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Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur pedagoger i fritidshem uppfattar den fria 

leken i fritidshemmet. 

 

Genom att intervjua pedagoger vill vi undersöka hur den fria leken används och om den är 

utvecklande för eleverna, om den har betydelse för lärande och utveckling eller bara är ett 

tidsfördriv för eleverna. 

 

Resultatet visar att alla pedagoger är eniga om att det främst är det sociala samspelet som tränas 

och utvecklas under den fria leken. Elever lär sig mycket av andra elever genom att leka och 

härma andra kamrater. Det finns elever som är mycket lekskickliga och det är väldigt stor 

skillnad mellan barnens lekskicklighet. Det sociala samspelet handlar mycket om hur man är 

mot varandra och det är viktigt att lära sig följa regler då det finns både formella och informella 

regler. 

 

Ställningstagande tränar eleverna sig mycket på, har det framkommit under intervjuerna. 

Pedagogerna tycker att den fria leken är väldigt viktig just ur den synpunkten att man utvecklas 

för att man måste ta ställning och menar att det är eleverna själva som måste hitta på vad de ska 

göra eller veta vilken kompis man vill vara med. Även självständighet ses som utvecklande hos 

eleverna där samtidig vuxennärvaro är viktigt för att kunna hjälpa om någonting händer, utan att 

på något sätt störa eller gå in i leken.  

 

Teoretiska kunskaper och språkutveckling lyfts fram som utvecklande i den fria leken har det 

framkommit genom intervjuerna. Svenska och matematik kan pedagogerna se att eleverna tränar 

och utvecklar då det till exempel involverar mycket matte när de leker affär och att ofta nya ord 

kommer in i den fria leken.  

 

Undersökningens resultat visar på att fritidhemspersonalen anser att den fria leken är 

utvecklande och lärande genom bland annat att eleverna lär sig både av varandra samt får 

möjlighet att testa sina kunskaper i den fria leken. 
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1. Inledning/bakgrund 

 

Många gånger har man hört vårdnadshavare säga att eleverna på fritidshemmet bara 

leker nu igen. Även om pedagoger är delaktiga i leken ser vårdnadshavarna bara sina 

egna barn som glatt tar del i leken. Sättet vårdnadshavarna säger det på kan låta 

nedvärderande och undrande över verksamhetens kvalité, vilket gör att man som 

pedagog till slut börjar fundera på om just den fria leken är en opedagogisk del av 

verksamheten eller om den fria leken i allra högsta grad är en planerad aktivitet, även 

om den är fri. I skolverkets läroplan står det att: ”Skapande arbete och lek är väsentliga 

delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för 

att eleverna ska tillägna sig kunskaper” (Lgr11:9). Där står det tydligt att leken är 

viktig för kunskapsinlärningen, men vi ställer oss frågan om det är genom den fria 

leken som det sker? Hur ser pedagogerna på fritidshemmet på fri lek? Är det som 

”bara” lek eller som ett pedagogiskt redskap för lärandet?  

 

Genom att intervjua pedagoger hoppas vi kunna få förståelse för hur den fria leken 

används och om den är utvecklande för eleverna. Vi hoppas även få svar på om 

pedagogerna i undersökningen anser att den fria leken är av betydelse eller bara ett 

tidsfördriv för eleverna. Man kan i skolverkets allmänna råd och kommentarer kvalitet 

i fritidshem (2007) läsa:  

 
Det är i leken barn får prova olika sociala roller och lägga grunden till sin 

identitet. Det kan också handla om förmågan att kunna läsa av andra och försöka 
förstå hur de tänker det vill säga att utveckla den empatiska förmågan. 

   (Skolverket 2007:23) 

Vi ser den fria leken som en aktivitet eleverna själva väljer under sin fria tid. Men vad 

det innebär när det talas om fri tid är inte helt klart. Skolverket (2011) menar att på 

fritidshemmet är det inte självklart hur begreppet fri tid tolkas och att begreppet fritid 

inte är entydigt. Det kan stå för tid fri från förpliktelser, tid som eleverna själva får 

styra över eller för val av aktiviteter. I fritidhemmens sammanhang kan inte fritiden 

betraktas som fri, eftersom pedagogerna presenterar utbudet av aktiviteter enligt deras 

egna intressen och föreställningar om vad fri tid är. Sedan påverkar ekonomiska 

villkor också möjligheterna eftersom dessa begränsar hur ”fria” val som kan göras. 

Om eleverna själva under sin fria tid får styra över val av aktiviteter går det lätt att 

koppla leken till fri lek. Men om elevernas fria tid är pedagogstyrd, kan då leken 

verkligen kallas fri lek? 

 

Skolverket (2011) skriver även att rätt inramad är leken en resurs i utvecklingsarbetet 

och för barn är leken ett verktyg som kan göra världen begriplig genom med hjälp av 

fantasin göra komplicerade sammanhang enklare att hantera. Ofta i kraft av sin frihet 

och möjligheterna att forma leken efter egna önskningar kan den fria leken vara 

utvecklande och lärorik för barnen. Fri lek kan också innebära att vissa barn undviker 

planerade aktiviteter eller tar del i gruppens utveckling. Den kan också vara en utväg 

för personalen att hantera en alltför stor barngrupp och få tid och resurser till annat. 

 

Det är alla barns rättighet att få leka och i konventionen om barns rättigheter från 

skolverkets överenskommet står det i artikel 31 att: ”konventionsstaterna erkänner 

barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder samt 

rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet” (1999:77). Detta ligger i linje 
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med skollagen där det står att fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och 

lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. 

 

I skolverkets (2011) skrift Fritidshemmet: en samtalsguide om uppdrag, kvalitet och 

utveckling kan man läsa att verksamheten i fritidshem präglas av samvaron barn 

emellan och mellan barn och vuxna och menar att lärande sker i möten, i samtal och 

genom att barn iakttar hur andra gör och efterliknar det. Lärandet är på så sätt starkt 

bundet till situation och sammanhang och eftersom barn har stora möjligheter att röra 

sig fritt och välja när och hur de vill leka inom fritidshemments ram.  

 

I skolverkets allmänna råd och kommentarer kvalitet i fritidshem står det att: 

 
Genom leken kan barns mönster i sätt att tänka, lösa problem och hantera information 

förändras och utvecklas. De prövar och utvecklar sin fysiska, psykiska och sociala 

kompetens. Det är i leken barn får prova olika sociala roller och lägga grunden till sin 

identitet. Det kan också handla om förmågan att kunna läsa av andra och försöka förstå 

hur de tänker det vill säga att utveckla den empatiska förmågan. När det gäller att stödja 

och stimulera barns utveckling och lärande kan fri lek behöva vuxnas närvaro. Ofta 

krävs regler för att leken ska fungera. Att gemensamt skapa regler som kan följas eller 

brytas är en form av träning i demokratiskt tänkande. Fritidshemmet är en viktig 

pedagogisk arena för barn att lära sig respektera olikheter och olika åsikter och 

inse nödvändigheter av kompromisser (2007:23). 
 

Här lyfter skolverket både hur viktig leken är för barns utveckling och att närvaro av 

vuxna är viktig då den kan vara ett stöd för eleverna. Fritidshemmet är en viktig plats 

för elevernas utveckling då de får pröva, kompromissa och utvecklas under vuxnas 

närvaro och ledning.   

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur pedagoger i fritidshem uppfattar 

den fria leken i fritidshemmets verksamhet. 

 

För att nå syftet avser vi att besvara följande frågor: 

Hur ser de för studien utvalda pedagogerna på relationen fri lek och elevers utveckling 

och lärande? 

På vilket sätt kommer den fria leken till uttryck i fritidshemmets verksamhet? 

 

1.2 Begreppsförklaring 

Eftersom det på fritidshemmen kan finnas både fritidspedagoger, lärare eller 

barnskötare har vi valt att inte rikta in oss på bara en yrkesgrupp, eftersom vilken 

utbildning de än har måste synen i arbetslaget vara densamma för alla. Därför 

benämner vi alla som endast pedagog.  

   I detta arbete använder vi oss av benämningen elever eftersom fritidshemmet ligger 

under skolans läroplan, men det händer även att författarna från litteraturen vi använt 

oss av samt de intervjuade pedagogerna använder sig av begreppet barn istället. Vi har 

därför valt att använda både elever och barn som ett gemensamt begrepp.  
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2. Teoretiskt ramverk  

2.1 Sociokulturellt perspektiv 

Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv och det vi tar med oss in i arbetet är 

främst att omgivningen ses som avgörande för individens utveckling och prestation i 

lärandet. Vygotskij har enligt Partanen (2008) satt ljuset på hur samspelet mellan 

individen och dess omgivning – den sociala kontexten – också påverkar utvecklingen 

hos individen och att alla mentala processer har sitt ursprung i det sociala livet. Det 

som eleven inte kan eller behärskar behöver den först träna tillsammans med en mer 

kompetent kamrat eller en vuxen. Säljö (2000) menar att denna utvecklingszon också 

kan ses som den zon där den lärande är mottaglig för stöd och förklaringar från en mer 

kompetent person. ”Människor kan inte undvika att lära, och deltagande i olika former 

av verksamheter ger människor erfarenheter som de – på gott och ont – tar med sig” 

(Säljö, 2000:235). 

 

I Vygotskijs anda menar Partanen (2008) att vi behöver titta på vad som väcker 

motivationen och lusten att lära. Vi behöver titta utanför individens förutsättningar där 

lärandet konstrueras i samspelet mellan eleven och lärandemiljön, i det sociala och 

kulturella sammanhanget. Men lärandet kan också konstrueras genom att eleven får 

utgå ifrån sina egna vardagsbegrepp och erfarenheter och begripliggöra dessa genom 

språket. Säljö (2000) menar att vi är kulturvarelser som samspelar och tänker 

tillsammans med andra människor i vardagliga aktiviteter och detta gör att lärandet 

inte på något enkelt sätt kopplas till bestämda arrangemang som skola och 

undervisning, utan är ett möjligt resultat av all mänsklig verksamhet. 

 

En grundtanke i det sociokulturella perspektivet enligt Säljö (2000) är att 

sociokulturella resurser skapas genom kommunikation och att det är genom 

kommunikation som de förs vidare. Språket ger oss en unik förmåga att dela 

erfarenheter med varandra där vi ständigt byter information, kunskaper och färdigheter 

i samspel med våra medmänniskor. Kommunikation och språkanvändning är det 

centrala och utgör länken mellan barnet och omgivningen. Genom att kommunicera 

om vad som händer i lekar och interaktion blir barnet delaktigt i hur människor i dess 

omgivning uppfattar och förklarar företeelser. ”Det vanligaste sättet att lösa ett 

problem man inte klarar, exempelvis, är att fråga någon som är mer kunnig” (Säljö, 

2000:119). 

 

Den primära socialisationen sker enligt Säljö (2000) i mindre grupper till vilka man 

har en mångsidig relation som också är starkt emotionell och existentiell till sin 

karaktär. Genom familj, syskon, släktingar och nära vänner förmedlas de flesta av 

livets mest grundläggande och viktigaste kunskaper och färdigheter som språk, regler 

för socialt samspel och hänsynstagande och man skaffar sig insikt i en lång rad andra 

förhållanden och spelregler som är nödvändiga för att fungera i samhället eftersom 

barnet agerar och lär i samspel med människor.  

 

Den sekundära socialisationen anser Säljö (2000) vara den som sker i skola och andra 

institutionaliserade miljöer där villkoren för lärande är annorlunda i många avseenden. 

