken är en viktig aspekt. Här är det viktigt att den som intervjuar 

försäkrar respondenten om dennes rätt, anonymitet samt arbetets syfte och vad 

intervjun mynnar ut i. 

 

4.8 Metoddiskussion 

I vår studie tillfrågade vi sex pedagoger vilka arbetar på sex olika fritidshem i södra 

Sverige. Alla sex tillfrågade ställde upp i studien, vilket gjorde att vi inte fick något 

bortfall. Svaren vi fått ifrån pedagogerna har gjort att vi fått en bra och bred inblick 

över vad de anser är relevant i vår studie kring lek, lärande och dess samband. 

 

Vi valde att använda oss av intervjufrågor, vi ansåg att den här metoden är givande 

då man personligen träffar intervjupersonen, vilket vi såg som en fördel att kunna 

ställa följdfrågor direkt till personen. Och där igenom få svar direkt på oklarheter och 

olika synvinklar kring frågorna. Istället för att använda oss av enkäter som oftast 
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skickas på posten, vilket gör att om några missuppfattningar skulle uppstå får ännu 

en kontakt tas och ett möte bestämmas. Med enkäter ansåg vi arbetet kunde 

fördröjas. Däremot anser vi att om valt att använda oss av enkäter hade vi kanske fått 

andra svar på våra frågor. Men intervjuer och enkäter bygger på samma grund, att 

samla in information kring frågorna(Patel och Davidson 2011). Svaren vi fått från 

pedagogerna då vi använt intervjufrågor och träffat personerna personligen har gjort 

att vi fått utförliga svar. Vi använde oss mobil telefoninspelning och video då 

frågorna ställdes. Vilket gjorde att arbetet underlättaste för oss intervjuare, då vi fullt 

kunde koncentrera oss på intervjupersonen, istället för att sitta och anteckna. 

Nackdelen med att använda datateknik kring insamling av information, är tiden efter 

då transkribering skall göras. Att göra en transkribering av materialet är ofta tids och 

arbetskrävande(Patel och Davidson 2011), vilket vi ansåg också.  

 

I vår undersökning deltog fem fritidspedagoger och en förskollärare de alla sex har 

en lång livserfarenhet kring arbetet på fritidshem. Vilket gör att vi tror att vi fått de 

allra bästa svaren på våra frågor. 
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5 RESULTAT 

I vårt resultat kommer vi att presentera vad fritidspedagogerna anser att barn lär sig 

när de leker. Först och främst tar vi upp vad fritidspedagogerna anser att lek har för 

betydelse för lärande. Sedan tar vi upp vad för slags lekar fritidspedagoger anser att 

barnen på deras fritidshem leker. Därefter tar vi upp vilket eventuellt lärande som 

sker i leken. Till sist tar vi upp vilken syn fritidspedagogerna har på forskning kring 

lek och lärande.  

 

5.1 Lek och lärande 

I frågan om vad leken har för betydelse för lärande svarande alla fritidspedagoger att 

den har en avgörande betydelse för lärande. Leken tar en stor plats i 

fritidsverksamheten och alla anser att den är en mycket viktig byggsten i 

verksamheten. Alla fritidspedagoger är eniga om att lärande sker i olika typer av 

lekar. Alla anser alltså att barnen lär sig någonting genom att leka på ett eller annat 

sätt. Fritidspedagogerna menar att lek och lärande är ofta nära sammanvävda och 

näst intill omöjliga att skilja från varandra.  

 

5.1.1 Olika lekar gynnar ett lärande  

Alla fritidspedagoger är enes om att lärande sker i samband med olika typer av lekar. 

Alla dessa typer av lekar menar de mynnar ut i någon form av lärande. 

                                        

”Leken mynnar alltid ut i någon form av lärande” (Pia). 

 

5.1.2 Lekandet befäster kunskaper 

Åsa säger att leken utger lärande och befäster kunskaper på bättre sätt än vad 

skolbänkarna gör. 

 

”Jag tycker att leken ger ett lärande som befäster kunskaper mer än 

skolbänkarna gör” (Åsa). 

 

5.1.3 Genom lek kan barnen reflektera  

Åsa menar att man genom lek kan reflektera på ett annat sätt än när man är i 

klassrummet. Leken ger mer utrymmer och barnen vågar mer när de leker. 

 

”Den ger utrymme till reflektion på ett annat sätt, barnen vågar mer” 

(Åsa). 
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5.1.4 Barnen är inte medvetna om lärandet 

I leken lär sig barnen saker hela tiden, menar fritidspedagogerna. Agnetha hävdar 

bara att barnen inte är medvetna om detta lärande. Därför är pedagogerna viktiga i 

detta sammanhang.  

 

”Barn är inte medvetna att de lär sig saker i leken och det försöker vi 

tydliggöra för barnen genom att tala om vad de har lärt sig just i den 

situationen” (Agnetha). 

 

5.1.5 Lärande sker under kontrollerade och styrda lekar 

Alla fritidspedagoger är eniga om att lek och lärande hör tätt ihop och går inte att 

skilja åt. Alla uttryckte att barnen behöver leka för att lära och utvecklas. Vissa 

uttrycker att lärande sker mest under kontrollerade och styrda lekar. Lotta, Selma och 

Åsa uttrycker att styrda lekar är de kontrollerade lekar som pedagogen har ett lärande 

och medvetet syfte med. 

”Styrda lekar förekommer när vi har ett lärande syfte med det, dessa 

förekommer oftast på förmiddags tid då vi har halvklasser” (Lotta). 

 

”Den tiden jag har med halva klassen då jobbar vi med styrda lekar, 

skapande verksamhet och annat som man inte gör på fritids på 

eftermiddagar. Detta blir till ett mer medvetet lärande” (Selma). 

 

”När vi är ute efter ett specifikt lärande t.ex. att stärka gruppen, då är 

leken bra att använda för att man oftast får med alla barnen på ett 

lekfullt sätt” (Åsa). 

                                    

5.1.6 Lärande sker när barnen leker själva 

Några anser att lärande sker genom leken även när barnen leker själva. 

Fritidspedagogerna menar om man är uppmärksam så märker man att barnen lär sig 

saker när de inte är i vuxnas närvaro. 

”Lyssnar man när barnen pratar, utan att de ser än, så hör man deras 

diskussioner och reflektioner kring saker de leker med” (Pia). 

 

5.1.7 Leken ger ett livslångt lärande 

Vidare menar Julia att lärande som sker genom leken är en process som kan befästas 

och vara livslångt. Hon menar att man skaffar sig ny kunskap, som man sedan 

bearbetar i en process, som sedan utger till en erfarenhet. Denna erfarenhet blir till ett 

livslångt lärande. 
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“Att leka för att lära är ett toppen bra sätt att skaffa sig ny kunskap, 

som man sedan kan omvandla i praktiken, för att sedan förvalta som en 

livserfarenhet” (Julia). 

