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ABSTRAKT 
Syftet med studien är att studera vilken syn fritidspedagogerna har på barns fria lek och 
kunskapsmöjligheterna genom den fria leken. Undersökningen är genomförd med 
intervjuer av åtta fritidspedagoger. I resultatet framkommer att den fria leken enligt 
fritidspedagogerna spelar stor roll i barnens vardag för deras lärande och utveckling. 
Pedagogerna anser att de stödjer barnen genom att delta i leken genom att observera och 
ta fram material. De anser också att miljön har stor betydelse. Det fritidspedagogerna 
inte var överens om var att det inte bör erbjudas lika mycket digitala verktyg på 
fritidshemmet då de anser att barnen får sitta vid datorer och Ipads hemma.  
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1 INTRODUKTION 
 
Vi är två studenter som går vår sista termin på Linnéuniversitetet i Kalmar, där vi 
studerar på grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem. 
Fritidshemmet är en pedagogisk verksamhet som styrs av styrdokumenten och ska 
idag ge barnen en meningsfull fritid och stimulera till utveckling samt lärande där 
även lek ingår. Under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) ute på olika 
fritidshem har vi kommit i kontakt med många barn och lagt märke till att den fria 
leken är viktig för dem. Utbildningsdepartementet (2011) lyfter fram att leken är en 
betydelsefull och central del hos barnen i verksamheten. Vi upplever att många har 
en oklar bild av fritidshemmet gällande barnens lärande och utveckling, då 
verksamheten ofta glöms bort och allt fokus hamnar på skolan. Många individer har 
en uppfattning om att fritidshemmet bara innehåller lek och att det är i skolan som 
lärande och utveckling sker. Det är just därför vi vill lyfta fram lekens betydelse för 
barns utveckling och lärande i vårt arbete. 

Vår tanke väcktes om att vi vill studera fritidspedagogernas perspektiv på elevernas 
lärande utifrån den fria leken, efter flera samtal med föräldrar, vänner, och andra 
studenter som inte har samma kunskaper som oss om vår utbildning och vårt 
framtida uppdrag.  
Som blivande grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem kommer vi att möta 
många barn som leker. Vår ambition är att komma till klarhet på vilket sätt lärande 
sker i leken i fritidshemsverksamheten. Vi kommer även att stöta på andra individer 
som inte ser fritidshemmet i relation till lek ur vår synvinkel. Det gäller för oss att 
kunna argumentera och vara säker på vilket sätt lärande sker genom leken, för att 
klargöra det både för oss själva, men också för andra. För vår undersökning är det 
väsentligt att framhäva den fria leken och vad den innefattar. Vi tänker att fri lek är 
när barnen leker själva och när leken är fri från vuxnas regler. För Vygotskij och 
Ericsson är lek när barnen leker frivilligt (Eriksson, 1999; Jerlang, 2008). Därför har 
vi valt att använda begreppet fri lek i vårt arbete med stöd av dessa teoretiker.  
Det saknas studier som är inriktade mot fritidshemmet och fri lek, däremot finns det 
flera studier om lek som är inriktade mot förskolan. En annan anledning till val av 
ämne är att det saknas forskning om vad fritidspedagogerna på fritidshemmen anser 
om barnens fria lek och dess lärande. Vårt examensarbete tar därför sin utgångspunkt 
i vad den fria leken har för betydelse för lärande på fritidshemmet utifrån 
fritidspedagogernas perspektiv.  
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2 SYFTE  
 
Vår studie kommer att ha utgångspunkt i den sociokulturellas teori. Vi som blivande 
grundlärare anser att det är angeläget att få kunskap om barns fria lek då detta 
kommer att bli en upprepad vardagssituation i verksamheten.  

Syftet med vår undersökning är att få en fördjupad förståelse kring vilken syn 
fritidspedagogerna har angående den fria lekens betydelse för lärande. 
 

• Hur stödjer fritidspedagoger barns fria lek på fritidshemmet? 
 

• Vilken syn har fritidspedagoger på kunskapsmöjligheter i barns fria lek?  
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3 BAKGRUND 
 
Bakgrundsavsnitt innehåller fyra rubriker. Rubrikerna är fritidshemmets uppdrag 
som ger en beskrivning av vad fritidshem innefattar och skall erbjuda. Nästa avsnitt 
behandlar den fria leken. Det tredje avsnittet belyser fritidspedagogernas roll i den 
fria leken, samt lärande och utveckling genom den fria leken.   

3.1 Fritidshemmets uppdrag 
 
Fritidshem är en pedagogisk verksamhet där föräldrar med arbete eller studier bland 
annat får erhålla omsorg för sina barn mellan 6-12 år, före och efter skoltid. 
Fritidshemmets uppdrag är enligt Allmänna råd och kvalitet i fritidshem (2007) att 
komplettera skolan. Fritidspedagogerna ska genom den pedagogiska verksamheten 
erbjuda barnen en meningsfull fritid, där de får ta till sig ny kunskap och erfarenheter 
samt stöd i sin utveckling. Enligt Skollagen (SFS 2010:800) skall fritidshemmet utgå 
från varje barns behov och ge den omsorg som krävs. För att bedriva en god 
pedagogisk verksamhet krävs en bra miljö där barnen känner sig trygga, sedda och 
har tillgång till material för att kunna utföra olika lekar och aktiviteter utifrån barns 
intressen och behov. Enligt Utbildningsdepartementet (2011) är det viktigt att 
fritidshem erbjuder en utvecklad miljö för att kunna stimulera barnen till utveckling 
och lärande. 
Dokumentation och utvärdering är angeläget för att få en god kvalitet i verksamheten 
hävdar Allmänna råd och kvalitet i fritidshem (2007). Fritidspedagogerna har ansvar 
för att diskutera med barnen kring värderingar, samt förbereda dem till ett 
demokratiskt samhälle. Därför är det viktigt att låta barnen vara delaktiga och ha ett 
inflytande i verksamheten för att de ska känna delaktighet (Utbildningsdepartementet 
2011). Det krävs att fritidshemmet har god kontakt och samverkan med kommunen 
och föreningslivet för att uppmuntra och väcka intressen hos barnen och dessutom 
för att barnen ska få en varierande och meningsfull fritid. Fritidshemmets uppdrag är 
bland annat att se till att barnen får ett varierande inslag av fysisk aktivitet, musik, 
drama, bild och lek anser Allmänna råd och kvalitet i fritidshem (2007). 

3.2 Definitioner av fri lek 
 
I följande kapitel definierar vi begreppet fri lek utifrån olika källor. Vi förklarar även 
skillnaden mellan fri respektive styrd lek.  
Följande citat ger exempel på barns fria lek:  

Kärnan i eftermiddagsverksamheten består av fri lek ute och inne samt skapande 
av typen rita, klippa och klistra. Inomhus spelar barnen spel, bygger med lego, 
leker fantasilekar, ritar eller trär pärlor. Utomhus sysselsätter sig barnen ofta 
själva med fotboll, bandy eller cykling. (Skolinspektionen 2010:21). 