Barnet har inte samma band här som när de befinner sig i familjen. Lärarens kunskap 

om barnet är betydligt mindre djup och hon har i jämförelse med familjen mindre 
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insikt i hur barnet fungerar utanför den pedagogiska situationen. I det komplexa 

samhället spelar skolans språkliga miljö en avgörande roll som arena för kognitiv och 

social utveckling menar Säljö (2000). ”Det är här som barnet erbjuds 

utvecklingsmöjligheter och det är här som värderade kulturella redskap i stor 

utsträckning görs tillgängliga för barnet” (Säljö, 2000:122). Därför anser Säljö (2000) 

att undervisning, i bemärkelsen vägledning och stöd för lärandeprocesser, också i 

fortsättningen kommer att vara en dominerande verksamhet i samhället. 

2.2 Lekforskning 

Leken är ett frirum som barnen skapar för sig själv anser Steinsholt (2012). Han 

skriver: ”Den fungerar som en social verkstad där barn kan lära sig nya färdigheter och 

praktisera gamla, så att de kan förbereda sig för ett framtida vuxenliv” (Steinholt, 

2012:26). Därför att lärare bör stimulera och stödja barns lek och försöka använda den 

som en kreativ pedagogisk metodik. Vidare refererar Steinsholt (2012) till den tyske 

filsofen Hans-Georg Gadamer som menar att leken helt enkelt är själva grunden för 

vuxenlivet och kan därför aldrig förklaras eller motiveras rent vetenskapligt. 

 

Att leka blir det självklara svaret på frågan om vad barn egentligen lär sig genom att 

leka menar Öhman (2012) och anser vidare att glädje, kompetens, kontroll och 

självuttryck är centrala upplevelser i leken. 

 
Leken är en social lärandearena där barn prövar ut olika beteenden och utforskar 

begrepp som makt, tillhörighet och genus. Allt lärande sker inom ett socialt, kulturellt 

och relationellt sammanhang samtidigt som det är en känslomässig och en individuell 

läroprocess (Öhman, 2012:41).  

 

Många teoretiker och forskare är överens om att lekens utmärkande drag är spontan, 

frivillig, upplevs som rolig, engagerande, inifrånstyrd utan tydliga mål, en känsla av 

kontroll och självmotiverande enligt Öhman (2012) som vidare anser att barn leker för 

att det är roligt och därför har lek ett nära samband med hälsa och välmående. Öhman 

(2012) menar även att det är svårt att veta eller mäta exakt vad det är barn lär sig 

genom att leka och hänvisar till den engelska lekforskaren Janet Moyles som anser att 

egna val, förhandling, självständighet, egna intressen, tänka fritt, använda och förnya 

sociala och verbala kompetenser, experimentera, utforska, undersöka, öppet sinne, 

pröva nya beteenden och färdigheter, skapa och använda regler och utveckla 

symboliskt tänkande förknippas med lärande under leken. 

 

Lek måste utgöras av egen fri vilja och om deltagandet i en lek inte är av fri vilja så är 

det inte lek menar Berg (2012) som har funderat över schemapunkten ”fri lek”. Därför 

anser han det oerhört viktigt att vuxna förhåller sig aktivt till innebörden av fri lek. 

 

Palm (2012) har tolkat Birgitta Knutsdotter Olofsson som i sin forskning kartlagt hur 

lek uppstår, dess förutsättningar och uttryck där Knutsdotter Olofsson konstaterar att: 

”Barn lär sig lek i samspel med vuxna” (Palm, 2012:45). Vidare har Knutsdotter 

Olofsson lagt märke till att fri lek inte uppstår utav sig självt utan behöver 

förutsättningar som lugn, trygghet och engagemang från de vuxna för att komma igång 

och därför bör det finnas en vuxen i närheten, men Knutsdotter Olofsson har enligt 

Palm (2012) iakttagit att de vuxna prioriterar praktiska sysslor och inte hjälper barnen 

att hålla igång leken.    
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Ett barnperspektiv handlar om vuxnas förståelse och uppmärksamhet riktat mot barns 

uppfattningar, erfarenheter och handlingar enligt Pramling Samuelsson, Sommer & 

Hundeide (2011). Vidare anser de att om barnet ska kunna handla på ett socialt 

avstämt sätt som en kompetent social deltagare i en kamratgrupp, är en nödvändig 

förutsättning att barnet förstår vad som pågår i en annan människas medvetande. 

 
Läraren spelar en central roll för att göra det möjligt för barn att uppleva de värderingar, 

förmågor och kunskaper som läraren själv och samhället, via läroplaner och sociala 

diskurser, vill att barn ska utveckla (Pramling Samuelsson, Sommer & Hundeide, 

2011:7).  

 

Lekforskare idag ser framförallt leken som ett område för lärande där ett resultat av 

lekerfarenheterna leder till utveckling av sociala, emotionella och kognitiva sidor då 

dessa finns invävda i leken. Barn skapar betydelser som är relaterade till deras eget 

perspektiv i leken som kan leda till både vetenskapliga och gränsöverskridande 

upptäckter menar Pramling Samuelsson, Sommer & Hundeide (2011) som vidare 

anser att det är själva utvecklingen av leken som är det viktiga och inte hur leken 

utvecklar sig i samspel med vuxna. 

 
Om vi som vuxna försöker inta barnets perspektiv, vilket är svårt att göra och alltid är 

relaterat till våra färdigheter och kunskaper som vuxna, kommer vi inte att se ett barn 

som leker en del av dagen och lär sig under andra. Vi kommer att se ett lekande lärande 

barn (Pramling Samuelsson, Sommer & Hundeide, 2011:202).  

2.3 Leken i verksamheten  

Lek har av tradition inte har haft särskilt stort utrymme i skolans 

”produktionsinriktade” arbete menar Johansson (2000) och anser att en svårighet i 

relation till traditionell syn på inlärning i skolan är att leken äger rum på sina egna 

villkor, uppstår spontant och för det mesta inte innebär någon inblandning från vuxen 

sida. För att kunna använda de pedagogiska möjligheter som leken innebär ställs krav 

på pedagogen att ge både den frihet som behövs och att samtidigt kunna stimulera 

lärandeprocesser i leksituationen. Leken har använts för lärande i halvstrukturerad 

form vilket innebär att barn först får frihet att leka ett tema som de sedan fullföljer i 

form av praktiskt arbete i samspel. Detta stimulerar barnen att utveckla kognitiva 

strukturer som stärker deras medvetenhet och förståelse för omvärlden. Leken används 

här på ett medvetet sätt av den vuxne för att utveckla barns kognitiva strukturer 

(2000).  

 

Ett problem som inte tidigare belysts menar Johansson & Pramling Samuelsson (2007) 

är att förskollärare och fritidspedagoger, liksom lärare i grundskolans första årskurser, 

i sin praktik förväntas integrera lek och lärande. Om lek finns i skolan, relateras den 

oftast till en metod för lärande, medan leken i förskolan anses ha ett värde i sig. Även i 

den mer lekorienterade förskoleverksamheten, liksom i skolan, har lek och lärande 

skiljts åt. Lek har i båda verksamheterna utgjort en del av dagen och andra av läraren 

planerade aktiviteter en annan del. I skolan har leken inte i första hand kopplats till 

lärande inom undervisning, utan främst till barnens värld på skolgården eller till 

särskilda lekaktiviteter. 
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Johansson & Pramling Samuelsson (2007) anser att lärande ofta varit knutet till 

lärarens planering och målmedvetna påverkan, där skolan ofta har ansetts ha en 

förhandsrätt. På så sätt har leken inte heller getts samma självklara plats i skolan som i 

förskolan. Ett uttryck för denna kombination av lek och lärande kan man se i de nya 

allmänna råd om kvaliteten i förskolan som nyligen publicerats, där man lyfter fram 

både temaarbete och lek som nödvändiga i förskolans praktik (2007). 

  

Även om lek och lärande är olika företeelser finns också likheter i vad som 

karaktäriserar dem och vilka erfarenheter som de kan utmana i barns värld, anser 

Johansson & Pramling Samuelsson (2007). Särskilt framgår lust, kreativitet, 

valmöjligheter, meningsskapande samt barns möjlighet till kontroll och att sätta mål 

som möjliga och viktiga dimensioner i både lek och lärande. I dag framhålls ofta lust 

och engagemang både som villkor för lärande och som lärandets karaktär. Man antar 

att barn lär sig bäst när de fångas av något som upptar deras engagemang och världen 

runt omkring upphör. Barnen är koncentrerade på något de vill lösa eller veta mer om. 

Med denna definition blir också lekens värld en källa till lärande.  

 

Karaktäristiskt för explorativa samspel är att de medger barn kontroll, upptäckter och 

överskridanden som kan föra bortom här och nu menar Johansson & Pramling 

Samuelsson (2007). Lärarnas intentioner är då att skapa samspel som möjliggör möten 

mellan lek och lärande, som båda är i fokus. Barnen ges möjlighet till initiativ och 

lärarna följer, stödjer och utmanar dessa. Lärarna ger även uttryck för en målinriktad 

strategi. De riktar sig inte bara mot barns intentioner och meningsskapande, utan 

driver såväl lek som lärande. Detta kommer till uttryck i aktiviteter där lärare skapar 

en öppen och samspelande kontext för leken och lärandet. Begreppet kontext pekar här 

på en helhet, som innefattar miljö, material, uppgift och deltagarnas meningsskapande. 

Lärarna arrangerar situationer som öppnar upp för olika lösningar och strategier, där 

barnen har möjlighet att själva bidra. Det finns ett sammanhang i tid och rum inom 

vilket barnen kan skapa och utveckla lek och lärande på egna villkor, men också i 

samspel med lärarna. På så sätt ges utrymme för lek och lärande, både som form och 

innehåll, samt för erfarenheter som kreativitet, fantasi och kontroll.  

 

Lärarna bidrar till en grundstruktur med redskap som kan stödja och utmana barnens 

skapande. De ger riktlinjer för hur redskapen kan användas, barnen är sedan fria att 

själva skapa anser Johansson & Pramling Samuelsson (2007). Grunden för barnets 

skapande finns redan i leken menar Vygotskij (2002) och i leken tolkar barnet sina 

upplevelser, ger dem liv, förvandlar och överdriver genom att framhäva det typiska. 

Barnets lek fungerar mycket ofta bara som ett eko av vad det sett och hört från de 

vuxna, men barnets lek är inte en enkel hågkomst av det upplevda anser Vygotskij 

(2002) utan en kreativ bearbetning av upplevda intryck där sätt att kombinera dem 

skapar en ny verklighet, som motsvarar barnets egna behov och intressen. 

2.4 Lekens betydelse för barns utveckling 

”Lek har av tradition ställts i ett motsatsförhållande till arbete[…]” (Johansson 

2000:29), men leken är ett viktigt inslag i verksamheten och för elevernas utveckling 

som bland annat Bergkvist & Fuhrman (2011) menar på och lyfter fram att det är 

synen på lek som är avgörande till hur vi använder den. De skriver att:  
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[…] det handlar mycket om hur vi fritidspedagoger ser på detta – om vi bara ser leken 

som något som barnen ägnar sig åt medan vi gör något annat, eller om leken är något 

barnen använder för att lära sig saker (Bergkvist & Fuhrman 2011:47) 

 

Men leken handlar inte bara om att barnen leker något utan att leken även gör något 

med barnen. På ett likadant sätt handlar inte lärandet bara om att barnen lär sig något 

utan att lärandet även gör något med barnen menar Johansson & Pramling Samuelsson 

(2007). Vidare anser författarna att personalbrist kan vara ett hinder för pedagoger att 

vara med och stödja leken men betonar samtidigt att det även kan handla om de 

vuxnas omedvetenhet om att lek och lärande hör ihop. 