 

5.2 Olika former av lek 

I frågan om var för slags lekar barnen leker var svaren olika. Några benämner 

låtsaslek, rollek och konstruktionslek. Andra talar om att barnen klättrar, springer, 

leker kurregömma, fäktas, spelar bollspel och andra inomhusspel. 

 

5.2.1 Låtsas-/Rollek  

Fritidspedagogerna betonar att rolleken är den mest populäraste lekformen barnen 

leker på fritidshemmet. De menar att barnen rolleker allt möjligt. Lotta säger att 

barnen leker det klassiska rolleken mamma, pappa, barn. 

  

”Hos oss rolleker barnen oftast mamma, pappa och barn. Ja precis 

som vi gjorde när vi var små” (Lotta). 

 

Pia säger att deras barn är i perioden då de dansar och klär ut sig. De möblerar gärna 

om i salen och bygger scen. 

 

”Våra barn rolleker med att sjunga och dansa just nu. De klär ut sig 

och gör om i salen” (Pia). 

 

Julia pratar om att barnen rolleker i olika miljöer och anpassar lekar till miljön. I 

miljön som skog, varierar barnen rolleken från att springa med svärd och leka Star 

wars till att vara troll och häxor. Julia menar vidare att rolleken är en mycket lärande 

lek där det förs diskussioner kring lekens utformning.  

 

”När barnen rolleker förs det en hel diskussion kring detta vilket för 

leken framåt. När de är t.ex. i skogen leker de troll, häxor, Star wars 

osv. dessa lekar leker både de stora och små barnen” (Julia). 

 

5.2.2 Konstruktionslek 

Fritidspedagogerna nämner många olika material som man kan konstruktionsleka 

med. De säger t.ex. att de använder sig av pussel, pinnar, bilar, lera osv. Alla 

fritidspedagogerna säger däremot att lego är det mest använda materialet för att 

konstruktionsleka på fritidshemmen. Pia menar att med lego sitter barnen i grupp, 

bygger, pratar och leker med små gubbar när konstruktionen är klar. Åsa säger att 

lego används flitigt på deras fritidshem i både stora och små format. 
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”Konstruktionslekar förekommer ofta med lego, och små gubbar som 

de pratar med” (Pia). 

 

”Barnen bygger även med lego, både med stora och små” (Åsa). 

 

Fritidspedagogen Julia pratar om att kontruktionslek är en lek där alla kan vara med. 

Det finns många olika konstruktionslekar. Lotta säger att de är mycket i skogen och 

använder naturens material till att konstruera. Lotta menar också att barnen är inne 

och möblerar om på fritidshemmet för att bygga koja. 

 

”Konstruktionslek passar alla åldrar stora som små, flickor och 

pojkar” (Julia). 

 

”De bygger kojor och andra byggnader. Barnen leker dessa lekar även 

ute och då använder de sig av skogens material” (Lotta). 

 

5.2.3 Övningslek 

I frågan om vad för slags lekar barnen lekte nämnde inte fritidspedagogerna direkt 

termen övningslek när de pratade om denna slags lek. Agnetha pratar om att de är 

ofta är ute och leker men också att de använder gymnastiksalens utrymme för lek.  

 

 ”Vi leker mest utelekar, eller i gymnastiksalen” (Agnetha). 

 

Andra pratar om att de är mycket i skogen och använder sig av skogens material. Här 

menar de på att skogens miljö erbjuder material som barnen kan använda sig av för 

att utföra olika övningslekar. Julia, Lotta och Åsa säger att naturen erbjuder barnen 

aktiviteter som att klättra, kurragömma, jaga varandra och andra fysiska aktiviteter. 

 

”Vi leker mycket i skogen där använder vi oss av naturens material” 

(Julia). 

  

”Vi har även skogen i närheter som är välbesökt utav barnen där 

klättrar de och utövar olika fysiska aktiviteter” (Lotta). 

 

 ”I skogen klättrar de, jagar varandra, leker kurragömma osv.” (Åsa). 

 

Två utav fritidspedagogerna säger att skolans utemiljö erbjuder barnen bra 

övningslekar. De menar att barnen är på lekplatsen där de gungar, går balans, 

klättrar. Andra aktiviteter som är populära är att spela bollspel.  
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”Vi har fin utemiljö och en stor lekplats med gungor, balansbrädor, 

klätterställningar osv” (Selma). 

 

”Många utav våra barn är gärna ute och spelar boll spel eller är i 

lekplatsen” (Pia). 

 

5.2.4 Regellek 

Alla fritidspedagoger nämner någon slags regellek utan att veta om att det är en 

regellek. Många pratar om olika bollspel. Agnetha säger att på deras mångkulturella 

skola är det populärt med bollspel. Hon menar att många utav barnen är ute och 

spelar fotboll men att man ser att de som är äldre klarar av det bättre, de mindre ser 

oftast på. 

 

”Barnen leker mycket bollekar såsom fotboll, basket ja detta är de 

större barnen. Vissa av de mindre barnen är med också, men oftast ser 

de bara på” (Agnetha). 

 

Inomhus spelas det mycket spel, dessa spel är oftast regelrelaterade. Pia säger att de 

ofta tar fram spelen när det regnar ute och barnen måste hålla sig inomhus. Hon säger 

att några utav spelen är favoriter. Kortlek spelas också men oftast med vuxnas 

deltagande på grund just av regler som finns i kortleken. Regler i kortleken har 

barnen svårt för och det kan uppkomma konfliketer, säger Pia. 

 

”På vårt fritidshem spelar vi mycket spel så som monopol, den 

försvunna diamanten. Vi använder oss även av kortleken, men då vill 

barnen att någon vuxen är med” (Pia). 

 

5.3 Socialt lärande  

I våra intervjuer kom det fram tydligt att leken var viktig för det sociala lärandet. 

Alla fritidspedagoger var överrens om att det sker ett socialt lärande i leken. 

Fritidspedagogen Lotta anser att leken på fritidshemmet utgör grunden till det sociala 

lärandet.  

 

”Leken är grunden till det sociala lärandet. I leken tränas barnens 

sociala färdigheter” (Lotta). 

 

Alla fritidspedagoger anser att genom leken tränar barnen på massor av sociala 

kvalitéer. Dessa kvalitéer kan vara olika, men många. Lotta, Åsa och Selma anser att 
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genom lek tränar barnen på att t.ex. följa regler, samarbeta, vänta på sin tur och vara 

empatiska mot varandra. 

   

”I leken tränas de sociala färdigheter genom att följa regler, 

samarbeta, vänta på sin tur eller att visa empati till varandra” (Lotta). 

 

”Jag anser att barnen utvecklas genom leken enormt speciellt i de 

sociala relationerna” (Åsa). 