Fri lek är ett begrepp som används av personal på fritidshem för att skilja på fri lek 
och styrd lek. Pedagogerna planerar i den styrda leken och sätter upp mål för barnen 
som ska uppnås enligt Hjort (1996). I artikeln lek är liv skriver Engdahl (2011) att 
det är svårt att sätta ord på vad lek egentligen är, och att det finns flera olika 
uppfattningar om begreppets innebörd. Det som kännetecknar en lek är att den är 
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frivillig och sammankopplad med den inre motivationen. Barnen ska vilja använda 
sin fantasi själv, men också tillsammans med andra. Även Knutsdotter Olofsson 
(2009) och Jensen (2013) framhåller att fri lek är frivillig på barnens egna villkor där 
de själva får bestämma vad de vill leka och i leken transformerar barnen verkligheten 
till fantasi. Det som även förvandlas är handlingar, rum, tid och roller i leken. 
Knutsdotter Olofsson (1989) anser att det är av stor betydelse att det skapas en god 
miljö där ytorna är större och material finns tillgängligt för barnen, för att de ska 
kunna använda sin fantasi, Även Heurlin (2005) framhåller i sin studie att platser för 
lek innehåller upplevelser och möten samt att miljön är en betydelsefull aspekt för 
barnens lärande och utveckling.  
Den fria leken kan definieras på många olika sätt men enligt Jensen (2013) är den 
fria leken motsatsen till styrd lek som innebär att det finns regler som är uppsatta av 
vuxna. Bergström (2013) hävdar i sin studie att pedagoger som styr leken skapar 
egna regler, men även mål som barnen ska uppnå. Det är reglerna som bestämmer 
vilka speciella funktioner som ska intas i leken, så att alla deltagande ska förstå det 
gemensamma syftet. I lekar med styrda regler så ska barnen delta tills aktiviteten är 
slut. Knutsdotter Olofsson (2009) framhåller att den fria leken inte heller är fri från 
regler eftersom det skapas i gemenskap av barnen där de tillsammans kommer 
överens om vilka regler som ska förekomma. Enligt Qvarsells (2003) studie menar 
barnen att de själv får bestämma vad de vill göra, hoppa hopp rep, spela fotboll eller 
leka med små figurer vilket kan visa på barns upplevelse av den fria leken.  

I en studie om struktur och utförande i förskolan skriver Skogman (2004) om 
barnens egna leksätt och att det även kan beskrivas som fri lek då begreppen har 
samma betydelse. Den fria leken innebär att barnen leker självständigt och att den är 
fri från de så kallade vuxna menar Lillemyr (2002). I en studie om möjligheter och 
begränsningar i förskolans fysiska miljö menar Bergström (2013) att leken är ett sätt 
för barnen att utvecklas individuellt men också i grupp. Här lär sig barnen att ta 
kontroll och utmana vuxenvärlden och inta olika roller. Leken öppnar upp 
möjligheten att skapa relationer betonar Engdahl (2011) och detta styrker även 
Johansson, Pramling Samuelsson (2010) som menar att barnen utvecklas i 
interaktion med varandra. Jensen (2013) och Löfdahl (2007) hävdar att det kan 
uppstå olika maktdimensioner i den fria leken när barnen till exempel ska inta olika 
roller, detta kan leda till konflikter och att barnen blir osäkra i sin roll. Jensen (2013) 
menar även att det kan uppstå negativa konsekvenser i leken då det kan leda till 
mobbning eller utanförskap.  

3.2.1 Fritidspedagogens roll i den fria leken 
 
Med uttrycket ”leken föds på skötbordet” menar Knutsdotter Olofsson (2009 s 31) att 
barnen har en medfödd förmåga att leka. För att leken ska utvecklas mer hos barnen 
behöver vi vuxna leka med barnen för att lära dem att skilja mellan vad som är lek 
och vad som inte är lek. I Johanssons och Pramlings Samuelsson (2010) studie 
framkommer att barnens lek ofta ignoreras och begränsas av pedagogerna. Det kan 
leda till att viktiga delar hos barnen går förlorade som till exempel barnens 
erfarenheter och lärande. Enligt Skolinspektionen (2010) hamnar barn i utanförskap 
om leken inte stöds av fritidspedagogerna, vilket leder till att leken kan bli 
problematisk. Utan fritidspedagogernas stöd kan kränkningar uppstå. Rapporten visar 
även att leken ofta avbryts av de vuxna vid mellanmål och andra tillfällen. Engdahl 
(2011) anser därför att den fria leken är mycket värdefull för barnen, då de bland 
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annat utvecklar sin identitet. Personalen ska stödja barnen i deras lekande och skapa 
en bekväm miljö för barnen att leka i så att de kan utveckla sina sinnen bland annat i 
den fria leken. Williams och Pramling, Samuelsson (2000) hävdar att samspelet 
mellan barnen kan vara ett problem då barn som är tysta inte får möjligheten att 
uttrycka sig. Därför spelar pedagogen en stor roll för att kunna skapa en trygg miljö 
där barnen ger varandra tillåtelse att uttrycka sina åsikter samt att de lyssnar på 
varandra. Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2000) och Lindqvist (2002, 
1995, 1997) menar att pedagogens roll är betydelsefull för att kunna skapa ett 
samspel mellan barnen där de vågar uttrycka sig och lära känna varandra. Barnen 
tycker om när pedagogerna deltar i deras lek som en lekkamrat och lever sig in i en 
roll, då barnen tycker om att samarbeta med en vuxen och inte alltid behöver känna 
att den vuxne kräver disciplin och är sträng. Knutsdotter Olofsson (1992:2003) 
framhåller att barnen tycker det är spännande när pedagogerna deltar, på så sätt 
stärker de sin roll inför barnen. Pedagogen ska i leken sträva efter barnens 
självständighet. Många pedagoger är aktiva och det kan göra barnen oroliga, det 
viktiga är att de finns till hands vid hjälp. Norén (1990) och Lillemyr (1990) är 
överens om att många pedagoger inte vill lägga sig i barns fria lek. De menar även 
att maktutövningen bland barnen syns mindre om de vuxna deltar i leken. 
Pedagogens roll är att hjälpa barnen att utveckla olika rolltekniker för att kunna 
samspela med andra barn, och för att barnen ska bli accepterade av andra deltagare i 
leken. Tullgren (2003) framhåller att barnen gömmer sig i olika hörn och rum för att 
skydda sin lek från pedagogerna då de oftast försöker styra deras lek till något som är 
mer accepterat. Lindqvist (1995) menar att vuxna hindrar barnen att leka i den grad 
som de vill. 

3.2.2 Lärande och utveckling genom den fria leken 
 

I Wetterblads (2012) artikel gällande utvecklingsarbete kring lekens betydelse för 
barns lärande och utveckling, hävdas att barnen upptäcker sig själv och världen 
genom leken. Björklid (2005) framhåller i sin rapport att lärande sker överallt både i 
informella och formella lärandemiljöer som till exempel på fritidshem, skolan och i 
utemiljöer. Lek och lärandet går inte att skiljas åt då det hör ihop i barnens värld när 
det förknippas med leken. Carlgren (1999) och Jensen (2013) för liknande 
resonemang. Lärande sker i alla miljöer som barnen möter. Lärande är starkt bundet 
till skolan, där det sker formellt lärande, som kan ses som mer styrt än lärande 
utanför klassrummet som kan betraktas som informellt då det bygger på barns 
erfarenheter.  