 

I sin bok Leka för livet (Gustavsson, 2013) har författaren intervjuat ett flertal (vuxna) 

personer med olika yrkesbakgrund som till exempel författare, forskare, musiker och 

till och med en munk, där frågan om de leker när de arbetar ställs till intervjuade. De 

flesta svarar att de gör det på något sätt, både ansvarsfullt och inom ramar. I alla de 

yrken menar de intervjuade att de använder ”lek” i sitt arbete och hänvisar till begrepp 

som: gränslös, fantasi, experimentera, improvisera, att prova sig fram och nya 

tankar/tankesätt. Gustavsson (2013) drar i sin slutsats en parallell mellan barns 

lekskicklighet och deras yrkesskicklighet i vuxen ålder, där många av samma 

egenskaper som de räknat upp, behövs för att vara en del av leken/yrket samt för att 

kunna utvecklas och gå vidare. 

 

Öhman (2011) har i sin bok Det viktigaste är att få leka tagit upp de punkter som 

Öhman via Moyles (2010) anser barn lär sig och utvecklar genom leken: 

 
 Lek lär barn hur de kan motivera sig själva och tänka självständigt. 

 Lek lär barn att använda sina egna idéer, tankar och föreställnings förmåga. 

 Lek gör att barn växer i handlingskraft och tankekraft. 

 I lek lär sig barn att vara uthålliga, öka sin självkänsla och våga anta utmaningar 

 Kompetens, flexibilitet och kreativitet är andra kvaliteter som barn lär genom lek. 

 Att vara utforskande, experimentella, undersökande är givna positioner i lek. 

 I lek lär sig barn att utveckla och använda ny kunskap och fördjupa sin förståelse. 

  (Moyles, 2010 via Öhman, 2011:185) 

 

”Under leken gestaltas tankar, fantasi, språk och kroppsliga uttryck, där alla nivåer är 

likvärdiga och ständigt närvarande” (Johansson & Pramling Samuelsson, 2007:19). 

Den fria leken alltid söker efter ny kunskap menar Gustavsson (2013). Att den inte 

nöjer sig med den kunskap de redan har, utan söker sig mot okända områden. Att 

eleverna inte ”[…]stannar vid frågorna När? Var? Hur? utan frågar också Varför? och 

Varthän?” (2013:350).  

  

Samspelet är komplext i lek då ständiga förändringar och omförändringar sker anser 

Johansson & Pramling Samuelsson (2007). Barn samspelar med varandra på mer 

jämbördiga villkor än med vuxna samtidigt som sammanhangen ofta förändras och 

deltagare byts ut. Det finns inget absolut rätt eller fel och därför måste regler 

definieras och omdefinieras. I leken möter barn den andres perspektiv och barnen lär 

av varandra, där lärandet också utmanas av barns olikheter i ålder och erfarenhet. 

”Detta gör leken till en arena för barn att lära och utveckla kommunikativ kompetens” 

(Johansson & Pramling Samuelsson, 2007:19). Barn föredrar att leka med andra barn 

som kan leka och utesluter de barn som inte kan leka menar Öhman (2011) som tolkat 

MarieLouise Hjorth.  I leken är det inte tillfredställelsen som barnet får genom att leka 
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som är det viktigaste, anser Vygotskij (2002) utan den objektiva betydelse hos leken 

som, omedvetet för barnet självt, förverkligas genom den och denna betydelse består i 

utvecklandet och övandet av alla barnets krafter och anlag.  

 

Barnet är i leken alltid ovanför eller över sin aktuella ålder och ovanför sitt dagliga 

beteende vilket gör att det är som om barnet i imitationen eller leken är huvudet högre 

än sig själv enligt Vygotskij menar Partanen (2008).  Den klassiska rolleken bygger ju 

på imitation, samtidigt som den kan ha sin alldeles egna utvecklande logik – ingen 

rollek är ju den andra lik och barnen gör verkligen leken till sin egen, anser Partanen.  

Vidare förekommer varje funktion i barnets utveckling tvåfalt: först på ett socialt plan, 

och senare på ett individuellt plan; först mellan människor (interpsykiskt), sedan inuti 

barnet (Partanen 2008). 

2.5 Social utveckling genom lek 

Leken är viktig för den sociala utvecklingen. Schellerup Nielsen (2006) tar upp om 

den sociala kompetensen som likväl kan ske under en leksituation där flera elever 

samspelar. Det är i leken som barnet lär sig att förstå, inte bara sig själv, utan även 

andra. För att kunna fungera i sin sociala närmiljös gemenskaper behövs den sociala 

kompetensen som visar sig genom barnets inlevelser, kunskaper och färdigheter. 

Schellerup Nielsen (2006) anser också att genom ett aktiv deltagande skapas social 

kompetens som man senare kan vidareutveckla till andra situationer som till exempel 

fritidsgården. 

Att lära sig rätt social kompetens förutsätter att man som barn deltar aktivt i den sociala 

gemenskapen som man tillhör, eftersom kompetens utvecklas genom deltagande. När 

social kompetens har utvecklats lokalt på en bestämd social arena, t.ex. i skolan, kan 

erfarenheter eller delar av erfarenheter därifrån användas och vidareutvecklas i andra 

sammanhang, t.ex. på fotbollsplanen eller fritidsgården (Schellerup Nielsen 2006:26) 
 

 

Williams (2006) skriver om hur man i observationer kan se hur barn både lär och 

hjälper varandra i leksituationer och menar på att barn söker sig till varandra för att 

skapa en kollektiv grund utifrån barnens gemensamma upplevelser och erfarenheter. 

Betydelsen av att ha kamrater omkring sig är enligt Williams (2006) viktig då det är i 

samspelet som lärande och utveckling sker: ”[…] barn, såväl stora som små, tycker 

om att lära av andra barn och därför har kamrater stor betydelse för barns lärande och 

utveckling” (Williams 2006:17). Det är i leken som barnen utvecklar sin fantasi samt 

att skapa föreställda situationer som i sin tur resulterar i en ökad kunskap.  Att kunna 

leka kräver fantasi men även empati och att leken fungerar som en inkörsport till det 

(2006). Genom lek och dess kommunikation skapar barnen en gemenskap och 

ömsesidighet mellan sig själv och andra barn. Williams (2006) menar på att genom att 

de delar sin verklighet med andra barn lär de sig även att bry sig om dem. Barnens 

sociala relationer stimuleras samtidigt som de även lär av varandra i de olika 

situationer de befinner sig i. 

 

Att barn leker med barn är kanske det vanligaste på fritidshemmen men det finns ju 

situationer där även pedagogerna är med och leker. Folkman & Svedin (2008) skriver 

om skillnaden mellan att som barn leka med vuxna istället för med andra barn där de 

tar upp hur kraven är högre när barn leker med barn. Att barnen själva då behöver 



12 
 

kunna dela med sig eller veta när det är på riktigt eller om det är på låtsas. Hur leken 

skall gå till och vad leken skall ha för innehåll. Enligt Folkman & Svedin (2008) 

behöver de då förstå innebörden av de så kallade sociala lekreglerna som består av 

samförstånd, ömsesidighet och turtagning eller som Folkman & Svedin (2008) skriver: 

”[…] konsten att umgås med andra” (2008:61). Johansson & Pramling Samuelsson 

(2007) tar istället upp hur barnen ser leken mer jämbördig och medbestämmande utan 

pedagogers inblandning: ”Samtidigt visar flera studier på att barn uppfattar leken mer 

jämbördig och att man kan vara en medbestämmare på ett helt annat sätt i leken än i 

lärarstyrda aktiviteter” (Johansson & Pramling Samuelsson, 2007:21). 

 

Det är även genom leken som barnen övar på att lära sig hur de skall hantera 

relationer, konflikter och problem enligt Hwang & Nilsson (2003). De menar att i den 

sociala meningen lär sig barnen kring olika roller och normer men utvecklar även 

deras självkänsla och identitet och hur man samspelar med andra:  

 
Utifrån ett samspelsinriktat synsätt menar man att barnens lek till sitt väsen är social. I 

denna sociala lek skapas en viktig grund dels för självutvecklingen – dels för förmågan 

att skapa relationer och samspela med andra i en grupp. Det innebär i sin tur att leken 

utgör ett viktigt steg i socialisationen (Hwang & Nilsson 2003:173) 

 

Även Hwang & Nilsson (2003) lägger vikt på att barnen tränar sin fantasi och 

kommunikativa förmåga samt sin grovmotorik genom leken. 

  

Leken har en given plats på fritidshemmet eftersom det gör att barnen lär sig förstå hur 

kompisarna tänker, lär sig känna igen och följa de regler som finns samt att lyssna på 

och lära av varandra. En del behöver träna detta mer än andra (Bergkvist & Fuhrman, 

2011). 

2.6 Att skapa identitet och självbild genom lek 

”Att vara någon och att vara någon som leker ” är något av samma sak enligt Folkman 

& Svedin (2008:41). Det är genom att leka som barnet skapar en bild av sig själv som 

en unik person. Även lek med andra jämnåriga bygger på förutsättningar att barnet vet 

vad den vill, vad den kan och vem den är. Har inte ett barn utvecklat en grund att stå 

på med sin självkänsla går det enligt Folkman & Svedin (2008) inte att vara delaktig i 

en ömsesidig lek där man behöver kunna få fram sin egen vilja utan även att kunna 

respektera andra. Öhman (2011) skriver om hur leken och genom deltagandet bidrar 

till växande självkänsla: ”Att bli sedd av andra i leken bidrar också till en växande 

självkänsla” (Öhman 2011:182).  

 

Fantasileken, i både ensam lek och tillsammans med andra, ger barn en möjlighet att 

prova på olika sätt att vara menar Gustavsson (2013). Efter att sedan barnet reflekterat 

över resultatet kan det få en större klarhet i vem barnet är och vem barnet vill vara. 

2.7 Fri lek 

Öhman (2011) har fritt tolkat Meckley i Woos & Atfield (2005) när det kommer till de 

karakteristiska dragen som avgör om det är lek eller ej. Dessa drag är att leken skall 

vara spontan och frivillig, rolig och fodrar ett aktivt engagemang. Leken skall inte ha 
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några tydliga mål och skall styras av inre motivation samt skall ge en känsla av 

kontroll. 

 

Den fria leken kan leda till ett lärande genom att de ”[…] vuxna hjälper till att fånga 

upp olika ämnen och vidareutvecklar dem” (Johansson & Pramling Samuelsson, 

2007:181). Eftersom fritidshemmen ofta har en flexibel miljö på det sättet att eleverna 

kan röra sig fritt mellan olika rum, både utomhus och inomhus, hittar man 

lärandesituationer lite överallt om man bara som pedagog har kunskapen om att se 

dem. Att då även väva in det i leken får man ett lärande genom leken där till och med 

ett flertal barn medverkar i och kan utbyta erfarenheter och kunskaper.  