 

”Barnen lär sig massor i leken t.ex. social kompetens och sociala 

regler” (Selma). 

 

Pedagogerna säger även att social utveckling sker på fritidshemmen genom att 

eleverna tar ansvar för sig själva, leksaker, andra människor, samarbete, vänta på sin 

tur och empati till andra är några saker pedagogerna nämner  

 

”Dagligen tränas barnen på att visa respekt, empati och hänsyn mot 

sina med människor, både under leken och i våra samlingar” (Pia). 

 

Pedagogerna nämner normer och värden som en del i det vardagliga arbetet 

tillsammans med barnen. Agnetha som jobbar på en mångkulturell skola anser att 

man måste hela tiden vara lyhörd och försöka vara närvarande när barnen leker. Hon 

påtalar att kulturkrocken sker även i de sociala reglerna och att man som pedagog 

måste vara närvarande. 

 

”Vi jobbar hela tiden med de sociala reglerna hur man är, hur man ska 

vara mot varandra, vad som är ok och vad som inte är ok” (Agnetha). 

 

Julia säger att leken utvecklar barnen som har det svårt med sociala relationer. Hon 

menar att barn som har det svårt med relationer behöver en redskap som är naturlig 

att använda och då menar hon att lek är ett enkelt sätt att komma i kontakt med 

varandra och skaffa sig kamrater och relationer. 

 

”Leken är socialt betingat.  Med lekens hjälp kan man få med barn som 

annars har svårt med relationer och kamrater. Därigenom skapar 

relationer och nätverk” (Julia). 

 

Samtliga pedagoger nämner olika former av lekar som är socialt betingade som man 

kan använda sig av för att få alla att vilja vara med. Många nämner grupplekar, 

parlekar, konstruktionlekar, sällskapslekar, samarbetslekar, rollekar och regellekar 

där barnen tränas socialt. 
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”Vi vuxna är mycket måna om att alla ska ha någon att leka med, vilket 

gör att alla blir delaktiga i leken och får prova på olika lekar 

tillsammans med andra” (Lotta). 

 

5.4 Språkutveckling  

Alla intervjuade fritidpedagoger anser att genom lek utvecklas barnens språk. Genom 

att leka använder barnen språk och utvecklar den omedvetet främst med varandra 

men också med vuxna som är närvarande i leken. Barnen leker olika former av lekar 

och ändrar tema i leken vilket gör att språket varierar och utvecklas. 

Fritidspedagogen Lotta säger: 

  

”I leken utvecklar barnen ett enormt språk. Man tvingas att 

kommunicera för att föra fram leken. I leken gör det inget om man 

säger fel och barnen tänker inte på det så mycket när de leker” (Lotta). 

 

”Barnen använder språket hela tiden, de kommer överrens om olika 

lekar genom språk” (Lotta). 

 

Fritidspedagogerna är ense om att leken är väldigt utvecklande för barns 

språkinlärning, i leken tränas de tillsammans att göra sig förstådda och tar efter 

varandra. Verbal imitation av andra barn och vuxna är utvecklande. Barn imiterar ord 

även om de inte förstår vad det innebär förrän det ordet uppstår i något sammanhang. 

En utav fritidspedagogerna säger:  

 

”Språk finns i leken hela tiden och detta blir till en lärandesituation av 

sig självt” (Åsa). 

 

”I leken härmar barnen varandra. De tar efter ord som de sedan hör i 

sammanhanget och inte förrän då förstår de vad det innebär” (Åsa). 

 

Agnetha är en utav de intervjuade fritidspedagogerna som arbetar på en 

mångkulturell skola. Fritidsverksamheten som Agnetha jobbar på är det endast tre 

barn som har båda svensktalande föräldrar. Detta gör att svenska språket är viktig att 

arbeta med för dessa barn. Agnetha menar att på detta fritidshem försöker 

fritidspedagogerna vara närvarande i alla situationer för att det inte ska förekomma 

språkmissförstånd.  

 

”Vår skola är mångkulturell och det finns många fördelar att använda 

sig av leken. Här på vår skola har vi ständigt språkmissförstånd och 

genom lek kan man lätt lösa dessa konflikter” (Agnetha). 
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Agnetha menar vidare att lek är ett nätt hjälpmedel till att utveckla språk. Hon menar 

att det är speciellt viktigt på mångkulturella skolor att man försöker prata ett 

gemensamt språk. Hon menar att många utav barnen pratar sitt eget språk hemma 

och de behöver vila ifrån den. Därför menar Agnetha att både barnen och de vuxna 

på skolan är viktiga för barnens språkutveckling.  

 

”Leken är i dessa situationer nätt att använda. Vi sätter mycket ord på 

det vi gör för att just tydliggöra språket, det jobbar vi stenhårt med” 

(Agnetha). 

 

5.5 Forskningens betydelse  

I frågan kring vad forskningen har inneburit för lek och lärande tar Pia och Selma 

upp att lek och socialt samspel ingår i lek teorier. Däremot namnger de inga specifika 

forskare kring denna teori om lek och socialt samspel. Selma och Pia talade om 

teorierna, men inte namnen på forskarna, om att barn lär av att samspela med andra. 

  

”Barn lär genom varandra” (Pia).  

 

”En teori är att barns sociala beteende utvecklas i samspel med 

andra” (Selma). 

 

Endast en fritidspedagog nämner namnen Fröbel, Piaget och Vigotskij som forskare 

och deras teorier kring lek och lärande. Åsa pratar om att det finns olika forskare som 

har studerat leken men hon namnger bara Piaget. 

 

”Fröbel, Piaget och Vigotskij är några som hävdat att leken har positiv 

betydelse för barns utveckling och lärande” (Lotta). 

 

”Det finns en hel del forskare som har studerat leken och dess 

betydelse för lärande. T.ex. Piaget har delar in lekens betydelse för 

barnets utvecklingsprocess och dessa utvecklingsprocesser är 

åldersrelaterade” (Åsa). 

 

Samtliga fritispedagoger anser ändå att de inte jobbar efter någon specifik teori, 

eftersom enligt pedagogerna är det ingen teori som är förankrad eller eftersträvas på 

fritidsverksamheten. Två av pedagogerna nämner att de överhuvudtaget inte vet vilka 

olika teorier som finns att arbeta med. 
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”Vet inte mycket om de, det var länge sedan jag gick i skolan och det 

är inte precis så att man talar om teorier i sitt vardagsarbete” (Julia). 

 

 ”Vet inte mycket om de där teorierna” (Agnetha). 
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6 DISKUSSION 

6.1 Lek och lärande 

Enligt Lillemyr (2002) är lärande en process av beteendeförändring. Han menar att 

det är en process som förändras genom olika erfarenheter, övningar och förändringar. 