Skolverket (2011) understryker att fritidshemmets uppdrag är att fostra barnen till att 
bli självständiga. Genom en inspirerad miljö skall fritidspedagoger ge barnen 
förutsättningar för att kunna utveckla sina förmågor att lösa problem, samt att bli 
självständiga (Skolverket, 2006). Wetterblad (2012) menar vidare att barnen 
utvecklar det mesta i lekprocessen framförallt samarbete och problemlösningar samt 
att förstå andra känslor. Barnen tränar även på att ingå i olika roller samt att utveckla 
sin fantasi och inlevelse i leken. Barnens kommunikation utvecklas då barnen 
använder ett större ordförråd i leken, då de talar mer varierat och avancerat. 

(Smith, 1983) Leken har typiska faktorer som kännetecknar den på olika sätt. Han 
menar att leken styrs av barnens regler och vad de har kommit överens om. Leken 
ger inte resultat, vilket innebär att det inte sker någon utveckling hos barnen.  
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4 TIDIGARE FORSKNING 
 
Detta avsnitt kommer att redogöra för tidigare forskning och en rapport som 
förekommer om fri lek på fritidshemmet, förskolan och skolan samt om 
fritidspedagogens betydelse i den fria leken.  

Rapporten som Skolinspektionen (2010) har skrivit handlar om fritidshemmets 
förutsättningar att erbjuda eleverna en meningsfull fritid men också omsorg. Leken 
är en grundläggande del i verksamheten därigenom väcker barnen lusten att lära och 
öppnar upp nyfikenheten. Framförallt krävs det från fritidspedagogerna att stödja 
barnen i deras meningsfulla fritid på fritidshemmet genom till exempel den fria leken 
då barnen skapar eller spelar spel.   

Wetterblad (2012) har utifrån sina reflektioner och observationer skrivit en artikel 
om bland annat barnens lärande genom lek. I artikeln framkommer att deltagarna 
formar den fria leken och att det är i samspel med kamraterna som den fria leken 
finner begränsningar och möjligheter. Det förekommer även organiserad lek vilket 
innebär att pedagogerna är aktiva i leken tillsammans med barnen. Om vuxna 
ansvarar och leder lekar då känner barnen större frihet och vågar gå in och ut ur 
leken, barn som är blyga och osäkra vågar mer, samtidigt som det minskar otrygghet 
och stress. Lek är ett bra verktyg för att träna barnens förmåga att samverka.  
Agbuga, Xiang och McBride (2013) har i sin avhandling intervjuat barn mellan 8-12 
år i Texas, USA, gällande deras syn på fritidshemmets fysiska aktiviteter, vad de 
tycker är roligt och mindre roligt. I resultatet framkommer att barnen har roligt när 
de frivilligt får välja vad de vill göra på fritidshemmet som till exempel att spela 
fotboll utomhus eller att hoppa hopprep. 

I Qvarsells (2003) studie framgår att det finns en oro hos lärarna över att digitala 
verktyg tar över barnens lek. 600 barn samt låg- och mellanstadielärare engagerade 
sig under en vecka i studien om barnens lekar och mediabruk. Barnen fick fylla i 
enkäter hur mycket de ägnar sig åt lek och media under en vecka. Studien visar att 
barnen främst använde sig av media och sedan ägnade sig åt att leka. Det framgår 
även att barnen vill leka med bland annat kompisar, men att skolan tar för mycket tid 
av fritiden. Enligt studiens resultat visar det sig från barnen ett barn perspektiv, att 
lek för dem är när de själva får välja vad de vill göra, som bland annat umgås med 
sina kamrater, spela fotboll eller leka med figurer.  Skolinspektionen (2010:23) 
menar att barnen idag är upptagna av så mycket måsten och tidsbegränsningar, därför 
måste barnen få möjlighet att på eftermiddagarna på fritidshemmet styra över sin 
egen tid och leka. Fritidshemsverksamheten är uppskattad då den fria leken är central 
i många fritidshem i Sverige. Däremot måste fritidspedagogerna stödja och stimulera 
den fria leken för att inte någon ska hamna i utanförskap. 

Johansson och Pramling Samuelsson (2009) har genom observationer på 15 barn 
studerat samspelet mellan dem. Syftet var att utforska samspel, kommunikation och 
kamratskapandet genom lek. Det som framkommer i studiens resultat och diskussion 
är att lek och lärande är sammanflätade delar i barnens värld, även om det inte alltid 
är självklart för pedagogerna. Dels är det viktigt att pedagogerna skapar en miljö och 
kommer med inspirerande idéer som stödjer lek och lärande, men framförallt ska 
pedagogerna vara lyhörda och delta i barnens lek samtidigt som de stödjer barnens 
lek och experiment.  
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Hjorts (1996) avhandling belyser pedagogens roll i barnens lek. Forskaren menar att 
det är av stor vikt att pedagoger deltar i barnens lek eftersom det är då barnen 
utvecklar sina fantasilekar. Pedagoger är omedvetna om sin attityd i leken med 
barnen. Istället för att pedagogerna ska hjälpa till och utveckla samt stödja leken har 
de valt att vara passiva åskådare. Hjort menar även att det är betydelsefullt att 
stimulera barnen till lek och att inte ta över deras lek genom att styra.  
Forskaren Björklid (2005) har studerat kring barnens fysiska miljö i förskolan och 
skolan, där framhåller studien att barnen inte ska behöva be om hjälp utan att de ska 
vara självgående och då krävs en miljö där barnen kan vara självinstruerande. 
Framförallt ska det finnas lösa material som stolar, kuddar och madrasser då barnen 
kan ändra miljön så det passar deras lek. Utomhus är det även viktigt att det finns 
stenar, pinnar och andra bräder som leder till interaktion med miljön. Barnen leker 
överallt och även på väg till skolan. Barnen utvecklar sin sociala kompetens genom 
den fria leken. Skolverket (2006) menar att leken är en väsentlig del i det dynamiska 
lärandet. Leken har en stor betydelse för barnen då de ska ta till sig kunskaper. 
Wetterblad (2012) pekar på sitt resultat att barnen utvecklar sitt sätt att kommunicera 
i leken. Dem utvecklar även sin identitet, sätter sig in i olika roller, skapar en tillit till 
kamraterna samt tränar på att kompromissa och förhandla samtidigt som de övar på 
att reflektera kring andras och sitt eget beteende.  

Johansson och Ljusberg (2004) har skrivit rapporten Barn i fritidshem där studiens 
syfte var att ta reda på hur barnen uppfattar fritidshemmet. Denna studie gjordes 
under två år då de följde barnen i verksamheten. I resultatet framhålls det att barnens 
agerande och involvering i lekar är grunden för lärande. Genom att barn har ett stort 
inflytande i leken leder det till att de utvecklar ny kunskap. Barnen utmanar varandra 
i den fria leken, som till exempel genom att ge varandra olika roller.  

Sammantaget visar den tidigare forskningen att det är av stor vikt att barnen själva 
får välja vad de vill göra i den fria leken, för att barnen ska kunna bli självständiga 
och ta egna initiativ. Många barn känner att pedagogen behövs i den fria leken för att 
känna stöd och trygghet medan andra barn föredrar att vara själva utan någon 
pedagog i närheten. Forskningen visar även att digitala verktyg tar över barnens fria 
lek och därför behöver barnen fri tid på fritidshemmet där den fria leken har stort 
utrymme. Den fria leken är ett verktyg för att barnen skall utveckla det sociala, 
interaktionen och att bli självständig. Miljön har stor betydelse för barnen då den 
stimulerar dem till fri lek. Genom den fria leken utmanar barnen varandra och därför 
är det betydelsefullt för dem. Vår studie vill fokusera på om hur fritidspedagogerna 
stödjer barns fria lek på fritidshemmet och vilken syn de har på 
kunskapsmöjligheterna i barns fria lek.  
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5 TEORIANKNYTNING 
 
För att kunna lyfta fram lärande i relation till lek är det av stor betydelse att känna till 
lekteorier och lärandeteorier. I följande kapitel kommer vi att beskriva lärandeteorier 
som kommer att ligga till grund för vår analys av resultatet. Dessa teorier är 
sociokulturell teori, pragmatisk lärandeteori och två olika lekteorier som förknippas 
med Erikson och Vygotskij.   