 

Ur Vygotskijs perspektiv måste läraren konstant balansera mellan vägledning till 

barnen, att undersöka deras idéer och tankar både enskilt och i grupp och där ge dem 

ett vuxenperspektiv på vad de upptäcker menar Partanen (2008). Det enskilda arbetet 

och arbetet i grupp kan vidare kopplas till Vygotskijs proximala utvecklingszon som är 

barnets närmaste utvecklingsområde. Begreppet har sin utgångspunkt i ”[…] att vid 

varje tidpunkt har en elev en förmåga att lösa uppgifter av en viss svårhetsgrad när 

eleven arbetar självständigt” (Partanen, 2008:51). Partanen (2008) menar även att 

barnen: ”[…] även hade ett område ovanför den självständiga kompetensen, där eleven 

med visst stöd från kamrat eller vuxen klarar av en uppgift med en högre 

svårhetsgrad[…]” (Partanen 2008:52). Detta är barnets promaximala utvecklingszon. 

 

Fritidshemmens pedagoger måste även tänka på hur mycket de väljer att gå in och styr 

leken. I en intervju med en fritidspedagog från Att leka är nästan som att lära 

(Johansson & Pramling Samuelsson, 2007) står det att en fritidspedagog anser att 

fritidhemstid är just fri tid och att den tiden måste få anpassas även efter de barn som 

finns där och deras behov och önskemål. Fritidspedagogen menar på att i 

verksamhetens struktur finns det väldigt liten frihet och att det gör att det finns en risk 

att man tar död på barnens egen kreativitet. Gustavsson (2013) anser att när vuxna går 

in i en lek och börjar styra finns det en stor riska att lekens själ försvinner genom 

bland annat att pedagoger smyger in med pedagogiska bitar som barnen upptäcker och 

då ändrar sin lek till en falsk lek som då istället leker endast för att gå pedagogen till 

mötes.  

 

Dock varnar flera författare för att det inte får bli för mycket lek utan vuxnas aktiva 

närvaro. Enligt Bergkvist & Fuhrman (2011) så kan då leken istället bli väldigt negativ 

genom att starkare barn utövar sin makt över andra bland annat i form av 

ensambestämmande. Vidare skriver Bergkvist & Fuhrman (2011) att den vanligaste 

formen av fri lek på fritidshemmen dessvärre just är av denna sort. Öhman (2011) 

anser att det är de vuxna i verksamheten som har till uppgift att tillsammans med 

barnen skapa en hälsosam lekmiljö och att det lekklimat som bildas skall vara positivt. 

Gustavsson (2013) menar att elevernas lek, vid behov, behöver vuxen tillsyn. Om 

eleverna råkar illa ut eller blir trakasserade, men Gustavsson (2013) anser ändå att det 

är av vikt att vuxna ändå inte går in och tar över för tidigt eftersom det kan vara så att 

eleverna själva finner sätt att lösa de konflikter som uppstår. Vygotskij (2002) påpekar 

att det är allmänt känt att resultatet av ett arbete blir bättre om barnen gör det frivilligt 

och av eget intresse än om samma arbete görs av tvång. 
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3. Metod 

3.1 Hermeneutisk ansats 

Vi har valt att använda oss av en hermeneutisk ansats i vårt arbete för att vi vill få en 

fördjupad förståelse kring hur pedagogerna på fritidshem upplever den fria leken som 

utvecklande och lärande för eleverna. Enligt Patel & Davidsson (2011) har 

hermeneutiken fått stå för kvalitativa förståelse- och tolkningssystem och en 

forskarroll som är öppen, ”subjektiv” och engagerad. Hermeneutiken menar att det går 

att förstå andra människor och dess livssituation genom att tolka människors 

handlande samt genom det talade och skrivna språket. Även intentioner och avsikter 

går att tolka och förstå innebörden av genom yttringar i språk och handlingar, menar 

Patel & Davidsson (2011).  

 
Inom hermeneutiken utgör förförståelse en naturlig utgångspunkt i tolkningsprocessen 

fram mot förståelse. I detta sammanhang ingår såväl forskarens teoretiska kunskaper 

som subjektiva och känslomässiga erfarenheter som en naturlig del för att kunna 

genomföra en kvalitativ intervju (Patel & Davidsson, 2011:83).   

3.2 Kvalitativ metod  

Genom att använda oss av kvalitativa intervjuer av pedagoger på fritidshem vill vi 

forska i hur pedagogerna ser på den fria leken som utveckling och lärande för eleverna 

i deras dagliga verksamhet. Med hjälp av intervjuerna kan vi lägga vikten på vad 

pedagogerna säger, deras egna ord, hur de tolkar och uppfattar vad som är viktigt och 

betydelsefullt i deras arbete på fritidshemmet. Detta kan vi sedan analysera och tolka 

med nya ögon. När undersökningen handlar om att tolka människors upplevelser bör 

vi använda verbala analysmetoder anser Patel & Davidsson (2011) som vidare menar 

att kvalitativa intervjuer ger stort utrymme för intervjupersonen att svara med egna ord 

då intervjun ofta har en låg grad av strukturering. Syftet med en kvalitativ intervju är 

att upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenhet hos något, till exempel den 

intervjuades livsvärld eller uppfattningar om något fenomen anser Patel & Davidsson 

(2011). Vid forskning med en kvalitativ metod så är det viktigt att ha den mänskliga 

faktorn i åtanke. Vid intervjuer bör forskarna ställa sig objektiva men det finns risk att 

de som utför intervjuer har viss påverkan på de intervjuade genom förförståelse och 

tidigare erfarenheter. Även vid analys och tolkning av intervjuer så finns risk att 

forskarna gör egna tolkningar genom att fylla igen luckor, ta saker för givet eller att se 

mönster som inte finns. Vid syftet att fördjupa sig och få en djupare förståelse så finns 

risken att om forskarna är väl insatta i ämnet kan viktig information kan falla bort om 

den tas för given eller inte ses som viktig. Kring metoden ljudinspelning ser 

Denscombe (2009) nackdelen i att det bara fångar in det talade ordet och uttryck 

genom kroppsspråket faller bort.  

3.3 Teknik för insamling av material 

Vi har valt att basera vår studie på semi – strukturerade, kvalitativa intervjuer då det är 

det är pedagogernas uppfattning om den fria leken på fritidshemmen som är den 

viktiga. Vi kan genom pedagogernas utsagor om fri lek skapa en bild av hur det kan se 
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ut. Den semistrukturerade intervjun förklarar Patel & Davidsson (2011) att den är 

förberedd med teman som ska beröras men där intervjupersonerna har stor frihet att 

utforma svaren. Frågorna kan, men behöver inte nödvändigtvis, komma i en viss 

ordning. Frågorna som vi ställer är bestämda på förhand men ger utrymme för vidare 

diskussion om tillfälle ges (bilaga 3). Denscombe (2009) förklarar också att 

betoningen i semistrukturerade intervjuer ligger i att den intervjuade får utveckla sina 

idéer och synpunkter och ges möjlighet att mera utförligt tala om de ämnen som 

intervjuaren tar upp. Vi har även valt att spela in intervjuerna eftersom vi då kan 

fokusera oss på samtalet för stunden och istället kunna gå tillbaka senare vid 

analysstadiet och säkerhetsställa att vi inte missat något av vikt. Just detta betonar 

Denscombe (2009) som en fördel med att spela in intervjun. 

  
Inledningsvis kan de intervjuade känna sig ganska hämmade av inspelningsprocessen, 

men de flesta deltagare blir mer avslappnade efter en kort stund. När de används på ett 

försiktigt och hänsynsfullt sätt innebär ljudupptagningar inte någon större störning i 

intervjusituationen, och de har tydliga fördelar. Ljudupptagningar erbjuder en 

permanent och närmast fullständig dokumentation när det gäller det som sägs under 

intervjun. Det är också enkelt för andra att forskare att kontrollera dem. Nackdelen är 

emellertid att de bara fångar in det talade ordet och missar den icke-verbala 

kommunikationen och andra kontextuella faktorer   (Denscombe, 2009:259).  

 

3.4 Urval 

Vi har valt att göra ett eget urval från sammanlagt tre skolor där vi intervjuat sex 

stycken slumpmässigt valda pedagoger som arbetar på fritidshem, oberoende av 

utbildning och erfarenhet.   

 

De anknytningar vi har till dessa skolor är att de antingen är arbetsplats, arbetsenhet 

eller tidigare VFU-platser (verksamhetsförlagd utbildning). Pedagogerna är utvalda 

från olika avdelningar och arbetar med barn i olika åldrar för att vi skall kunna få ett 

helhetsperspektiv kring hela fritidshemmens syn på den fria leken. 

 

Vi har namngett de intervjuade pedagogerna med olika nummer för att man skall 

kunna skilja dem åt och för att lättare se vem som sagt vad. 

3.5 Forskningsetiska riktlinjer 

Enligt de forskningsetiska riktlinjerna som vi hämtat hem från Codex sida på internet 

(http://www.codex.vr.se/texts/HSFR) har forskaren en skyldighet gentemot de 

informanter som medverkar i studien. Det finns fyra forskningsetiska regler som 

innefattar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Dessa normer skall forskare informera informanterna om innan 

forskningen startar. 

 

Enligt informationskravet skall forskaren tydligt informera om vad forskningen har för 

funktion/syfte. Informanterna skall även informeras om att det sker frivilligt och att de 

har rätt att när som helst avbryta. Denna information fick de intervjuade redan vid 

förfrågan om de ville medverka (Bilaga1), samt muntligt igen innan intervjuerna 

startade. 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR
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Samtyckeskravet innebär att informanten måste ge sitt samtycke till deras medverkan 

och att de kan välja att inte delta, eller avbryta när de själva vill utan att det ger 

negativa konsekvenser för informatören. Deras samtycke gavs muntligt i samband 

med förfrågan om de ville medverka i forskningsstudien, där även information gavs 

kring forskningen (Bilaga 1). 

 

Konfidentialitetskravet går ut på att forskaren är skyldig till att informationen som 

informanten ger förvaras säkert så ingen annan kan komma åt det samt att informanten 

avidentifieras. Denna information gavs till de intervjuade i informationsbrevet innan 

intervjuerna. 

 

Nyttjandekravet gör att alla uppgifter som informanten ger endast får användas i 

forskningen syfte. Även denna information fick de intervjuade del av i 

informationsbrevet. 

3.6 Genomförande 

Vi har använt oss av Patel & Davidson (2011) rekommendation om att ge ut 

informationen i flera steg där vi i steg ett skickade ett informationsbrev om syftet med 

intervjun, vem som är ansvarig för den och att ha senare kontakt för att bestämma tid 

för intervju. När detta var gjort och pedagogerna accepterat intervjuförfrågan tog ny 

kontakt för att bestämma när och var intervjun skulle genomföras. Vid intervjutillfället 

gavs återigen information om syfte och rättigheter. Enligt Patel & Davidson (2011) 

bör man börja intervjun med att åter igen klargöra syftet för undersökningen. 

Denscombe (2009) menar att innan intervjun börjar finns möjlighet att hälsa på 

varandra och tala om undersökningens syfte och att bekräfta de etiska rättigheterna. 

Syftet är här att ange tonen för intervjun och skapa en avslappnande atmosfär. Två 

viktiga punkter innan intervjun enligt Denscombe (2009) är att se till så 

inspelningsutrustningen är i ordning samt att arrangera placeringen på ett så optimalt 

sätt som möjligt. 

 

Att påbörja en intervju innan man noggrant kontrollerat att utrustningen fungerar är ett 

kardinalfel anser Denscombe(2009). ”Om utrustningen inte fungerar så kan du 

knappast förvänta dig att intervjupersonerna går igenom hela diskussionen en gång 

till!” (Denscombe, 2009:259). Under intervjuerna använde vi oss av mobiltelefon eller 

diktafon till inspelning. 