Vår reflektion av detta är att denna beteendeförändring sker i lek. Lek är en process 

där förändringar sker. Denna process förändras genom att barnet leker av sig sina 

erfarenheter, övar på dessa och genom detta förändras barnet vilket utgör till lärande. 

Fritidspedagogerna som vi intervjuade menar att ”leken mynnar alltid ut i någon 

form av lärande”(Pia). Våra reflektioner kring detta grundar sig på litteratur vi läst 

om lek, intervjuer till detta arbete och vårt eget arbete inom verksamheten. Vår egen 

slutsats är att vi håller med att lek och lärande hör ihop och att det alltid sker någon 

form av lärande i leken. Vi anser att all erfarenhet, upplevelser och känslor kan 

barnen spela ut genom lek på ett naturligt sätt. Leken ger precis som 

intervjupersonen Åsa säger ”[.] utrymme till reflektion på ett annat sätt, barnen 

vågar mer” (Åsa). Lillemyr (2002) skriver att Dewey hade en helhetssyn på 

människans lärande. Tänkande, handlande och lärande var sammanfogande i Deweys 

teori om lärande. Intervjupersonen Åsa säger ”Jag tycker att leken ger ett lärande 

som befäster kunskaper mer än vad skolbänkarna gör” (Åsa). Det Åsa menar är att 

genom lek handlar man mer praktiskt vilket i sin tur lättare befäster kunskapen än 

skolbänkarnas teoretiska undervisning. Våra tankar kring detta är att nackdelen kan 

vara att en sådan befästning av kunskap inte går att mäta på samma sätt som den 

teoretiska kunskapen i skolbänkarna, vilket de kan göra genom prov. 

 

Pedagogerna påtalar att det är viktigt att barnen får pröva sig fram i leken ensam eller 

med andra barn. ”Lyssnar man när barnen pratar, utan att de ser en, så hör man 

deras diskussioner och reflektioner kring saker de leker med” (Pia). Hägglund 

(1989) hävdar att leken ska vara fri från vuxnas inblandning, då leken är ett 

hjälpmedel till att hävda sig mot vuxenvärlden. Medan Lindqvist (1996) menar att 

den vuxne får vara övervakande under lekens gång då det ska kunna ske en möjlighet 

till utveckling av diverse konflikter. Intervjupersonerna menar att deras närvaro i 

leken oftast har ett pedagogiskt syfte, dessa kallar de styrda lekar. Åsa säger att de 

har styrda lekar ”När vi är ute efter ett specifikt lärande t.ex. att stärka gruppen, då 

är leken bra att använda för att man oftast får med alla barnen på ett lekfullt 

sätt”(Åsa). Våra verksamheter fungerar på samma sätt som Åsas, är vi ute efter 

något specifikt lärande så är vi mer närvarande. Samtidigt håller vi med Lindqvist 

(1996) då han säger att vuxnas närvaro är viktig för att förebygga konflikter. Enligt 

Lillemyr (1990) är det viktigt vilket synsätt pedagogerna har till barn, lek och lärande 

i allmänhet, men det viktigaste kring lek och lärande är barnens egna förhållningssätt 

till lek och lärande. Barnet ska känna sig trygga och ha en tillit i sitt förhållande till 

eget lärande. 

 

Lillemyr(1990) skriver att barnet leker i leken och är fullt koncentrerad på den, 

medan samtidigt pågår ett lärande i barnet då barnet tillägnar sig kunskaper och 

färdigheter under lekens gång. Detta anser intervjupersonerna att barnen inte är 

medvetna om. Agnetha säger att ”Barn är inte medvetna att de lär sig saker i leken 

och det försöker vi tydliggöra för barnen genom att tala om vad de har lärt sig just i 
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den situationen”(Agnetha). Vidare skriver Lillemyr (1990) att under senare tid i livet 

kommer barnets upplevelser och erfarenheter till användning, vilket barnet inte 

funderar på eller är medvetna om under leken. Utan det är pedagoger och föräldrar 

som kan se sambandet, och vilket lärande som kan vara till nytta framöver i olika 

situationer (Lillemyr 1990). Vidare skriver Lillemyr (1990) att med detta i bagaget 

kan man se att leken inte bara är relaterad till ett lärande utan också till utveckling. 

Parallellt med detta anser vi att leken samtidigt är ett förberedande inslag till 

vuxenlivet, vilket även intervjupersonerna nämner. Julia säger “Att leka för att lära 

är ett toppen bra sätt att skaffa sig ny kunskap, som man sedan kan omvandla i 

praktiken, för att sedan förvalta som en livserfarenhet” (Julia). Knutsdotter Olofsson 

(1987) refererar till Freuds teori om att allt människan erfar och minns när man är 

liten påverkar människan i vuxna livet. Han hävdar vidare att denna teori ingår även 

leken. Detta är även ett av våra mål på fritidshemmet att träna barnen till en 

självständighet då de utskolas från fritids. När det sker ska de kunna ta hand om sig 

själva och passa in i samhället. Därför är det viktigt att vi jobbar med det vi ser 

berikar barnen på fritidshemmet, bland annat lekens betydelse.  

 

6.2 Olika former av lek 

6.2.1 Låtsas/Rollek 

Evenshaug (2001) hävdar att barnen börjar med parallellek innan de börjar leka 

rollek. Han menar att parallellek är en början på rollek då barnen börjar sätta 

händelser med saker. Enligt Wikare (1999) börjar rolleken när barnet låtsas, imiterar 

och kan föreställa sig något annat. I vårt resultat har vi kommit fram till att rolleken 

är den mest populäraste lekformen barnen leker på fritidshemmet. Intervjupersonerna 

menar att barnen rolleker allt möjligt. Intervjupersonen Lotta säger att barnen leker 

klassiska lekar, hon säger att ”Hos oss rolleker barnen oftast mamma, pappa och 

barn. Ja precis som vi gjorde när vi var små”(Lotta). Knutsdotter Olofsson (1987) 

menar att oftast leker barnen vardagssituationer med de personer som står närmast. 

Barn lever sig oftast in i de vuxnas värld och gestaltar olika vuxenroller i leken. 

Wikare (1999) hävdar att rolleken betyder att barn imiterar verkligheten och 

vuxenvärlden. Här prövar de sin egen identitet och får samtidigt en uppfattning om 

sig själva samt andra runtomkring sig. I våra egna verksamheter ser vi mycket rollek 

av dessa typer. I leken gestaltar barnen mamma, pappa, syskon men också fröknar, 

vaktmästare, kökspersonal. Reflektionen kring detta är att barnen ser upp till den 

vuxna världen och efterlikna verkligheten När man närvarar vid den här typen av 

gestaltning ser man ur ett genusperspektiv hur barnen fördelar rollerna. Oftast är 

vaktmästare en manlig personal och fröken är en kvinnlig, detta utspelar sig även i 

barnens lek. Pedagogernas närvaro vid sådana situationer är viktig, för att motverka 

denna typ av genusfördelning. 