Enligt Säljö (2000) har den sociokulturella lärandeteorin grundats av den ryska 
psykologen Lev Vygotskij. Kulturen och det sociala samspelet mellan enskilda 
individer är kärnan i teorin, för hur individens utveckling och lärande sker. De 
viktigaste beståndsdelarna i denna teori är kommunikation och interaktion för att 
individen skall kunna ta till sig kunskap. Vi tillägnar oss nya kunskaper och 
färdigheter genom den sociala omgivningen och i kommunikation med vår 
omgivning anser Vygotskij (1995).  
Enligt det sociokulturella perspektivet har vi pedagoger en stor roll menar Säljö 
(2000). Han framhåller att pedagoger ska kunna se en helhet av individen genom hur 
vi formar våra tankar, handlingar och språk. Vygotskij menar att språket är det 
viktigaste redskapet som används hos människor för att förklara, beskriva och förstå 
sin omgivning. Familjen har en stor roll och påverkan på hur individen ska uppfatta 
omvärlden. Vygotskij hävdar också att lärande och utveckling går ihop och för att vi 
ska kunna möta den proximala utvecklingszonen är det viktigt att vi har en förståelse 
för barnens tidigare erfarenheter. Det innebär att vi som pedagoger måste möta och 
stödja barnet med verktyg som språk och interaktion för att de ska klara sig på egen 
hand och vägleda barnen för att de ska kunna utvecklas. Barnen ska även utmanas 
men utmaningen bör anpassas för barnen och inte bli för avancerad.  
Den amerikanska filosofen och logikern Charles Sanders Peirce var skaparen till den 
pragmatiska handlingsteorin (Jensen, 2011). Även idag ses Peirce framförallt som en 
av Amerikas stora filosof och tänkare. John Dewey som var en student till Peirce var 
en av personerna som lyfte fram pragmatismen i större delar av landet. Dewey 
studerade mycket om pedagogik som ledde till att han spred teorin vidare till 
utbildnings- och lärandeforskning. Dewey (1938) menar att den pragmatiska teorin 
kan definieras på två sätt. För att en ny handling, som man inte har gjort tidigare ska 
kunna genomföras, krävs det ett så kallat procedurellt lärande för att det ska kunna 
ske. Det andra sättet är kopplat till begreppet ”learning by doing”, att vi lär oss nya 
kunskaper genom det vi gör, och att genom själva pröva på till exempel det 
informella lärandet som sker omedvetet och oreflekterat. Kunskapen och lärande 
utvecklas från de erfarenheter vi gör. Dewey analyserade och utvecklade Pierces 
tankar på ett föränderligt sätt, då Pierce menade att man kan testa sig fram genom 
processen tills man når upp till det slutliga resultatet, genom handlingar som vi utför. 
Den tyske professorn i psykologi Erik H. Erikson är Sigmund Freuds efterträdare 
(Jerlang 2008). Forskaren Sigmund Freud fokuserade inte mycket på lek men han 
menar att barnen kan tillfredsställa ouppfyllda önskningar genom leken, medan 
efterträdarens definition av lek innebär att den är frivillig och att det barnet leker 
kommer från insidan. Barnen har roligt av att leka eller känner sig road av leken. 
Barnen lever i sin fantasivärld och försvinner från verkligheten under en tid. Leken 
är ett fritt rum där barnen är fria från tid och begränsningar. Miljön har en stor 
betydelse för barnens lek och lärande, därmed utförs leken ofta på olika valda miljöer 
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där de även intar olika roller. Jensen menar att genom leken lär sig barnen hantera 
olika känslor samtidigt som barnen även stärker sin självidentitet, genom att inta 
roller som till exempel föräldrar, Batman, läkare, prinsessan eller polis. Barnen övar 
även på att inta olika grupp positioner som till exempel rik eller fattig. Leken måste 
vara fri från vuxnas deltagande, då leken för barnet är ett sätt att skydda lek från 
vuxnas påverkan menar Erikson i (Jensen, 2013).  
Flera olika forskare använder Vygotskij som utgångspunkt i sin forskning om lek. 
Enligt Vygotskijs teori om lek i Jensen (2013) och Vygotskij (1995) beskrivs att 
barnen utvecklas genom den frivilliga leken. Vygotskij framhåller fyra centrala delar 
i leken. Den första delen är att barnen leker vid behov vid till exempel önskningar 
som inte har gått i uppfyllelse. Den andra delen innebär att leken grundas på 
emotion, kognition och sammanhang. Den tredje delen är att leken innebär att 
fantisera och föreställa. Den sista delen är att i leken finns inga förutbestämda regler 
utan de uppstår under lekens gång. Enligt Lillemyr (2002) anser Vygotskij att barnen 
utmanar både sig själva och varandra genom leken. Barnen lär sig även att skilja på 
vad som är verkligt och inte verkligt. Tellgren (2004) och Sandberg (2003) hävdar att 
den proximala utvecklingszonen kan tas i uttryck i leken då barnen hjälper varandra 
samt tar hjälp av pedagogerna sådant dem inte klarar på egen hand och på så sätt 
utvecklar dem sitt lärande. Barnens egna erfarenheter är basen till deras fantasier och 
därför är kreativiteten mycket betydelsefull för barnens utveckling.  
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6 METOD 
 
I följande avsnitt kommer vi att redogöra för olika tillvägagångsätt i vår studie 
gällande metoden vi använt oss av för att besvara vår frågeställning. 

6.1 Intervjuer 
 
Vi kommer att använda oss av intervjuer i denna studie. Istället för att göra en studie 
som omfattar många pedagoger kommer vi att intressera oss av olika kvaliteter i våra 
svar. De metoder vi är bekanta med är kvalitativ och kvantitativ. Trost (2011) anser 
att skillnaden mellan kvalitativ undersökning och kvantitativ är att kvantitativ 
innebär att man använder sig av enkät och tänker i siffror, procent. Fördelen med den 
kvantitativa metoden är att enkätundersökningar är billigare och att efterarbetet går 
snabbt anser Eliasson (2006). Trost (2005) hävdar att den kvalitativa metoden 
innebär att man gör observationer och intervjuer. Fördelen är att det går att 
kombinera kvalitativa metoder med andra metoder samt att det är lättare att anpassa 
sig efter situationen. Nackdelen kan vara att det blir svårare att mäta i siffror. 
Denscombe (2009) menar att intervjuer även har sin fördel gentemot kvantitativa 
studier då det finns möjlighet att lämna större utrymme för svaren. Den som blir 
intervjuad kan med egna ord förklara hur hon eller han tänker och är därför inte 
bunden till ett antal svarsalternativ som till exempel i en enkätundersökning.  
 

6.2 Deltagare i studien 
 

När man vill använda sig av intervju som undersökningsmetod är det betydelsefullt 
att tänka på vissa saker som till exempel att planera och söka deltagare i god tid. I vår 
studie tog vi kontakt med våra respondenter i god tid. För att de inte skulle känna sig 
obekväma.   