 

Enligt Kvale & Brinkmann (2009) är genom att använda sig av en ljudbandspelare ger 

intervjuaren större frihet att koncentrera sig på ämnet och dynamiken i intervjun. 

Denscombe (2009) förklarar att vid bandinspelningar kan de intervjuade känna sig 

hämmade men att de flesta blir mer avslappnade efter en kort stund. ”Intervjuarens 

frågor bör vara korta och enkla” (Kvale & Brinkmann, 2009:150).  

 

Vanligast är att inleda och avsluta en intervju med neutrala frågor och att de frågor 

som rör själva frågeställningen kommer mellan inledning och avslutning anser Patel & 

Davidson (2011). Vi började därför med att fråga vad de anser att fri lek innebär då det 

är en öppen fråga. Vidare frågade vi hur de i sin verksamhet använder sig av den fria 
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leken och om pedagogerna anser att den för eleverna är utvecklande för att sedan 

avsluta med en mer neutral fråga kring endast den fria lek som verksamhet. 

 

En intervjuteknik som Patel & Davidson (2011) anser vara motiverande och 

aktiverande är tratt-tekniken. Denna teknik går ut på att börja med stora öppna frågor 

som sedan övergår till mer specifika. Denna teknik använde vi oss av för att först 

fånga in leken och sedan styra in frågorna mot elevernas utveckling samt den allmänna 

verksamheten. 

 

Några frågeformuleringar som enligt Patel & Davidson (2011) bör undvikas är: långa 

frågor, ledande frågor, negationer, dubbel-frågor eller förutsättande frågor. Utifrån 

dessa punkter valde vi att ha korta frågeställningar som inte är ledande eller 

förutsättande.  

 

Alla intervjuer skedde enskilt och avskilt för att vara säkra på att ingen störde under 

intervjuerna vilket även Denscombe (2009) ser som väldigt viktigt. Tiden som 

intervjuerna genomfördes på var under pedagogernas planeringstid och var beräknad 

till max trettio minuter. Den faktiska tiden för intervjuerna blev mellan fem och 

femton minuter. Inledningsvis småpratade vi lite innan intervjun, som spelandes in, 

startade. Då gavs tillfälle att återigen gå igenom de etiska villkoren som pedagogerna 

har samt syftet med arbetet och vilka frågor vi tänkte ta upp.  

 

Efter intervjuinspelningen gavs återigen tillfälle för småprat för att lufta ytterligare 

tankar och känslor som uppkommit under intervjun. Denna tid med småprat gav 

ytterligare information till arbetet som vi sedan hänvisar som övrigt då det skedde 

utanför inspelningen vilket gör att vi inte har det inspelat utan enbart dokumenterat på 

papper efter att vi fått bekräftat av pedagogerna att vi får använda informationen i 

arbetet. I enlighet med Denscombe (2009) var intervjuplaceringen i 90 grader vinkel 

till varandra för att möjligöra ett bekvämt samspel och undvika en känsla av 

konfrontation mellan intervjuare och pedagog. 

3.7 Bearbetning 

Efter inspelning av intervjuerna transkriberade vi det inspelade till skriven text. Kvale 

& Brinkmann (2009) förklarar att första förutsättningen är att intervjun måste spelats 

in för att kunna skrivas ut. Denscombe (2009) anser att skriva ut intervjun är en 

värdefull del av forskningen eftersom utskrivningsarbetet väcker samtalet till liv igen 

och att forskaren kommer mer i närkontakt med data. Detta ger forskaren en form av 

data som är mycket enklare att analysera än ljudupptagningen. Efter varje intervju 

transkriberade vi den senast inom två dagar efter intervjutillfället. Redan under 

transkriberingen märkte vi att tankar, analyser och kategoriseringar sattes igång redan 

innan hela utskriften var färdig. Kvale & Brinkmann (2009) förklarar detta då de anser 

att intervjuaren bär med sig de sociala och emotionella aspekterna av 

intervjusituationen under utskriften och därför sker analysen av meningen redan i 

meningen av det som sades.  

 

När inspelningarna var utskrivna i textform så kategoriserade vi alla intervjuerna till 

de olika frågorna och kunde lättare få fram viktig information kring pedagogernas 

svar. Genom att utskriften av intervjusamtalet struktureras till en form som lämpar sig 
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för närmare analys blir utskriften inledningen till en analytisk process, menar Kvale & 

Brinkmann, (2009). Kvale & Brinkmann (2009) konstaterar att kategorisera 

intervjuuttalandena är den vanligaste formen av dataanalys i dag.  

 

Denscombe (2004) anser att vaga uttalanden som ”många” eller ”ofta” bör undvikas 

till förmån för mer exakta angivelser. Dessa uttryck har vi tänkt på att undvika vid 

sammanställningen av intervjuerna.  

3.8 Tillförlitlighet 

Genom att använda ljudupptagningar anser Denscombe (2009) att det ger en 

permanent och närmast fullständig dokumentation av det som sägs under intervjun. 

Inspelning är lagrad verklighet som vi kan ta i repris så många gånger vi behöver för 

att försäkra oss om att vi uppfattat allt korrekt menar Patel & Davidson (2011).  

 

När åtskilda grupper av liknande människor producerar mycket likartade fynd vid 

samma tidpunkt är det enligt Denscombe (2004) en metod som kan betraktas som 

tillförlitlig. Ett återkommande tema i intervjuerna visar att frågan delas av flera 

personer vilket enligt Denscombe (2009) gör att forskaren kan ha större tillit till det än 

till en fråga som kommer från ett enskilt uttalande. 

 

Genom att arkivera de data som samlas in skapas ett bestående arkiv vilket ger ett 

praktiskt bevis för att forskningen genomfördes menar Denscombe (2004). Dessa 

bevis kan kontrolleras av andra människor för att bekräfta att forskningen verkligen 

ägde rum.   
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4. Resultat 

4.1 Begreppet fri lek enligt pedagogerna 

Samtliga pedagoger anser att fri lek är när eleverna själva får välja vad de vill göra 

eller leka. Men det lyfts även att det finns fri lek där eleverna helt själva får välja och 

fri lek där pedagogerna har förbestämt ramar genom att till exempel ha bestämt att 

barnen måste vistas utomhus. Pedagog 1 menar att:  

 
Fri lek är ju naturligtvis där barnen själva väljer vad de vill leka. Fast ibland väljer vi åt 

dem att de kan välja mellan t.ex. de här tre sakerna och styr in dem men det är ändå en 

fri lek 

 

Vidare anser pedagog 1 att:  

 
Det finns ju fri lek som vi kontrollerar och så finns det fri lek där barnen helt fritt väljer 

precis vad de vill, det är en form av fri lek. Sedan finns det fri lek där vi drar upp 

gränser eller där vi riktar och säger att ni kan välja mellan de här sakerna. Det är ju en 

sorts fri lek som barnen tror är fri fast vi har styrt den 

 

Pedagog 4 menar att den fria leken kan vara både planerad och inte planerad och säger 

vidare att: ”mycket av den tid som är på fritids är ju kanske fri lek men att den kan ju 

ändå vara uppstyrd både av barn och av vuxna även fast det är fritt”.  

 

Helt fri lek där eleverna får göra exakt vad de vill finns inte eftersom att det alltid 

finns regler och förhållningssätt som måste följas. Pedagog 1 förklarar att:  

 
Kommer man till ett fritidshem så är ju alltid förutsättningarna på något sätt skapade. 

Du har dina ramar, du har dina rum, du har din skolgård, du kan aldrig välja helt fritt 

som att idag vill jag åka dit eller ringa till den kompisen. Det funkar ju inte så, så det 

kan aldrig bli helt fri ”fri lek”. Men barnen tror jag aldrig upplever det 

 

Pedagog 3 påpekar att det först och främst är barnen själva som får bestämma vad de 

vill göra på fritids. Vidare menar pedagog 3 att fri lek ett lite dubbeltydigt ord och 

menar att det kan innebära mycket, för hur fritt är allting egentligen, menar pedagog 3 

och syftar på att det är begränsat av vad man har för material, vilka barn som är där, 

hur miljön ser ut runt om och tider att passa som till exempel mellanmål  

4.2 Fri lek som utveckling 

Alla pedagoger är eniga om att det främst är det sociala samspelet som tränas och 

utvecklas under den fria leken. Pedagog 3 säger:  

 
Det finns ju all forskning som visar att det behövs, eller det är ju för att forma en till 

vuxenlivet och så det är ju A och O när man är barn att man får leka. Och det är mycket 

hur man är emot varandra, den sociala uppfostran 
 

Om den fria lekens utveckling för eleverna anser Pedagog 1 att det är som med all lek, 

att det framförallt är det sociala samspelet. Men även allt som står i ”bubblan” med 

har ni bara lekt idag (bilaga 2) tränas också under leken. Men det som Pedagog 1 först 

tänker på är det sociala samspelet. Elever lär sig mycket av andra elever genom att 
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leka och härma andra kamrater. Det finns elever som är lekskickliga och det är väldigt 

stor skillnad mellan barnens lekskicklighet. Pedagog 3 menar att det finns barn som är 

duktiga på att föra leken framåt och kan få med alla i gruppen medan vissa inte har 

den förmågan än. Men dessa barn följer med och lär sig av de andra också givetvis. 

Pedagog 4 påpekar att den är väldigt utvecklande i det sociala samspelet, hur man är 

mot varandra och att lära sig följa regler då det finns både formella och informella 

regler. Pedagog 5 anser det viktigt att man låter barnen lära sig sina egna regler och 

komma fram till gemensamma regler då det stärker och utvecklar elevernas förmåga 

att jobba i grupp. Pedagog 2 menar här att eftersom det kanske är flera kompisar så 

måste de ju komma överens om vad de ska göra och det kan vara utvecklande för att 

man måste ta ett beslut och komma överens om till exempel regler.  

 

Ställningstagande tränar eleverna sig mycket på, har det framkommit under 

intervjuerna. Pedagog 2 tycker att den fria leken är väldigt viktig ur just den 

synpunkten att eleverna utvecklas för att de måste ta ställning och menar att det är 

eleverna själva som måste hitta på vad de ska göra eller veta vilken kompis de vill vara 

med. Även självständighet ses som utvecklande hos eleverna där pedagog 5 menar på 

att eleverna utvecklas genom att de utan vuxnas inblandning själva kan lära sig 

konflikthandling och försöka lösa de problemen som kanske uppstår när de leker med 

andra barn. Samtidigt trycker flera av de intervjuade pedagogerna på vuxennärvaro för 

att kunna hjälpa till om någonting händer, utan att på något sätt störa eller gå in i 

leken. Pedagog 5 säger:  

 
Det är väldigt viktigt att barn får vara barn och vara sig själva i en grupp utan att vuxna 

styr och ställer” och berättar vidare att barnen får leka själva men att pedagogerna ändå 

finns i närheten 

 

Svenska och matematik kan pedagogerna också se att eleverna tränar och utvecklar i 

den fria leken. Pedagog 3 menar att det kommer in mycket teoretiska kunskaper i den 

fria leken där man till exempel har mycket matte när man leker affär. Även 

språkutveckling lyfts som utvecklande hos eleverna där pedagog 6 säger: ”Dels 

språket för det är ofta nya ord som kommer in”.  