 

Att kunna låtsas stärker en mängd mentala förmågor, menar Vallentino & Cicchetti 

(2011). Vidare skriver de att i rolleken tränar barnen på uppmärksamheten, minnet, 

språket, kreativiteten, egenkontroll och perceptionen. ”När barnen rolleker förs det 

en hel diskussion kring detta vilket för leken framåt. När de är t.ex. i skogen leker de 

troll, häxor, Star wars osv. dessa lekar leker både de stora och små barnen” (Julia). 

Vår reflektion på detta är att rollek är en mycket lärorik lek och barnen glädjes av att 
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rolleka, vilket gör det till ett lustfyllt lärande. Nackdelen är att det kan uppkomma 

konflikter, orättvisor och odemokratiska könsfördelningar kring rollerna. Därför är 

det viktigt med vuxnas tillsyn. På dagens fritidshem råder det stora brister på 

personal gentemot barngruppstorlek vilket då det blir svårt att ha tillsyn över alla 

aktiviteter. Tyvärr hamnar rollek i ett fack som endast en bra lek då barnen håller sig 

själva sysselsatta.  

 

Rollek kan man leka ensam men oftast leker man i samspel med andra. Valenttino & 

Cicchetti (2011) menar att när barnen involverar en andra partner i leken förblir det 

en social zon där barnen med hjälp av sina kamrater utvecklar många nya 

kompetenser. Pia säger att barnen på deras fritidshem rolleker tillsamman genom att 

dansa och sjunga. ”Våra barn rolleker med att sjunga och dansa just nu. De klär ut 

sig och gör om i salen” (Pia). Vi uppfattar rolleken som mycket social lek. På våra 

fritidshem sker rolleken oftast tillsammans med andra barn. Detta medför utveckling 

av social kompetens på olika plan. I rolleken lär de sin ta hänsyn till varandra, 

respekt, turtagning och förståelse för varandra men också för sig själv. Det kan 

förekomma konflikter med vi anser att även konflikter är lärorika på sitt sätt. 

  

6.2.2 Konstruktionslek 

Enligt Wikare (1999) handlar konstruktionsleken om att barnen vill klara något 

själva. Konstruktionsleken kan bestå av olika konstruktioner, det kan t.ex. handla om 

att göra en snögubbe, snögrottor, bygga sandslott, hus och annat. Granberg (2004) 

menar att barnen redan tidigt börjar med konstruktionslekar, första steget är att 

barnen staplar klossarna en och en och efter ett tag utökas antalet. I våra intervjuer 

framkom det att den mest populäraste konstruktionslek är med lego. Pia säger att 

”Konstruktionslekar förekommer ofta med lego”(Pia), vilket även Åsa håller med 

om. Åsa säger barnen använder sig av annat material men att ”barnen bygger även 

med lego, både med stora och små”(Åsa). Granberg (2004) menar att barnet förstår 

och växer in i logiken kring byggandet ju äldre de blir. I den tidiga åldern bygger 

barnet till exempel höga torn av legobitar för att få bygget att rasa, det är raset som är 

det intressant för barnen. Bygget blir alltmer avancerat desto äldre barnen blir. Att 

konstruktionsleka är lärorikt menar Diamant-Cohen (2012). Han menar när man t.ex. 

bygger med klossar räknar man matte och tränar logiken. Vi anser också att 

konstruktionslek är lärorikt. Genom konstruktionslek utvecklar och använder barnet 

sin kreativa sida.  Barnet utvecklar sin kognitiva, sociala och språkliga kompetens 

genom att berätta och dela med sig sin av sin konstruktion och idéer. Nackdelen med 

konstruktionslek är att konstruktionen inte kan förvaras eller bevaras. Fritidshemmen 

är ofta i ett eller flera klassrum på eftermiddagarna, och då måste våra saker plockas 

bort till nästa dagverksamhet. Därför går det inte att spara till nästa dag, och 

dessutom är det oftast brist på hyllor, skåp. Vilket vi tycker är en stor nackdel, många 

gånger blir det orosmoment och missnöje ifrån barnet, varför kan jag inte få spara? 

Här känner vi att egna lokaler skulle främja barnets kreativa sida, där den hade 

kunnat utvecklas mycket mera, genom processen fundera, skissa, bygga, visa, berätta 

och sedan få spara byggverket i några dagar. 
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6.2.3 Övningslek 

Både Knutsdotter Olofsson (1987) och Lillemyr (2002) menar att barn befinner sig i 

det sensomotoriska stadiet när barnet övningsleker. När barnet är i detta stadium 

leker barnet med sin kropp och omvärld. Vår tanke om detta är om barnet ska 

använda sin kropp och omvärld är det viktigt att barnet redan då samspelar med 

omgivningen, vilket vi tydligt märker på fritidshemmet att barns utveckling sker 

både tillsammans med andra och att deras kunskapsmässiga områden förstärks. Men 

för att en utveckling ska kunna ske hos barnet anser vi att man måste se till varje 

individ, och jobba därefter med varje enskilt barn. Vi tycker att varje enskilt barn ska 

stå i centrum, och vi ska vara pålästa, och det ska vi vara redan i vår samverkan med 

förskolan. Har vi haft en bra samverkan med förskolan, så tror vi att vi kan skapa de 

bästa förutsättningar för barnet som kommer till oss på fritids. Evenshaug (2001) 

skriver att i övningslekar ingår alla rörelse/fysiska aktiviteter som leks självt eller 

med någon annan, i dessa lekar ingår t.ex. gunga, springa, cykla, stapla osv. Selma 

säger att deras barn på fritidshemmet använder lekplatsen mycket. Hon säger att ”Vi 

har fin utemiljö och en stor lekplats med gungor, balansbrädor, klätterställningar 

osv.”(Selma). 

 

Evenshaug (2001) menar att den sensomotoriska utvecklingen handlar om barnets 

inlärning genom sinnesupplevelser och motorik. I vårt resultat har vi kommit fram 

till att barnet övningsleker men att fritidspedagogerna inte direkt nämner termen 

övningslek när de pratar om denna slags lek. Fritidspedagogerna pratar om skogen 

som ett verktyg för att utöva den här aktiviteten. Lotta säger att ”Vi har även skogen 

i närheter som är välbesökt utav barnen där klättrar de och utövar olika fysiska 

aktiviteter”(Lotta). Åsa håller med att skogen är en bra miljö för att utföra fysiska 

aktiviteter och säger ”I skogen klättrar de, jagar varandra, leker kurragömma 

osv.”(Åsa). Evenshaug (2001) menar genom att övningsleka bygger barnet upp 

objekt, rum, tid och kausalitet, vilket i sin tur utvecklar den intellektuella funktionen. 