Inför en intervjuundersökning börjar man att välja ut deltagare som ska ingå i 
undersökningen (Trost, 2005). Det är framförallt angeläget att bestämma i förväg hur 
många som ska delta i intervjun och att begränsa sig till ett litet antal. Det handlar 
inte om antalet utan kvaliteteten på intervjun anser (Trost, 2005). Det innebär att se 
olika variationer i respondenternas utsagor som i vår studie handlar om olika synsätt 
på fri lek hos fritidspedagogerna. De kriterier vi hade när vi valde vilka 
fritidspedagoger vi skulle intervjua var att de skulle vara utbildade till 
fritidspedagoger samt ha erfarenhet från yrket, då de förhoppningsvis upplevt mer 
och kan ge oss en mer verklig och bredare uppfattning kring den fria leken, dessutom 
strävar vi efter hög validitet. Vi hade inga krav på att det skulle vara män eller 
kvinnor då vårt fokus inte ligger där.  

6.3 Genomförande 
 
Vi kontaktade åtta informanter och fråga om de vill delta i en intervju. Därefter gick 
vi ut och presenterade oss, informera och samtidigt boka tid för intervju. Vi 
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bestämde oss för att formulera elva intervjufrågor som är förknippade med vårt 
arbete för uppbyggnaden av vårt frågeformulär. Vi skickade ut ett underlag till våra 
informanter för att de skulle få tid att förberedda sig inför intervjun. Intervjuerna 
bestämde vi att genomföra på fritidspedagogernas skola på förmiddagen, då vi valde 
att anpassa oss efter deras tider på schemat. Vi genomförde intervjun i en miljö där 
fritidspedagogerna kände sig trygga och där vi inte stördes av andra, för att vi skulle 
få en genomförbar intervju. Denscombe (2009) och Trost (2005) hävdar att det finns 
fördelar och nackdelar med att spela in en intervju. De intervjuade kan känna sig 
påverkad av inspelningen, vilket kan släppa efter ett tag, då de vänjer sig. 
Denscombe (2009) förklarar vidare att fördelen med att spela in en intervju är att det 
blir ett omfångsrikt material som man sedan i lugn och ro kan gå igenom och 
transkribera efter intervjutillfället. Även Trost (2005) tar upp att fördelen med 
intervjun är att intervjuaren inte behöver sitta och anteckna, nackdelen kan vara att 
det tar tid att sedan lyssna och finna detaljer efter intervjutillfället. Vi sparade mycket 
tid genom att inte behöva anteckna vid intervjuerna då vi använde oss av 
bandspelare. Vi delade upp inspelningarna mellan oss för att transkribera och 
kategorisera vårt resultat. Det tog även tid att finna detaljer, men det positiva var att 
vi kunde lyssna flera gånger på inspelningarna. 
Styrkan med intervjun var att vi fick ställa öppna frågor samtidigt som deltagaren 
fick tid att fundera. Vi kunde dessutom ställa följdfrågor som ledde till bättre samtal 
och tydligare svar. Genom ljudinspelningen förlorades inte material utan vi fick med 
allt material som har bearbetats. Vi fick även svar på alla intervjufrågor och därför 
blev det inte något bortfall. En svaghet som vi har lagt märke till är att de flesta 
fritidspedagogerna blev nervösa och detta kan bero på ljudinspelningen. Vår roll i 
intervjun var att ställa frågor och passivt lyssna på deltagarna. På första intervjun 
lärde vi oss hur vi kunde utveckla våra intervjuer som till exempel förbättra oss inför 
de andra intervjuerna och ställa fler följdfrågor.  

 

6.4 Etiska förhållningssätt 
 
Vid en undersökning är det betydelsefullt att följa vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer (1990) och det finns fyra huvudkrav. Det första kravet är Samtyckeskravet 
vilket innebär att man måste samla in samtycke från alla deltagare i undersökningen. 
Vi valde att ta emot fritidspedagogernas samtycke via mail och muntligt. Vi tog även 
kontakt med rektorn för samtycke. Informanterna får själv bestämma om hur länge 
de vill delta i intervjun och när de vill avbryta sin medverkan. Nästa krav är 
Informationskravet där vi som forskare ska informera deltagarna om vad vi ska 
undersöka och att det är frivilligt deltagande. Framförallt är det viktigt att påpeka att 
uppgifterna som vi samlar in bara kommer att användas i vårt arbete och inte i andra 
syften. Informationen ska också handla om att deltagarna ska vara medvetna om var 
vi kommer att publicera resultatet, antigen skriftligt eller muntligt. Tredje kravet är 
Konfidentialitetetskravet vilket innebär att till exempel personuppgifter skall förvaras 
så det är oåtkomligt för obehöriga. Det fjärde kravet är Nyttjandekravet som innebär 
att forskarna inte får använda insamlade forskningsuppgifter om det inte är i 
vetenskapligt syfte.  

I vår studie tog vi först kontakt med rektorn för att få ett samtycke om att intervjua 
fritidspedagogerna och sedan kontaktade vi fritidspedagogerna för samtycke. I vårt 
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arbete kommer vi inte att ange deltagarnas namn eller skolan, på så sätt kommer de 
att vara anonyma.  
 

6.5 Validitet  
 

Validitet innebär om resultatet gett en trovärdig bild av det som har studerats skriver 
Trost (2005). Vi har utformat våra frågeställningar och intervjufrågor efter vårt syfte. 
I våra intervjuer har vi försökt att vara objektiva, vi kan inte med säkerhet säga att vi 
inte har påverkat undersökningen på något sätt. Genom vår intervju kan vi ha 
påverkat respondenterna genom formuleringen av frågor eller omedvetna eller 
medvetna gester. Enligt våra tidigare erfarenheter och vår förförståelse kan 
materialet tolkas felaktigt, därför har vi under varje intervjutillfälle använt oss av 
bandspelare för att kunna gå tillbaka och säkerställa att vi uppfattat våra intervjuer 
rätt. Vi valde att begränsa oss när det gäller intervjuer av våra respondenter då vi 
ville få en god kvalitet på vårt material. Det handlar inte om att ha många intervjuer 
utan det är kvalitén som är viktig för att få hög validitet menar Trost (2005). 
Eftersom vi använde oss av intervjuer som metod hade respondenten möjlighet att 
utveckla sina svar och vi kunde ställa utvecklade följdfrågor för att få en hög 
validitet i arbetet.  