4.3 Fri lek i verksamheten 

Alla pedagogerna använder den fria leken i verksamheten och låter den utgöra stor del 

av dagen eftersom pedagogerna anser att den fria leken är viktig. Pedagog 3 berättar 

att de har tid avsatt till fri lek där eleverna själva får bestämma vad de vill göra men 

ställer sig samtidigt lite frågande till just benämningen fri lek eftersom barnen vet att 

de inte kan göra precis vad de vill. Pedagog 1 menar att under de förutsättningar som 

fritids har får eleverna helt fritt välja och förklarar att eleverna får mycket tid där de 

får välja fritt. Redan vid samlingen när eleverna kommer väljer de vad de vill göra och 

då styrs eleverna inte över huvud taget utan de skapar sina egna ramar där. Pedagog 3 

påpekar att fri lek innebär ju inte att man får göra precis som man vill och säger: ”Det 

finns ju ändå regler i botten som man måste följa, om hur man är emot varandra och 

hur långt bort man får gå”. Pedagog 1 anser också att om det ska vara riktigt fri ”fri 

lek” kan det ju aldrig bli det eftersom att det alltid finns ramar, regler eller 

begränsningar av lekmiljö. Pedagog 3 menar att när eleverna kan få välja mellan flera 

saker kan det också kallas att det är en fri lek eftersom det är ett val som eleverna 

själva gjort. Pedagog 2 berättar att vid samlingen ropar pedagogerna upp eleverna som 
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sedan får tala om vad de vill göra och talar samtidigt om vad det finns för styrda 

aktiviteter att göra. För övrigt är det fri lek eftersom de inte tycker eleverna ska vara 

tvungna att göra en styrd aktivitet utan eleverna måste själva få ta ett beslut och menar 

på att det är utvecklande också genom att våga ta ett beslut och sedan våga stå för det 

beslutet. Det är därför pedagogerna redan på den första samlingen frågar var och en 

vad de vill göra för att eleverna ska tänka efter själva och säga vad de vill göra och 

inte bestämma utefter vad kompisen vill.  

 

Pedagog 4 anser att fri lek kräver väldigt mycket personal och säger:  

 
För det är där eleverna behöver träning och hjälp i hur de skall vara mot varandra och de 

behöver även träna sig på hur man skall komma på vad man skall göra utan att någon 

styr upp och hjälper en och tar egna initiativ 

4.4 Bara fri lek? 

Alla pedagogerna är överens om att fri lek är viktigt men att en verksamhet inte enbart 

bör baseras på fri lek då samtliga anser att styrda och pedagogledda aktiviteter är 

viktigt för elevernas utveckling och lärande. Pedagog 3 anser att man behöver ha vissa 

styrda aktiviteter för att få ihop gruppen samtidigt som flera efterfrågar dessa styrda 

aktiviteter. Genom pedagogledda aktiviteter får de elever som har lite svårt för att 

komma in i leken ett stöd så dessa elever på ett naturligare vis kan leka med andra 

under den fria leken. De får nytta av den styrda leken genom att de då redan lekt med 

varandra tidigare. Pedagog 5 påpekar att det alltid finns elever som har problem med 

regellekar så enbart fri lek i verksamheten fungerar inte. Vidare anser pedagog 5 att 

alla elever har olika områden som de måste träna på och därför är det är bra att vi 

pedagoger kan stå bredvid den fria leken och se vad som händer för att sen kunna 

skapa styrda lekar och situationer för eleverna som de behöver träna sig i. 

 

Pedagog 1 anser att pedagoger måste vara med och styra verksamheten och är själv 

gärna med och styr leken, men inte alltid för att eleverna själva också måste tänka, 

fundera och komma någonstans i sina tankar. Pedagog 1 säger: ”Jag tror att när man 

gjort sina tjugo pappkartongshus och när man har varit i kuddrummet i åtta timmar, 

när det är klart, det finns kanske inget kvar att göra då”. Pedagog 6 menar att när de 

lekt fri lek väldigt länge så kan de fastna, då behöver de gå vidare och då är det viktigt 

att pedagoger går in och lägger in någonting som hjälper dem gå vidare i leken.  

 

Pedagog 4 betonar att eleverna tränar massor i fri lek men för att få maximal inlärning 

och utveckling behövs uppstyrda aktiviteter. I linje med styrd verksamhet anser 

pedagog 6 att kvaliteten på verksamheten höjs genom styrning och att eleverna 

behöver en styrd verksamhet för att kunna vidareutveckla sig själva. Pedagog 6 säger:  

 
Det är ju fortfarande barn så de skall ju prova på massa med grejor och i den fria leken 

hittar de ju ofta på sånt som de har lärt sig själva. […] Sina egna erfarenheter tar de ju 

med sig i den fria leken och då är det ju så att det kanske inte kommer in något nytt utan 

där kommer vi personal in och lägger in något nytt..någon ny kunskap i verksamheten 

 

Övrigt kommenterar pedagog 2 och 3 utanför inspelningen att de relaterar ”bubblan” 

(bilaga 2) ”har ni bara lekt”, till vad eleverna utvecklar och tränar sig i under den fria 

leken. Detta gör att de tillsammans med pedagog 1 är hälften av pedagogerna som 

hänvisar till ”bubblan” (bilaga 2) vilket visar på hur mycket eleverna faktiskt lär sig 
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under den fria leken. Denna ”bubbla” är en samling ord och beteckningar för att visa 

på lekens stora mångfald och variation där det handlar om både egenskaper och 

färdigheter. Syftet med ”bubblan” är visa på att lek inte bara är lek utan att den 

innefattar och kräver mycket av barnen och att den visar på hur mycket barnen tränar 

sig på när de leker. 
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5. Analys 

Genom intervjuer har vi undersökt pedagogernas uppfattning om relationen fri lek och 

elevernas utveckling och lärande. Alla pedagogerna använder den fria leken i 

verksamheten och gör den till ett centralt inslag av dagen eftersom pedagogerna anser 

att den fria leken är viktig. Det är i leken som barnen utvecklar sin fantasi samt att 

skapa föreställda situationer som i sin tur resulterar i en ökad kunskap men för att 

kunna leka krävs det fantasi men även empati menar Williams (2006). 

 

Intervjuerna visar på att en verksamhet inte enbart bör baseras på fri lek då samtliga 

pedagoger anser att styrda och pedagogledda aktiviteter är viktigt för elevernas 

utveckling och lärande.  

 

Alla pedagoger är eniga om att det främst är det sociala samspelet som tränas och 

utvecklas under den fria leken. Pedagog 3 menar att elever lär sig mycket av andra 

elever genom att leka och härma andra kamrater då det finns elever som är mycket 

lekskickliga och att det är stor skillnad mellan barnens lekskicklighet. Denna 

lekskicklighet är en viktig del som följer med hela vägen in i arbetslivet där 

yrkesskickligheten kan består av liknande grunder anser Gustavsson (2013). Williams 

(2006) skriver om hur man i observationer kan se hur barn både lär och hjälper 

varandra i leksituationer och menar vidare på att barn söker sig till varandra för att 

skapa en kollektiv grund utifrån barnens gemensamma upplevelser och erfarenheter. 

Betydelsen av att ha kamrater omkring sig är viktigt då det är i samspelet som lärande 

och utveckling sker: ”[…] barn, såväl stora som små, tycker om att lära av andra barn 

och därför har kamrater stor betydelse för barns lärande och utveckling” (Williams 

2006:17). 

 

Pedagog 4 påpekar att leken är väldigt utvecklande i det sociala samspelet, hur man är 

mot varandra och att lära sig följa regler då det finns både formella och informella 

regler. Enligt Williams (2006) fungerar just leken som en inkörsport till det. Genom 

lek och dess kommunikation skapar barnen en gemenskap och ömsesidighet mellan 

sig själv och andra barn. Att språket ger oss en unik förmåga till att dela erfarenheter 

och byta information, kunskaper och färdigheter med andra människor är en 

grundtanke inom det sociokulturella perspektivet. Genom att kommunicera om vad 

som händer i lek och interaktion blir barnet delaktigt i hur människor i dess omgivning 

uppfattar och förklarar företeelser menar Säljö (2000). Genom att elever delar sin 

verklighet med andra lär de sig även att bry sig om dem anser Williams (2006). 

Barnens sociala relationer stimuleras samtidigt som de även lär av varandra i de olika 

situationer de befinner sig i. Det är även genom leken som barnen övar på att lära sig 

hur de skall hantera relationer, konflikter och problem, enligt Hwang & Nilsson 

(2003). De menar att i den sociala meningen lär sig barnen kring olika roller och 

normer men utvecklar även sin självkänsla och identitet och hur man samspelar med 

andra:  

 
Utifrån ett samspelsinriktat synsätt menar man att barnens lek till sitt väsen är social. I 

denna sociala lek skapas en viktig grund dels för självutvecklingen – dels för förmågan 

att skapa relationer och samspela med andra i en grupp. Det innebär i sin tur att leken 

utgör ett viktigt steg i socialisationen (Hwang & Nilsson 2003:173) 
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Barnen lär sig sina egna regler och kommer fram till gemensamma regler då det 

stärker och utvecklar elevernas förmåga att jobba i grupp anser pedagog 5.  

 
Leken är en social lärandearena där barn prövar ut olika beteenden och utforskar 

begrepp som makt, tillhörighet och genus. Allt lärande sker inom ett socialt, kulturellt 

och relationellt sammanhang samtidigt som det är en känslomässig och en individuell 

läroprocess  (Öhman, 2012:41).  

 

Leken har en given plats på fritidshemmet eftersom det gör att barnen lär sig förstå hur 

kompisarna tänker, lär sig känna igen och följa de regler som finns samt att lyssna på 

och lära av varandra menar Bergkvist & Fuhrman (2011). En del behöver träna detta 

mer än andra. Pedagog 1 tog upp att elever lär sig mycket av andra elever genom lek 

och att härma varandra. Samma pedagog belyste även att det finns stora variationer i 

elevernas lekskicklighet och att de eleverna kan behöva mer stöd. Genom detta kan vi 

se att leken är av stor betydelse då eleverna lär och delger erfarenheter och kunskaper 

till varandra. Den primära socialisationen sker i mindre grupper där grundläggande 

kunskaper och färdigheter som språk, regler, socialt samspel och hänsynstagande 

förmedlas genom t.ex. nära vänner anser Säljö (2000). För att ge eleverna denna 

möjlighet är det viktigt att pedagogerna i verksamheten ger eleverna tid och 

förutsättningar till att få leka. 

 

Pedagog 3 säger i intervjun att den fria leken behövs för det formar eleverna till 

vuxenlivet, hur man är mot varandra, en social uppfostran. Leken är ett frirum som 

barnen skapar för sig själv menar Steinsholt (2012), ”Den fungerar som en social 

verkstad där barn kan lära sig nya färdigheter och praktisera gamla, så att de kan 

förbereda sig för ett framtida vuxenliv” (Steinholt, 2012:26). Schellerup Nielsen 

(2006) tar upp om den sociala kompetensen som likväl kan ske under en leksituation 

där flera elever samspelar. Det är i leken som barnet lär sig att förstå, inte bara sig 

själv, utan även andra. För att kunna fungera i sin sociala närmiljös gemenskaper 

behövs den sociala kompetensen som visar sig genom barnets inlevelse, kunskaper och 

färdigheter (2006). Schellerup Nielsen (2006) anser också att genom ett aktiv 

deltagande skapas social kompetens som man senare kan vidareutveckla till andra 

situationer som till exempel fritidsgården.   