Vår reflektion kring detta är att skogen är ett naturligt material där barnet kan 

utforska och vara kreativa. Skogen ger många möjligheter för fysiska aktiviteter, får 

använda sin kreativa sida, och leka sinneslekar. På våra fritidshem använder vi oss av 

skogen på pedagogiska sätt men också låter barnen själva upptäcka och leka i 

naturen.  

 

6.2.4 Regellek 

Granberg (2004) anser att barn har svårt för regler i lekar. Vilket gör att de har 

problem med till exempel att spela kort eller tärningsspel. Barnen ser detta som 

understimulerande, de ser hellre människor i rörelse. Våra intervjupersoner säger att 

det förekommer mycket regellekar På fritids. Bollspel är sådana lekar som är 

populära. Agnetha säger att ”Barnen leker mycket bollekar såsom fotboll, basket ja 

detta är de större barnen. Vissa av de mindre barnen är med också, men oftast ser de 

bara på”(Agnetha). Detta styrker Knutsdotter Olofsson (1987) som skriver att 

regelleken blir mer viktig då barnen kommer upp i skolåldern. Wikare (1999) skriver 

vidare när barnen väl har lärt sig reglerna gäller dessa som lag. Därför kan det i 

sådan lek uppkomma konflikter därför att barnen håller sig till lagen och motspelaren 
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bevakas och tillrättavisas. På våra fritidshem märker vi detta tydligt, speciellt i 

bollekar. Detta märker vi om något barn inte kan följa spelregler vill de andra barnen 

inte ha med det barnet, i leken eller spelet. Oftast är det de mindre barnen som inte 

får eller helt enkelt inte vill vara med i regellekar. Dessa barn vill eller får oftast, 

precis som Agnetha säger, inte vara men utan de får titta på. Regelleken sker även 

inomhus. Intervjupersonen Pia tar upp att barnen regelleker inomhus med olika slags 

spel. Pia säger att ”På vårt fritidshem spelar vi mycket spel så som monopol, den 

försvunna diamanten. Vi använder oss även av kortleken, men då vill barnen att 

någon vuxen är med” (Pia). Vår uppfattning om detta stämmer överens med Pias 

uttalade. På våra fritidhem används inomhus spel när det t.ex. regnar eller när man 

har en stund över av någonting. Det är ett nätt redskap att använda när man vill ha 

lite lugn i gruppen samt en samarbetsövning. Regellek är lärorik på många sätt. I 

regelleken lär sig barnen bland annat att samarbeta, samsas, lära sig följa vissa regler 

och tänka logiskt. 

 

6.3 Socialt lärande  

Alla våra intervjupersoner anser att lek är viktig för den sociala utvecklingen. Vår 

reflektion på detta är detsamma, men framförallt håller vi med Julia som säger att 

”leken är socialt betingat.  Med lekens hjälp kan man få med barn som annars har 

svårt med relationer och kamrater. Därigenom skapar relationer och nätverk”. 

Enligt Lindqvist (1996) innebär samspel varaktighet, ömsesidighet och 

känslomässigt förhållande mellan två eller en grupp personer. För att kunna samspela 

med andra i leken gäller det att känna igen leksignalerna, t.ex. regler. Vi anser att 

leken har en stor betydelse för de sociala relationerna. Då det i leken skapas ett 

kontaktnät, och i leken tränas barnen på sociala regler. Vi ser dagligen på 

fritidshemmet hur barnen skapar nya kamratkonstellationer, där de tar hänsyn till 

varandra och får följa vissa regler.  

 

Lotta är en av våra intervjupersoner som anser att leken på fritidshemmet utgör 

grunden till det sociala lärandet. Hon säger att ”Leken är grunden till det sociala 

lärandet. I leken tränas barnens sociala färdigheter”(Lotta). Pramling Samuelsson 

(2007) skriver att lärande sker i relation mellan människor och deras omvärld. 

Medan Vygotsky (1896-1934) skriver att ur det sociokulturella perspektivet betedde 

sig människan utifrån den tidsperiod och kultur de befann sig i, därför kan barn vara 

olika i sin utveckling, teorins grundtanke är att människans lärande utvecklas i 

interaktion med andra människor.  Medan Diamant-Cohen (2012) tänker på livslångt 

lärande och skriver att leken är grunden till den sociala men även intellektuella 

skickligheten hos människan och en viktig del i livets framgång och arbetet. Våra 

erfarenheter kring detta är att man många gånger kan se eller tolka hur barnens 

hemförhållande, uppväxt avspeglar sig i dem. Hemförhållanden avspeglar sig mycket 

på barnet och dess utveckling, lärande och självförtroendet. Men vi anser att man får 

vara observant och inte döma i förhand. Många gånger är vi människor snabba på att 

döma efter de sociala kompetenserna vi möter hos barnen, vårdnadshavarna eller 

tidigare syskon. Vi anser att man behöver titta till varje enskild individ, och därefter 

undersöka eller observera på vad som ligger bakom det sociala beteendet.  

 

Våra intervjupersoner nämner också normer och värden som spelar in i barnens 

sociala lärande. En av pedagogerna säger att ”Vi jobbar hela tiden med de sociala 
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reglerna hur man är, hur man ska vara mot varandra, vad som är ok och vad som 

inte är ok” (Agnetha). När det gäller detta anser vi att vi ständigt jobbar med detta på 

fritidshemmet, då vi dagligen har våra samlingar. I samlingarna tar både personal och 

barn upp hur man ska vara mot varandra. Likaså reflekterar vi över hur vi ska arbeta 

med de barnen som inte klarar det sociala samspråket. Vår undran ibland är hur vi 

förtydligar för de barnen vad som rätt och fel, när de inte t.ex. klarar att vara 

tillsammans i grupp med andra barn?  

 

Pramling, Samuelsson och Sheridan (1999), Knutsdotter Olofsson (1987) och 

Lillemyr (2002) är överens om att genom leken utvecklas barn socialt. I vår 

undersökning säger pedagogerna att social utveckling sker på fritidshemmen genom 

att eleverna tar ansvar för sig själva, leksaker, andra människor, samarbete, vänta på 

sin tur och empati. En utav våra intervjupersoner Pia säger att ”Dagligen tränas 

barnen på att visa respekt, empati och hänsyn mot sina medmänniskor, både under 

leken och i våra samlingar”(Pia). Vi håller fullständigt med att barnen tränas genom 

lek dagligen på respekt, empati och hänsyn till andra människor. Detta sker t.ex. 

genom vuxnas närvaro i barnens lek, men också när barnen leker själva. Vuxna 

försöker vara närvarande i leken i den mån de kan för att se att barnen behandlar 

varandra med respekt, empati och att de delar med sig samt att leken leks på ett 

demokratiskt sätt. Lindqvist (1996) skriver att det är här den vuxnas närvaro viktig 

där den kan vägleda, lära barnen hur man leker och hur verkligheten ser ut (1996). 