6.6 Metoddiskussion 
 

Vi bestämde oss för att konstruera tydliga frågor till intervjun samtidigt som vi 
ställde följdfrågor för att få ett utvecklande svar. I efterhand har vi lagt märke till att 
vissa frågor var lättare att förstå medan andra var svårare. De frågor som var svåra 
fick vi tydliggöra genom att förklara på ett annat sätt. Denscombe (2009) och Trost 
(2005) anser att det är lättare att anpassa sig vid situationen vid intervjuer då även 
respondenten har möjlighet att utveckla sitt svar. Det vi även har lagt märke till var 
att det är viktigt att ha två bandspelare tillgängliga vid intervjuerna då den ena inte 
fungerade vid två intervjutillfällen. Efter våra intervjuer delade vi upp lika många var 
som vi transkriberade direkt efter intervjuerna för att få bättre validitet vilket var 
positivt då det inte tog för lång tid och vi kunde även spola tillbaka bandspelaren om 
det var något vi missade. Vi kategoriserade vårt resultat för att hitta likheter och 
olikheter samt teman. Enligt oss har vi fått fram ett resultat som besvarar vårt syfte. 
Vi fick ganska lika svar och det var ungefär vad vi hade förväntat oss. Hade vi 
använt oss av en enkät med öppna svarsalternativ hade vi kunna få ett annorlunda 
resultat då respondenterna hade haft mer tid att fundera kring frågorna för att ge ett 
rikare svar.  
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7 RESULTAT 
 
I följande avsnitt kommer vi att redogöra för vårt empiriska material i samband med 
våra intervjuer. I vårt resultat kommer vi att presentera olika teman med utgångpunkt 
i studiens frågeställningar. Dessa teman är: fri lek på fritidshem och aspekter som 
stödjer fri lek. Under våra teman följer ett antal underkategorier: miljöns betydelse 
för barnens fria lek, barnens lärande och utveckling genom fri lek, 
fritidspedagogernas stöd i barnens fria lek.  
 

7.1 Fri lek på fritidshem  
 

Det empiriska materialet visar en samstämmighet i innebörden av fri lek. Det 
framkommer att samtliga fritidspedagoger menar att fri lek är när barnen själva får 
bestämma vad de vill göra utifrån egna tankar, idéer och intressen. 

Jag definierar den fria leken då barnen får göra vad de vill göra tillsammans eller 
ensam 

Det viktigaste är när barnen får leka själva, det är då dem får möjlighet att inta olika 
roller, samspela med varandra och utveckla idéer 

Man kan inte leka fritt överallt som till exempel vid mellanmålet, lek finns i olika 
former 

Den fria leken kan ju vara lite styrd av oss också, när dem behöver hjälp ibland, det 
är intressant att observera barnen när de leker  

Fritidspedagogerna är samstämmiga i att innebörden av den fria leken är när barnen 
själv får bestämma vad de vill göra genom att utgå från sina intressen och egna 
erfarenheter. Det som även framkommer är att dessa fritidspedagoger inte har något 
emot om barnen leker ensamma. En del framhåller att barnen leker lekar i olika 
former som till exempel rollekar både tillsammans med andra och själva utifrån egna 
erfarenheter som barnen till exempel sett på TV eller datorspel. Det betyder också att 
barnen vågar utmana sig själva med en ny roll och pröva på att göra något som man 
inte vanligtvis brukar göra. Det kan även handla om familjelekar där man får pröva 
på att vara någon man inte är. Inom den fria leken ges barnen frihet att göra vad de 
vill på fritidshemmet så länge det är genomförbart och inte spårar ur. Barnen lär sig 
av varandras idéer och tankar, samt lära sig att se saker ur olika perspektiv.   

Den fria leken är fri för barnen så länge det går att genomföra under fritidshemmets 
regler, de gränser som styr vad barnen får göra och inte göra. Fritidshemmet erbjuder 
barnen styrda aktiviteter med ett syfte. När barnen har fri lek kan det innebära att den 
kan bli styrd och även förstörd när en fritidspedagog kommer in och försöker hjälpa 
barnen för att kunna fullfölja sin lek som de gärna vill fortsätta med. 
Fritidspedagogerna stödjer barnen vid behov för att de ska kunna fullfölja leken. Den 
fria leken kan även vara styrd av fritidspedagogerna när barnen behöver hjälp med 
att dela ut roller eller lösa konflikter som kan ske. 
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7.2 Stöd för fri lek 
 
Det finns många sätt hur den fria leken kan stödjas av fritidspedagogerna till 
exempel genom miljön, lärande och av fritidspedagogerna.  

7.2.1 Miljöns betydelse för barnens fria lek 
 
I intervjuerna framkommer att miljön är central för lek. Fritidspedagogerna känner 
sig hämmade för att de har klassrumsmiljöer som de många gånger erbjuder barnen. 
Bland fritidspedagogerna är önskan stor att få fler rum där barnen kan vistas under 
sina lekar.  

Vi önskar att vi kunde erbjuda olika rum till exempel målarrum, byggrum och 
kuddrum, där materialet kan stå framme. Det är inte alltid stimulerande för barnen att 
vara i klassrum  

Det som inte stödjer barns lek i den miljön vi har på fritidshemmet är inredningen, det 
är inte inrett för deras lek med bänkar och bord. Lärarna vill helst inte att vi ska röra 
och ändra för mycket i klassrummet, det stör dem när de kommer nästa dag 

Barnen har fått vara med och inreda fritidshemmet så som dem vill ha det 

Det stimulerar mer när det finns material i rummen som får vara där, utan att man 
behöver plocka undan 

Fritidspedagogerna menar att ett klassrum inte stimulerar barnens lek. Det är risk att 
barn bara leker skola om de visats i ett klassrum. En del menar att det är brist på rum 
på som de kan erbjuda barnen. Fritidspedagogerna vill gärna att leksaker kan stå 
framme eller annat som barnen har skapat, att man inte alltid behöver plocka undan 
material. Det framkommer att barnen kan vara delaktiga och bestämma på 
fritidshemmet hur det ska se ut och inredas, vilket kan leda till att barnens lek 
inspireras och stimuleras till flera olika sorters lekar.   

7.2.2 Barnens lärande och utveckling genom fri lek 
 
Samtliga fritidspedagoger delar samma uppfattning om att lärande och utveckling 
gynnas av fri lek. När det gäller tekniken skiljer sig uppfattningen. Genom den fria 
leken lär barnen sig olika förmågor som till exempel samarbete och socialt samspel.  

Barnen lär sig av varandra som till exempel kommunicera, inta olika roller, 
turordning, utveckla idéer och fantasier. 

Barnen får möjlighet att återhämta sig i den fria leken och bearbeta olika situationer 
som uppstått under dagen, det är deras sätt att få struktur på verkligheten 

Det är viktigt att barnen får ta del av digitala verktyg för att hänga med i samhällets 
utveckling 

Jag är inte teknik hatare men jag tycker inte att vi på fritids behöver stå för mycket 
teknik egentligen, för det får barnen så mycket hemma ändå. Tekniken tar över 
barnens fria lek 

I det empiriska materialet framgår att barnen tränar olika förmågor genom den fria 
leken och att de utvecklas på olika sätt både individuellt och i par. Här menar 
fritidspedagogerna återigen att barnen lär sig av varandra genom den fria leken. Det 
som utvecklas är allt från språket till fantasi.  När barnen får möjlighet att inta olika 
roller vågar en del barn träda fram mer och uttrycka sig menar samtliga 
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fritidspedagoger. I skolan har barnen inte möjlighet på samma sätt att hinna sätta sig 
ner och reflektera över olika situationer. På fritidshemmet finns det möjlighet till att 
reflektera över olika situationer som till exempel hänt under skoltiden för att upprepa 
och bearbeta sina handlingar.  
Några av fritidspedagogerna menar att barnen inte borde sitta vid datorerna för att då 
minskar deras fria lek. Ungefär hälften av fritidspedagoger anser att digitala verktyg 
är betydelsefullt för barnen eftersom att de lär sig att utveckla språk, samspel och 
turtagande. Barnen får även följa med i samhällets utveckling.  