 
Att lära sig rätt social kompetens förutsätter att man som barn deltar aktivt i den sociala 

gemenskapen som man tillhör, eftersom kompetens utvecklas genom deltagande. När 

social kompetens har utvecklats lokalt på en bestämd social arena, t.ex. i skolan, kan 

erfarenheter eller delar av erfarenheter därifrån användas och vidareutvecklas i andra 

sammanhang, t.ex. på fotbollsplanen eller fritidsgården (Schellerup Nielsen 2006:26) 
 

Att leken är en viktig del för eleverna i den sociala utvecklingen kan vi utläsa genom 

intervjuerna med pedagogerna. Att kunna umgås och samsas med andra elever är en 

förutsättning för att kunna delta i gemenskapen och genom att se och lära av andra 

barn kan elever som har lite svårt med den sociala färdigheten träna sig i att kunna 

umgås och leka med andra. Partanen (2008) lyfter fram hur samspelet mellan 

individen och dess omgivning – den sociala kontexten – också påverkar utvecklingen 

hos individen genom att det som eleven inte kan eller behärskar behöver den först 

träna tillsammans med en mer kompetent kamrat eller en vuxen. I den sociala 

uppfostran som sker i leken visar eleverna på bra och dåliga egenskaper genom att 

inkludera eller exkludera andra elever i leken. Att träna sin sociala färdighet är väldigt 

viktigt då vi har ett samhälle som kräver att måste kunna umgås med andra människor 

i vuxenlivet. Människor kan inte undvika att lära menar Säljö (2000) och genom 
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deltagande i olika former av verksamheter får människor erfarenheter som de – på gott 

och ont – tar med sig. 

  

Ställningstagande tränar eleverna sig mycket på har det framkommit under 

intervjuerna. Pedagog 2 trycker på att den fria leken är väldigt viktig ur den 

synpunkten att eleverna utvecklas genom att de måste ta ställning och att eleverna 

själva som måste hitta på vad de ska göra eller veta vilken kompis man vill vara med. 

Även svenska och matematik kan pedagogerna se att eleverna tränar och utvecklar i 

den fria leken då mycket teoretiska kunskaper används i den fria leken. Exempel på 

detta är att nya ord används i leken eller att matematiska kunskaper används vid 

affärslekar. 

 

Vad fri lek innebär är samtliga pedagoger överens om, fri lek är: när eleverna själva 

får välja vad de vill göra eller leka. Pedagogerna skiljer på fri lek där eleverna helt 

själva får välja och fri lek där pedagogerna har förbestämt ramar eller miljö. Många 

teoretiker och forskare är överens om att lekens utmärkande drag är spontan, frivillig, 

upplevs som rolig, engagerande, inifrånstyrd utan tydliga mål, en känsla av kontroll 

och självmotiverande anser Öhman (2012) som även hänvisar till den engelska 

lekforskaren Janet Moyles som anser att egna val, förhandling, självständighet, egna 

intressen, tänka fritt, använda och förnya sociala och verbala kompetenser, 

experimentera, utforska, undersöka, öppet sinne, pröva nya beteenden och färdigheter, 

skapa och använda regler och utveckla symboliskt tänkande förknippas med lärande 

under leken. Vi behöver titta på vad som väcker motivation och lust till att lära anser 

Partanen (2008) som ur ett sociokulturellt perspektiv menar att lärandet konstrueras 

genom att eleven får utgå ifrån sina egna vardagsbegrepp och erfarenheter för att där 

begripliggöra dessa genom språket. 

 

Lek måste utgöras av egen fri vilja och om deltagandet i en lek inte är av fri vilja är 

det inte lek anser Berg (2012). Helt fri lek där eleverna får göra exakt vad de vill finns 

inte eftersom det alltid finns regler och förhållningssätt som måste följas, menar 

Pedagog 1. Eleverna är begränsade av vad det finns för material, vilka barn som är där, 

hur miljön ser ut runt om, tider att passa eller avbrott för mellanmål, anser pedagog 3. 

Det som kan hindra pedagoger att vara med och stödja leken kan handla om 

personalbrist menar Johansson & Pramling Samuelsson (2007). I den fria leken 

behöver eleverna stöd i utvecklingen som då är resurskrävande för att tillgodose så 

många elevers behov som möjligt. Eftersom fritidshemmen ofta har en flexibel miljö 

på det sättet att de kan röra sig fritt mellan olika rum, både utomhus och inomhus, 

hittar man lärandesituationer lite överallt om man bara som pedagog har kunskapen 

om att se dem. Att då även väva in det i leken får man ett lärande genom leken där till 

och med ett flertal barn medverkar i och kan utbyta erfarenheter och kunskaper. 

 
För det är där eleverna behöver träning och hjälp i hur de skall vara mot varandra och de 

behöver även träna sig på hur man skall komma på vad man skall göra utan att någon 

styr upp och hjälper en och tar egna initiativ (Pedagog 4).  

 

Fritidshemmens pedagoger måste även tänka på hur mycket de väljer att gå in och styr 

leken. I en intervju med en fritidspedagog från boken Att leka är nästan som att lära 

(Johansson & Pramling Samuelsson, 2007) står det att en fritidspedagog anser att 

fritidhemstid är just fritid och att den tiden måste få anpassas även efter de barn som 

finns där och deras behov och önskemål. Fritidspedagogen menar på att i 

verksamhetens struktur finns det väldigt liten frihet och att det i det gör att det finns en 



26 
 

risk att man tar död på barnens egen kreativitet. Dock varnar flera författare för att de 

inte får bli för mycket lek utan vuxnas aktiva närvaro.  

 

Vidare anser pedagog 5 att alla elever har olika områden som de måste träna på och 

därför är det är bra att vi pedagoger kan stå bredvid den fria leken och se vad som 

händer för att sen kunna skapa styrda lekar och situationer för eleverna som de 

behöver träna sig i. Johansson & Pramling Samuelsson (2007) skriver att i den fria 

leken menar lärarna att de kan med hjälp av det egna initiativet från barnen leda till ett 

lärande på det sättet att de: ”[…] vuxna hjälper till att fånga upp olika ämnen och 

vidareutvecklar dem” (Johansson & Pramling Samuelsson, 2007:181).  

 

Pedagog 4 betonar att eleverna tränar massor i fri lek men för att få maximal inlärning 

och utveckling behövs uppstyrda aktiviteter. Kvaliteten i verksamhet höjs även genom 

styrning anser pedagog 6 och att eleverna behöver en styrd verksamhet för att kunna 

vidareutveckla sig själva. Genom pedagogledda aktiviteter får de elever som har lite 

svårt för att komma in i leken ett stöd så dessa elever på ett naturligare vis kan leka 

med andra under den fria leken genom att de lekt med varandra tidigare i den styrda 

leken. Det finns alltid elever som har problem med regellekar så endast fri lek i 

verksamheten fungerar inte menar pedagog 5. När eleverna lekt fri lek väldigt länge 

kan de köra fast och då behöver eleverna hjälp att gå vidare genom att pedagoger går 

in och hjälper dem gå vidare i leken, anser pedagog 6.   
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6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

Studien har utgått från ett sociokulturellt perspektiv där omgivningen ses som 

avgörande för individens utveckling och prestation i lärandet. Detta ligger i linje med 

det som framkommit genom intervjuerna där pedagoger anser att barn lär av varandra, 

både genom att härma efter varandra, men även genom det sociala samspelet där det är 

viktigt att komma överens med gemensamma spelregler under leken. Då kamrater och 

socialt samspel är viktiga förutsättningar i barns lärande och utveckling är det viktigt 

att skapa förutsättningar för detta i fritidshemmets verksamhet. Alla de intervjuade 

pedagogerna anser att den fria leken är viktig och ser till att skapa utrymme för den 

fria leken i verksamheten just för att den är viktig i den sociala träningen.   

 

Genom intervjuerna ser vi att samtliga pedagoger anser att fri lek är när eleverna själva 

får välja vad de vill göra eller leka. Men det lyfts även att det finns fri lek där eleverna 

helt själva får välja och fri lek där pedagogerna har förbestämt ramar genom att till 

exempel ha bestämt att barnen måste vistas utomhus. För övrigt så är det fri lek 

eftersom de inte tycker eleverna ska vara tvungna att göra en styrd aktivitet utan 

eleverna måste själva få ta ett beslut och säger: ”För det är utvecklande också, att våga 

ta ett beslut och våga stå för det beslutet”. Det är därför pedagogerna redan på den 

första samlingen frågar var och en vad de vill göra för att eleverna ska tänka efter 

själva och säga vad de vill göra och inte bestämma utefter vad kompisen vill.  

 

Även om pedagogerna var överens om att den fria leken bör vara just fri ansåg en av 

pedagogerna att för att kunna få en maximal inlärning och utveckling behövs även 

styrd, pedagogledd aktivitet för att eleverna skall kunna få kunskaper som kan 

vidareutveckla sig själva, eftersom eleverna oftast endast leker sådant de redan kan. 

Genom att då ge eleverna nya erfarenheter som de kan utveckla kan de på så sätt 

komma vidare, samtidigt som kvalitén av verksamheten höjs. Att ha pedagogledda 

aktiviteter hjälper även de barn som har lite svårare att hantera den fria leken genom 

att de kommer in i gruppen och där skapar kontakter och relationer som sedan kan 

komma att vara till hjälp under den fria leken menar de. Att känna samhörighet i 

gruppen och att ha kamrater att leka med är viktigt både för självförtroende och 

välmående. Därför är inslag av pedagogledda aktiviteter viktigt i fritidshemmets 

verksamhet.  

 

Begreppet fritid är inte entydigt och på fritidshemmet är det inte självklart hur 

begreppet tolkas står det att läsa i Skolverket (2011). Det kan stå för tid som är fri från 

förpliktelser, eller tid som är fri som eleverna själva får styra över, för till exempel val 

av aktiviteter. I våra intervjuer har vi fått fram att i fritidhemmens sammanhang kan 

inte fritiden alltid betraktas som fri, eftersom pedagogerna presenterar utbudet av 

aktiviteter enligt deras egna intressen och föreställningar om vad fri tid är. Sedan 

påverkar ekonomiska villkor också möjligheterna eftersom dessa begränsar hur ”fria” 

val som kan göras. 

 

Mot bakgrund av vår undersökning skulle den utveckling och lärande som sker i 

fritidshem kunna kategoriseras som även en primär socialisation för många elever, 

främst för att många elever vistas många timmar i veckan på fritidshem och dels för att 
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de relationer som skapas mera kan liknas de som finns i familjer (jfr. Säljö, 2000). 

Fritidspedagogen har till skillnad från läraren en djupare kunskap om barnen och får 

liksom familjen större insikt i hur barnen fungerar utanför den pedagogiska situationen 

då lärandesituationer på många sätt skiljer sig mellan skolan och fritidshemmet  

 

Genom analys av intervjuerna kan vi se att alla pedagoger är eniga om att det främst är 

det sociala samspelet som tränas och utvecklas under den fria leken. Elever lär sig 

mycket av andra elever genom att leka och härma andra kamrater. Det finns elever 

som är mycket lekskickliga och det är väldigt stor skillnad mellan barnens 

lekskicklighet. Det sociala samspelet i hur man är mot varandra, och att lära sig följa 

regler, både formella och informella regler, är viktigt. Härigenom får barnen lära sig 

sina egna regler och komma fram till gemensamma regler vilket stärker och utvecklar 

elevernas förmåga att jobba i grupp. Att gemensamt skapa regler som kan följas eller 

brytas är en form av träning i demokratiskt tänkande och detta gör fritidshemmet till 

en viktig pedagogisk arena för barn att lära sig respektera olikheter och olika åsikter 

och inse nödvändigheter av kompromisser. 