 

Sociala färdigheter är ingenting som man lär sig färdigt, utan det tränas och 

upprätthålls hela tiden under leken. Vår intervjuperson Lotta säger att de tränar 

barnen på de sociala färdigheterna på olika sätt på deras fritidshem. Hon säger att ”I 

leken tränas de sociala färdigheter genom att följa regler, samarbeta, vänta på sin 

tur eller att visa empati till varandra”(Lotta). Enligt Lindqvist (1996) innebär 

samspel med varandra är varaktighet, ömsesidighet och känslomässigt förhållande 

mellan två eller en grupp personer. Medan Knutsdotter Olofsson (1987) skriver att i 

leken lär sig barnen samarbeta och i samarbete lär de sig barnen samförstånd, 

ömsesidighet och turtagning. Lillemyr (1990) skriver att det är här de vuxnas närvaro 

är viktig för barns grundläggande sociala regler och färdigheter. När vi reflekterar 

kring detta anser vi att vi hela tiden jobbar med detta på fritidshemmen. Vi jobbar 

med samförstånd, ömsesidighet och turtagning utan att tänka. Det finns liksom i 

ryggmärgen inpräntat hos oss personal, det är viktiga saker att arbeta med på fritids. 

Vi tror att det ligger i den vuxnes sunda förnuft att tala om att man får vänta på sig 

tur, empati och samarbete.  

 

6.4 Språkutvecklingen 

 

Bara att ha den förmågan att kunna sätta igång och leka är en kommunikations och 

språkutveckling i sig anser vi. ”Barnen använder språket hela tiden, de kommer 

överrens om olika lekar genom språk” säger Lotta. Knutsdotter Olofsson (1991) 

skriver att det handlar om att förmedla leken med det verbala och icke verbala för att 

det ska uppfattas som lek. Vidare beskriver Knutsdotter Olofsson (1991) att lek är 

mimik, signaler med ögonen, olika sätt att tala, röstläget och sättet att bete sig.  

 

En utav våra intervjupersoner Åsa säger att barnen imiterar varandra genom lek. Hon 

säger att ”I leken härmar barnen varandra. De tar efter ord som de sedan hör i 
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sammanhanget och inte förrän då förstår de vad det innebär”(Åsa). Vår erfarenhet 

kring detta är detsamma. Att barn imiterar barn och vuxna kan vara både positivt och 

negativt. Att barn imiterar och ett lärande sker samtidigt anser vi är lysande, men 

man får ha i baktanke att all imitering inte är kanske så bra. Många gånger sker 

imitering bakom ryggen på barn och vuxna, vilket kanske inte är de trevligaste 

imiteringar, och då kan man undra är det så bra med imitering. Williams (2006) 

skriver att imitation är nyckeln till det sociala lärandet, och refererar till Vygotski 

(1896-1934) som menar att barn lär sig mer och bättre av barn som kan mer än de 

och barn som är äldre (även vuxna). Agnetha säger att ”Leken är i dessa situationer 

nätt att använda. Vi sätter mycket ord på det vi gör för att just tydliggöra språket, det 

jobbar vi stenhårt med”(Agnetha). Många av våra barn på fritidhemmen imiterar det 

som de ser på tv. Detta spelar de ut genom lek. I denna rollek uppstår det stor 

kommunikation mellan barnen. Här talar de om för varandra hur man ska vara och 

vad man ska säga. De samarbetar och tar efter varandra precis som 

intervjupersonerna och författarna anser. 

  

Svensson (2009) skriver att genom språk delger barnen varandra känslor, behov, 

information upplevelser och tankar. Dessa tankar och behov och känslor kan vara 

både positiva och negativa. Vår erfarenhet kring detta är att barn kan vara elaka och 

säga fula ord till varandra. Samtidigt kan de lära sig mycket bra ord och utveckla sin 

kommunikation eftersom de många gånger ser upp till varandra. Genom lek anser vi 

att man kan förebygga eller arbeta med detta på ett enklare sätt. Intervjupersonen 

Agnetha säger också att lek är ett nätt redskap att använda, hon menar att ”Vår skola 

är mångkulturell och det finns många fördelar att använda sig av leken. Här på vår 

skola har vi ständigt språkmissförstånd och genom lek kan man lätt lösa dessa 

konflikter”(Agnetha).  Hon påtalar att fritidspersonal behöver vara närvarande. 

Medan vi anser att det är svårt att räcka till överallt på fritidshemmet, vi har ett stort 

område att se över och ibland får vi ha en så kallad ”helikoptersyn” för att se vart det 

kan spåra ur mellan olika barn.  

 

Enligt Williams (2006) uppstår det lärande när barn pratar med varandra, de 

kommunicerar på ett sätt som barn sinsemellan förstår. Barnets sätt att kommunicera 

till ett annat barn tas på största allvar, vilket gör att de kan argumentera och göra 

återkopplingar. Intervjupersonerna är ense om att leken är väldigt utvecklande för 

barns språkinlärning, i leken tränas de tillsammans att göra sig förstådda och tar efter 

varandra. En av pedagogerna säger att ”Språk finns i leken hela tiden och detta blir 

en lärande situation av sig själv” (Åsa). Lotta säger att ”I leken utvecklar barnen ett 

enormt språk. Man tvingas att kommunicera för att föra fram leken. I leken gör det 

inget om man säger fel och barnen tänker inte på det så mycket när de leker”(Lotta). 

Vilket vi gör tolkningar till att lek kan vara ett hjälpmedel till språkinlärning enligt 

intervjupersonerna. Vi anser däremot att pedagoger är viktiga i barnens 

språkutveckling eftersom vi ska vara goda förebilder för dem. Därför bör vi vuxna 

använda ett rikt ordförråd och framförallt vårdat språk. Vårt sätt att arbeta med 

barnen är också viktig då vi ska få barnen att sätta ord på det de gör, känner och få de 

att reflektera över händelser. Att tillsammans med barnet sätta ord på det de gör och 

reflektera kring händelser är varje fritidspedagogs dröm.  
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6.5 Forskningens betydelse 

 

När vi i våra intervjuer pratade om forskarnas betydelse för lekar och pedagogernas 

arbete kring lek och lärande tog pedagogerna upp Vygotskij som den stora forskaren 

kring lekteorierna. Enligt Lev Vygotskij (1896-1934) var leken ett viktigt inslag i att 

utveckla sin egen medvetenhet kring världen. Leken är det största bidraget till 

utveckling av tanke, vilja och känsla enligt Vygotskij (Lindqvist 1999). Även Säljö 

(2000) refererar till Vigotsky att barn lär i leken i samspel med varandra. Detta kan 

vi dra parallellen med det våra intervjupersoner säger. Intervjupersonen Pia säger att 