7.2.3 Fritidspedagogernas stöd i barnens fria lek 
 

Merparten av fritidspedagogerna klargjorde att barnen inte brukar berätta för dem 
vad de leker. Barnen söker sig gärna bort från dem till ett enskilt ställe där de får vara 
ifred. Fritidspedagogerna stödjer barnen vid konflikthantering eller vid andra 
situationer som inte barnen kan lösa själv. Ibland vill barnen att fritidspedagogerna 
ska komma och titta på barnens föreställningar som de vill visa upp och på detta sätt 
deltar fritidspedagogerna i barnens fria lek.  

Barnen är utspridda överallt därför frågar vi inte vad dem leker. Vi är inte duktiga på 
att följa upp barnens lekar i andra aktiviteter, det är vi jättedåliga på 

Vi finns där för barnen för att se till så leken är genomförbar, vi servar dem 

Jag kan tycka ibland att ni som kommer utifrån kan tycka att vi bara står. Men det 
bästa är när man inte behövs utan när barnen leker själva 

Jag hjälper barnen t.ex. med att kontrollera om klassrummen är lediga så att dem kan 
leka där. Vi ger dem rekvisita till exempel utklädningskläder 

Om det blir konflikter stödjer vi barnen, det roliga är att höra dem efter några gånger 
man varit inne och hjälpt dem lösa konflikter, när dem löser det själva, då har man ju 
lyckats 

Barn leker med barn jag tycker inte barn ska leka med vuxna. Barn är dem sunda de 
ska kunna leka, dem ska kunna sysselsätta sig själv. Det är bättre att observera och 
titta vad dem gör, då är man ändå delaktig 

Det är viktigt att delta i barnens fria lek, då ser dem att jag ser att deras lek är viktig 
och sen är jag ju här för deras skull. Och det är en trygghet för många barn också att 
se mig i leken, om jag är med lite så känns det bra för dem. Alla har inte det i sig att 
kunna leka fritt 

Samtliga fritidspedagoger menar att tiden inte räcker till för att ta reda på vad barnen 
leker, då det är många barn i verksamheten och de inte hinner följa upp deras lekar. 
Fritidspedagogerna menar att de inte behöver vara delaktiga i barnens lekar då de 
upplever att de inte vill förstöra och styra upp deras lek. En fritidspedagog menar att 
det är viktigt att observera barnen och att se att dem är självständiga i sina egna lekar 
vilket är deras mål, att barnen blir självständiga och tar egna initiativ. En annan 
fritidspedagog anser att det är viktigt att delta i barnens lek för att andra barn ska 
känna trygghet att komma in i leken och även för att utveckla relationen mellan 
varandra. Fritidspedagogerna hjälper barnen med material för att kunna genomföra 
sina lekar. Det verkar som att ett intresse hos fritidspedagogerna inte kommer fram 
tydligt då det anses vara mer betydelsefullt att observera barnen i deras lek. 
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8 ANALYS  
 
I analysarbetet synliggjordes tre tydliga teman. Det första temat är att 
fritidspedagogerna belyser att den fria leken motiverar till kommunikation och 
interaktion. Det andra temat är att fritidshemmets miljö har stor betydelse för barnens 
inspiration till lek, och det sista temat belyser att deras aktiva deltagande i barnens 
lek inte har så stor betydelse.  

8.1 Kommunikation och interaktion genom den fria 
leken 

 

Fritidspedagogerna i intervjun ser på fri lek som Eriksson. (Jensen, 2013) Det 
innebär att barnen bör vara fria från tid och begränsningar vilket betyder att barnen 
får uttrycka sig i leken genom egna idéer och fantasier utan förutbestämda tider och 
regler. Barnen tillfredsställer ouppfyllda önskningar genom leken samt intar olika 
roller. I vår data framhåller fritidspedagogerna att den fria leken är starkt förknippad 
med fritidshemmet och att det är en vardaglig huvudsysselsättning för barnen som tar 
stort utrymme. Det framkommer i resultatet att barnen lär sig att vara sociala, 
samspela, inta olika roller samt utveckla idéer och fantasier genom den fria leken. 
Liknande aspekter belyser Skolinspektionen (2010) genom att betona att leken är en 
grundläggande del på fritidshemmet och att barnens lust att lära väcks genom leken. 
Wetterblad (2012) menar att barnen utvecklas i interaktion med varandra. Han 
skriver vidare att leken är ett betydelsefullt verktyg för barnen att samspela. Det kan 
kopplas till Vygotskij som hävdar att för barnen ska kunna tillägna sig nya 
färdigheter är interaktionen och kommunikationen två viktiga beståndsdelar 
(Vygotskij, 1995) och detta betonar även fritidspedagogerna i vår intervju. 
Fritidspedagogerna i vår studie betonar att i det pragmatiska lärandet lär sig barnen 
genom att göra och av varandra vilket är kopplat till det myntade begreppet ”learning 
by doing”. Lärande och kunskaper utvecklas från de erfarenheter barnen gör menar 
Dewey (1983).  
Från en del fritidspedagoger framkommer det att digitala verktyg som till exempel 
Ipads och datorer tar över barnens fria lek, då fritidspedagogerna påpekar att det blir 
för mycket av detta hemma och av den anledningen behöver fritidshemmet inte 
erbjuda barnen lika mycket digitala verktyg i verksamheten. Qvarsells (2003) stödjer 
detta och menar att det finns en oro bland lärarna att tekniken tar över barnens lek. 
Qvarsell menar vidare att hennes studie visar att barnen främst använde sig av 
tekniken och sedan av leken. Fritidspedagogerna i denna studie ser på fri lek som 
Vygotskijs och Eriksons teori att i leken utmanar barnen sig själva och varandra 
(Lillemyr, 2002, Säljö 2000). Fritidspedagogerna i vår studie påpekar att digitala 
verktyg behövs för att barnen skall utveckla språket, samspel, turtagande, utmaning 
och även för att följa med i samhällets utveckling. Johansson och Pramling 
Samuelsson (2009) menar att barnen utvecklar kommunikationen i samspel med 
varandra i leken.  Skolinspektionen (2010) och Agbuga, Xiang och McBride (2013)  
har liknande synpunkter kring barnens tid på fritidshem och därmed hävdar att 
barnen måste få möjlighet att påverka eftermiddagarna på fritidshemmet och 
bestämma över sin egen tid. Barnen upplever sin tid på fritidshemmet mycket 
roligare när dem själv får möjligheten att välja vad de vill göra. 
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8.2 Miljöns betydelse för barnens inspiration till lek 
 

I våra intervjuer framkommer att miljön går hand i hand med barnens fria lek då 
miljön har stor betydelse för att inspirera barnen till lek och trygghet. På ett av 
fritidshemmen fick barnen delta i att inreda fritidshemmet. Resultatet visar att miljön 
är av stor vikt för barnens fria lek där de kan använda sina idéer och fantasier. 
Fritidspedagogerna menar att det är viktigt att ha flera rum att erbjuda barnen för att 
ge mer utrymme åt leken och deras erfarenheter. Även Eriksons lekteori menar att 
det är betydelsefullt att skapa miljöer där barnen kan inta olika roller och förverkliga 
sina fantasier (Jensen, 2013). Johansson och Pramling Samuelsson (2009) hävdar att 
det är betydelsefullt att inspirera miljön för att stödja barnens lek och lärande. 
Björklid (2005) anser att den fysiska miljön i verksamheten bör vara anpassad för att 
barnen skall kunna vara självgående och bli självinstruerande genom att ha material 
som till exempel kuddar, madrasser och stolar. Vidare menar Björklid att utomhus 
miljön är betydelsefull där det också krävs att barnen får tillgång till lösa material för 
att kunna ändra om miljön med pinnar, stenar och andra bräder som leder till samspel 
med miljön. I våra intervjuer framhålls att det är av stor vikt att barnen får tillgång 
till material för att kunna anpassa sin lek miljö och därför kan det vara anledningen 
till att klassrummen inte är bra till den fria leken.  