 

Ställningstagande tränar eleverna sig mycket på, har det framkommit under 

intervjuerna. Pedagogerna tycker att den fria leken är väldigt viktig just ur den 

synpunkten att eleverna utvecklas och tränas i att ta ställning och menar att det är 

eleverna själva som måste hitta på vad de ska göra eller veta vilken kompis man vill 

vara med. Att få träna självständighet är utvecklande för eleverna men samtidig är 

vuxennärvaro viktigt för att kunna hjälpa om någonting händer, utan att på något sätt 

störa eller gå in i leken. Det som eleven inte kan eller behärskar behöver den först 

träna tillsammans med en mer kompetent kamrat eller en vuxen. Det är här som leken 

på fritidshemmet och då främst den fria och spontana leken kommer in. I Skolverkets 

allmänna råd och kommentarer kvalitet i fritidshem (2007) står det att när det gäller att 

stödja och stimulera barns utveckling och lärande kan fri lek behöva vuxnas närvaro 

där regler ofta krävs för att leken ska fungera. Detta är något som de intervjuade 

pedagogerna bekräftar i sina svar då det framkommit att alla elever har olika områden 

de måste träna på och därför är det är bra att pedagoger kan stå bredvid den fria leken 

och se vad som händer för att kunna skapa styrda lekar och situationer för eleverna 

som de behöver träna sig i. 

 

Svenska och matematik kan pedagogerna också se att eleverna tränar och utvecklar i 

den fria leken. Även språkutveckling lyfts som utvecklande hos eleverna. Barns lek 

handlar ofta om händelser eller funderingar från vardag och verklighet. Fritidshemmet 

är därför en bra arena för barnen då de får utrymme att använda och omvandla de 

teoretiska kunskaperna de får i skolan på fritidshemmet. Just genom att leka affär eller 

spela spel med pengar så får barnen en fysiskt praktisk möjlighet att använda sina 

kunskaper i handling.   

 

Barnens sociala relationer stimuleras samtidigt som de även lär av varandra i de olika 

situationer de befinner sig i. I intervjuerna hänvisade hälften av pedagogerna till 

”bubblan” (Bilaga 2) där man kan hitta begrepp som just fantasi, kommunikation, 

hänsyn, vänskap, regler och normer. Denna samling av olika begrepp kanske inte alltid 

används som ett pedagogiskt redskap för vad som bör övas på i den fria leken, utan är 

troligen vanligare som en påminnelse till pedagoger om vad som redan övas på. 
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Det är svårt att veta eller mäta exakt vad det är barn lär sig genom att leka menar 

Öhman (2012) och hänvisar till den engelska lekforskaren Janet Moyles som anser att 

egna val, förhandling, självständighet, egna intressen, tänka fritt, använda och förnya 

sociala och verbala kompetenser, experimentera, utforska, undersöka, öppet sinne, 

pröva nya beteenden och färdigheter, skapa och använda regler och utveckla 

symboliskt tänkande förknippas med lärande under leken. Flertalet av dessa punkter 

framkom i de intervjuer vi hade med pedagogerna gällande de olika leksituationer som 

kan uppstå under fritidshemmens verksamhet. Om det då, som enligt Moyles (Öhman 

2012), tyder på lärande under leken så styrks pedagogernas tankar och arbetssätt med 

den fria leken som ett redskap för utveckling och lärande. 

6.2 Metoddiskussion 

Vi anser att den kvalitativa metoden gav oss möjlighet till att få en fördjupad förståelse 

kring pedagogernas uppfattning om den fria leken på fritidshemmet. Denna metod gav 

de intervjuade stor möjlighet till att med egna ord svara på vad de själva ansåg som 

mest betydelsefullt. Trots risken i metoden med den mänskliga faktorn som innebär att 

viktig information kan falla bort i form av förutfattade meningar, egna tolkningar eller 

att se mönster som inte finns så anser vi att valet av den kvalitativa metoden var den 

som på bästa sätt gav oss förutsättningar att få fördjupade svar på de frågor vi 

eftersökte.  

 

Valet av metod i form av intervjuer för att fånga upp de tankar kring frågorna vi 

eftersträvade var hela tiden självklar. Att helt kunna fokusera på samtalet och att vara 

närvarande i intervjuandet har varit en viktig del då det handlar om att bygga upp 

förtroende vilket är viktigt för att de intervjuade ska kunna öppna upp sig och kunna 

ge ärliga och uttömmande svar. Kring metoden ljudinspelning ser Denscombe (2009) 

nackdelen i att det bara fångar in det talade ordet. Visst är det så att ljudinspelningen 

inte visar på kroppsspråk eller gestikulationer men genom att vi transkriberade 

intervjun så nära inpå inspelningen hade vi hela intervjun fräsch i minnet om kunde 

minnas de kroppssignaler de intervjuade visade på vid vissa situationer. Men givetvis 

måste det funnits signaler vi missat då det är den mänskliga faktorn i form av minne vi 

talar om. Vi gjorde helt enkelt så att vi fokuserade oss på samtalet för stunden för att 

sedan istället kunna gå tillbaka senare vid analysstadiet och säkerhetsställa att vi inte 

missat något av vikt. Just detta betonar Denscombe (2009) som en fördel med att spela 

in intervjun. 

 

Vi valde att från sammanlagt tre skolor intervjua sex stycken pedagoger som arbetar 

på fritidshem. Vi känner oss nöjda med de svar vi fått fram under intervjuerna och 

anser därför att det var en väl vald metod att använda sig av vid denna form av 

undersökning. De intervjuade pedagogernas svar var så likartade att det gick att 

utfinna ett mönster och det faktum att när åtskilda grupper av liknande människor 

producerar mycket likartade fynd vid samma tidpunkt så är det enligt Denscombe 

(2004) en metod som kan betraktas som tillförlitlig. Ett återkommande tema i 

intervjuerna visar att frågan delas av flera personer vilket enligt Denscombe (2009) 

gör att forskaren kan ha större tillit till det än till en fråga som kommer från ett enskilt 

uttalande. 



30 
 

6.3 Fortsatt forskning 

 

Under vår undersökning har vi fått nya tankar kring synen på den fria leken och dess 

betydelse för lärande och utveckling. Ett perspektiv som väcker nya frågor, eftersom 

vi i detta arbete inte valt att lägga tyngd på pedagogernas utbildning, är om synen på 

den fria leken skiljer sig mellan de olika utbildningarna som i detta fall består av 

barnskötare, lärare eller fritidspedagoger. Har utbildning betydelse eller finns den i 

pedagogernas personlighet redan från början? 

 

Även elevernas syn på vad fri lek innebär skulle vara intressant i förhållande till 

pedagogers och vårdnadshavares uppfattning om den fria lekens betydelse för lärande 

och utveckling. 

 

Vi märkte under vår undersökning att det inte finns så mycket aktuell forskning kring 

den fria leken på fritidshem. Men frågorna och intresset för barns lek är ett växande 

område och vi hoppas att det kommer mer uppdaterad forskning med inriktning på 

fritidshem framöver. 

6.4 Slutord 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur pedagoger i fritidshem uppfattar 

den fria leken i fritidshemmet. Frågeställningen vi hade var hur ser de för studien 

utvalda pedagogerna på relationen fri lek och elevers utveckling och lärande samt på 

vilket sätt kommer den fria leken till uttryck i fritidshemmets verksamhet? Genom att 

använda oss av våra pedagogintervjuer kopplat till relevant och vetenskaplig litteratur 

har vi fått fram ett resultat som visar på att den fria leken kan ses som ett centralt 

inslag i elevernas dag på fritidshemmet. Eleverna tränar sig på många olika sätt, främst 

i det sociala samspelet, men även i sitt lärande i till exempel kommunikation, språk, 

matematik. Vår undersökning visar att eleverna utvecklar sin fantasi, självständighet 

och ställningstagande och flera av pedagogerna hänvisade till ”Bubblan” (bilaga 2) där 

ytterligare begrepp finns med som anses vara både utvecklande och lärande för 

eleverna. Att flera pedagoger oberoende av varandra och utan ledning i intervjuerna 

hänvisade till ”bubblan” i sina intervjuer visar på att uttrycket ”bubblan” är ett känt 

begrepp och att de ser lekens mångfald som innefattar många färdigheter som eleverna 

tränar på.  

 

Även om resultatet visar på att den fria leken anses viktig av pedagogerna i 

undersökningen och att tid är avsatt just för den fria leken i den dagliga verksamheten 

finns ändå frågan med om den fria leken egentligen är så fri som den låter? 

Pedagogerna syftar på att eftersom miljö, material och ekonomi gör att begreppet fri 

mer handlar om att eleverna har tid som är fri att leka med det som pedagogerna redan 

bestämt skall finnas på fritidshemmet. 

 

Vi hoppas att vårt resultat kan bidra till att pedagoger utvecklar en ökad tillförsikt i 

informationsgivningen till vårdnadshavare om den fria lekens betydelse för barns 

utveckling och lärande istället för att den fria leken framstår som oplanerad och som 

ett tidsfördriv. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 

Linnéuniversitetet 

Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap 

Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap 

GO2963 - AUO kurs 6 Examensarbete - allmändidaktisk/utbildningsvetenskaplig inriktning, Distans, 

15hp 

 

 

 

 

Hej! 

 

Jag studerar på Linnéuniversitetet till lärare mot fritidshem/fritidsverksamhet och skall 

tillsammans med en studiekamrat skriva ett självständigt arbete (examensarbete). 

Arbetet kommer att handla om pedagogers syn kring den fria leken.  

 

Studien kommer att grunda sig på sex stycken intervjuer, varav tre pedagoger är från 

er skola. Intervjuerna sker med en pedagog i taget och jag har fyra frågeställningar 

som jag önskar få svar på. Vi räknar med en tidsåtgång på runt 30 min per pedagog. 

 

Jag önskar att få spela in intervjuerna så att jag sedan kan gå tillbaka och se till att 

ingen som sägs blir fel i följande arbete och så att trovärdigheten av intervjuerna 

stärks. Alla intervjuade personer samt skolan blir i arbetet avidentifierade så ni 

kommer vara anonyma. Den inspelade informationen som kommer fram kommer 

sedan finnas skyddat fram till dess att examinationen är klar då den efter det 

förstörs/raderas. Deltagandet är frivilligt och ni har när som helst möjlighet att avbryta.  

 

Tack på förhand 

 

Namn: Xxxxxx Xxxxxxxxxx 

Tel: xxx-xxx xx xx 

Mail: xxxxxx@student.lnu.se 

 

Min Handledare för arbetet är Inger Hellgren på Linnéuniversitet i Växjö. 

Mail: inger.hellgren@lnu.se 
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Bilaga 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hämtad på internet 2013-07-14: 

http://sandbergskaskolanfritids.wordpress.com/2012/05/16/ja-idag-har-vi-bara-lekt/ 



35 
 

Bilaga 3 

 

Intervju frågorna 

 

 

 

1. Vad anser du att fri lek innebär? 

 

2. På vilket sätt kan den fria leken vara utvecklande och lärande för 

eleverna? 

 

3. Använder ni fri lek i er verksamhet? Hur/Varför inte? 

 

4. Kan man ha en fritidsverksamhet med enbart fri lek? Varför/varför 

inte? 