”Barn lär genom varandra”(Pia) och Selma säger att ”[.]barns sociala beteende 

utvecklas i samspel med andra”(Selma), vilket är förknippat med Vigotsky teori om 

att leken är en social aspekt(Lev Vygotskij (1896-1934). Pedagogerna anser att 

Vygotskys syn på lek och lärande stämmer in på deras egna synsätt. Vi håller med 

dem då vi kan se samband mellan lek och lärande på fritids. Men vi tycker precis 

som våra intervjupersonaer att det är svårt att visa resultat på hur vi arbetar och med 

vilken metod vi använder oss av på fritidshemmen. Vi håller med våra 

intervjupersoner då de säger att de inte jobbar utifrån någon specifik teori. Julia säger 

t.ex. att hon ”Vet inte mycket om de, det var länge sedan jag gick i skolan och det är 

inte precis så att man talar om teorier i sitt vardagsarbete”(Julia). I pedagogernas 

verksamhet är det ingen teori som är förankrad och efterfrågas inte heller, några av 

pedagogerna nämner att de inte vet vilka olika teorier som finns att arbeta med. 

Agnetha uppger ”vet inte mycket om de där teorierna”(Agnetha). Vår erfarenhet 

kring detta är att fritidspersonalen är oftast inte inräknad i de här kurserna, utan 

ibland kan vi få ta del av materialet i efterhand. Och då blir det inte riktigt samma 

sak, utan vi anser att ska man satsa på någon metod att arbeta mot ska hela skolan gå 

den fortbildningen, vilket vi tror i slutändan att det gynnar hela arbetslaget.  

 

Fritidspedagogen Lotta nämner även andra lekforskare, hon säger att ”Fröbel, Piaget 

och Vigotskij är några som hävdat att leken har positiv betydelse för barns 

utveckling och lärande”(Lotta). På vilket sätt de var viktiga visste inte Lotta mer än 

att de såg leken som viktig för lärande och utveckling. Åsa däremot kunde uttala sig 

mer om Piaget och säger att ”Det finns en hel del forskare som har studerat leken 

och dess betydelse för lärande. T.ex. Piaget har delar in lekens betydelse för barnets 

utvecklingsprocess och dessa utvecklingsprocesser är åldersrelaterade”(Åsa). 

Lindqvist (2002) skriver om dessa Piagets (1896-1980) utvecklingsperioder/stadier. 

Hon menar att dessa är det sensomotoriska, det prerationella, det konkret 

operationella och det formella operationella stadiet. Dessa stadier innebär barnets 

utvecklingsstadier som Piaget (1896-1980) hävdar händer under barnets 

utvecklingsår. Vi håller med forskarna och våra intervjupersoner om att lek har stor 

betydelse för barnets utveckling, däremot förlitar vi oss mycket på våra egna 

observationer kring barnen och uppfattningar kring lekens betydelse för lärande på 

våra verksamheter. 
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6.6 SLUTORD 

När vi påbörjade studien var vi två studenter med erfarenhet kring arbetet på 

fritidshemmet, men var nyfikna på lekens betydelse för barnen. Vi var medvetna att 

leken bidrar till ett lärande, men inte på vilket sätt kunde den utveckla barnen. Allt 

eftersom arbetet fortlöpt har vi blivit mer och mer övertygade att barnens lekar är en 

del i deras utveckling. Vi har under arbetet kunnat titta på barnens lek, på ett helt 

annat sätt med så kallade andra ögon, vi har lagt märke till att det sker ett lärande i 

nästan varje situation. Vi har kunnat analysera, observera och koppla till vår litteratur 

eller vårt resultat, vilket har gjort arbetet positivt och glädjande att vi fått ut något av 

studien. I slutändan ser vi att vår uppfattning av lek och lärande stämmer bra överens 

med vad pedagogerna tycker. Liksom pedagogerna anser vi att leken är en jätteviktig 

del på fritidshemmet, för barnens utveckling och lärande. Utifrån det vi läst och våra 

intervjusvar anser vi att barnen kan lära sig allt genom att leka. Vi vill tacka alla 

pedagoger som deltagit i vår studie. Vi vill också tacka vår handledare Lars-Olof 

Valve för all hjälp under arbetets gång. 
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BILAGA 1 

Intervjufrågeställningar 

 

Beskrivning 

Vad har du för utbildning? 

Hur länge har du jobbat i verksamheten? 

Hur många barn har ni inskrivna idag? 

Vad är det för ålder på barnen ni jobbar med? 

 

Verksamhet 

Leker ni i er verksamhet? 

Hur stor betydelse har leken i er verksamhet? 

Vilka lekar förekommer det i verksamheten (styrda eller fria)? 

Finns det fördelar med att använda sig av leken i sin verksamhet? Vilka? 

 

Lärande 

Vad är lek för dig? 

Tycker du det är viktigt att barnen leker? Varför? 

Tycker du att lek och lärande hör ihop? 

Vad anser du om lekens betydelse för barns lärande och utveckling? 

Vad tror du att barn kan lära genom leken? 

Vad vet du om lekteorierna? 

Vilka olika former av lek förekommer det i er verksamhet? 

Vad säger styrdokumenten om leken, hur tolkar du dessa? 

 

 

Pedagogens roll 

Vad anser du din roll i leken är? 

Är vuxens deltagande/närvaro viktigt i barnens lek? 

Hur aktiv är du i barnens lek? 

När du planerar en lek, tänker du att det ska vara lärande för barnen? 

På vilket sätt får du en lek till det som du vill att de ska lära sig? 

Anser du att all lek ger positiv effekt eller kan det finnas nackdelar med vissa lekar? 
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BILAGA 2 

Hej! 

 

Vi är två blivande lärare inom fritidshemmet. Vi är nu inne på slutet av vår 

utbildning en lärarexamen mot fritidshemmet 210 hp. Vi håller på att skriva vårt 

examensarbete med en inriktning på lek och lärande på fritidshemmet. Vårt syfte 

med studien är att titta på leken och lärande på fritidshemmet, även om pedagogerna 

kan se samband mellan de två begreppen. 

Vår studie kommer att vara en offentlig handling, men du som intervjuperson 

kommer att vara anonym. I det här informationsbrevet kommer vi förtydliga några 

etiska principer som rör frivillighet, integritet och anonymitet. 

 

Informationskrav innebär att forskaren informerar om frivillighet, undersökningens 

syfte och att det är okej att avsluta undersökningen när som helst. 

 

Samtyckeskravet innebär att du som deltagare har själv rätt att bestämma över din 

medverkan. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter förvaras så ingen oberörd kan 

komma åt dem. 

 

Nyttjandekravet innebär att insamlat material endast kommer att användas i det här 

syftet. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Jessika Andersson & Murisa Husejnagic 
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