8.3 Fritidspedagogernas deltagande i barnens fria 
lek 

 

Intervjuerna visar att få fritidspedagoger inte brukar delta i barnens fria lek eftersom 
tiden inte räcker till och att barngruppen är stor. Det upplevs av fritidspedagogerna 
att barnens lek förstörs om de deltar i den då de vuxna styr omedvetet medan 
Johansson och Pramling Samuelsson (2009) menar att pedagogerna kan vara lyhörda 
och delta i barnens lek för att stödja dem. Vidare menar Qvarsell (2003) att det blir 
mindre utanförskap bland barnen om vuxna deltar i leken. I resultatet framkommer 
att det är av stor vikt att barnen leker ensamma då det leder till att de blir 
självständiga vid sina egna lekar, dessutom menar fritidspedagogerna att när de 
observerar känner de sig delaktiga i leken. En annan aspekt som framkommer i 
resultatet är att stödja barnen som åskådare genom att finnas till hands för att hjälpa 
barnen att ta fram material men även att se till att det finns tillgängligt. Enligt 
Eriksons lekteori ska leken vara fri från vuxna för att de inte ska kunna påverka 
barnens fria lek, medan Vygotskijs teori hävdar att den sociokulturella lärandeteorin 
är det av stor vikt att vuxna ska stödja barnen samt vägleda för att de ska kunna 
utvecklas anser (Jensen, 2013). Pedagogerna är oklara om sin inställning till leken 
med barnen, därför har det lett till att de blivit mer passiva åskådare när det gäller 
deras deltagande i barnens fria lek hävdar Hjort (1996). 
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9 DISKUSSION 
 
I vår diskussion kommer vi att diskutera nya frågor som har väckts under studiens 
gång. Vi har valt att dela upp i teman för att det ska bli tydligt och lätt att förstå våra 
resonemang.  

9.1.1 Den fria leken och fritidspedagogernas stöd 
 
Personal på fritidshem använder begreppet fri lek för att skilja på styrd och fri lek. I 
resultatet framhävs att fri lek är när barnen själva får bestämma vad de vill göra 
medan styrd lek är när fritidspedagogerna har ett uppsatt mål med planerade 
aktiviteter. Ur vårt perspektiv anser vi att det ska finnas en balans mellan styrda 
aktiviteter och fri lek på fritidshemmet för barnen är olika och vissa barn behöver 
möta flera styrda aktiviteter för att kunna utvecklas. I vårt resultat kan vi se att 
fritidspedagogerna tycker att den fria leken är central för barnen på fritidshemmet då 
det är en del i barnens vardag, där de får vara fria från tid och begränsningar, som 
Eriksson framhåller (Jensen, 2013). Vi betonar att fritidspedagogernas syn på den 
fria leken ger barnen möjlighet att använda sina fantasier samt bearbeta olika 
situationer på fritidshemmet. Vi anser att det kan vara betydelsefullt om 
fritidspedagogerna inte alltid deltar i barnens fria lek då leken lätt kan bli begränsad 
och styrd. Det framkommer i resultatet att en del fritidspedagogerna inte följer upp 
barnens lek, en tolkning kan vara att de är omedvetna om att de egentligen bör göra 
det för att visa barnen att deras intressen är av stor vikt på fritidshemmet som till 
exempel att följa upp programmet Talang som många barn följer på TV. Vi tycker att 
fritidspedagogerna ska visa att barnens intressen är centrala i verksamheten.  

 

9.1.2 Utveckling och lärande  
 

Skolinspektionen (2010) framhåller att den fria leken är central på fritidshemmen 
samt att barnens lust att lära väcks genom den. Vi anser att det är bra att den fria 
leken är central i fritidshemmen eftersom vi har lagt märke till i vår studie att det 
sker både en utveckling och lärande hos barnen genom den fria leken. Wetterblad 
(2012) hävdar att leken är ett bra verktyg för att det ska ske interaktion mellan 
barnen. Fritidspedagogerna i vår intervju menar att barnen lär sig på många olika sätt 
genom den fria lek. Barnen lär sig av varandra men även att kommunicera, samspela, 
inta olika roller och dessutom utveckla sina fantasier och idéer och detta stärker även 
Vygotskij (1995) som enligt den sociokulturella lärande och lekteorin menar att det 
finns två viktiga delar för att barnen ska ta till sig kunskap och det är interaktion och 
kommunikation.  
Resultatet visar att en del fritidspedagoger inte ofta är aktiva i barnens fria lek men 
ser till att den är genomförbar, då de anser att barnen blir självständiga genom att 
leka själva samt lär sig att lösa konflikter på egen hand. Genom att vid andra 
tillfällen blivit instruerade hur man kan gå tillväga för att lösa en konflikt. Vi anser 
att vissa barn behöver stöd och vägledning från fritidspedagogerna för att kunna lösa 
konflikterna då alla barn är olika, därför tycker vi att det är bra om de vuxna finns i 
närhet när barnen leker för att finnas som stöd men även för att försöka förstå 
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barnens lek och visa att den är viktig för fritidspedagogerna. Enligt vår data 
framkommer det av en del fritidspedagoger att digitala verktyg inte bör erbjudas lika 
mycket på fritidshemmet då barnen använder dessa verktyg hemma. Qvarsells (2013) 
anser att digitala verktyg tar över barnens lek. Vi anser att det är viktigt att erbjuda 
digitala verktyg i viss utsträckning då barnen utvecklar språk, samspel och 
turtagande. Dessutom anpassas barnen till samhällets utveckling. Vi menar att den 
fria leken fortfarande måste ha ett större utrymme på fritidshemmet än de digitala 
verktygen då barnen interagerar med varandra och kommer på olika lekar 
tillsammans. Det är även av stor vikt anser vi att fritidspedagogerna är med i 
utvecklingen av spelen som barnen använder sig av för att förstå deras agerande i 
spelen. Johansson och Pramling Samuelsson (2009) hävdar att det är betydelsefullt 
att pedagogerna skapar en god miljö som stödjer barnens utveckling och lärande. Det 
framkommer i intervjuerna att på ett av fritidshemmen får barnen vara med att inreda 
och det tycker vi är bra för att barnen ska känna delaktighet och trygghet i 
verksamheten, samt skapa en miljö som stimulerar deras lek. Det vi även anser är att 
material på fritidshemmet ska få stå framme för att det ska finnas till hands för 
barnen.  

9.1.3 Samverkan mellan fritidshemmet och skolan 
 
Enligt Allmänna råd (2007) skall fritidshemmet komplettera skolan. Resultatet visar 
att fritidshemmet erbjuder praktiska moment istället för teoretiska där barnen får 
möjlighet att befästa kunskaperna på ett annat sätt. Vi anser att denna typ av 
variation är ett bra sätt att erbjuda barnen olika lärtillfällen. En del fritidspedagoger i 
vår studie menar att grundskollärarna inte har en fullständig förståelse över vad som 
sker på fritidshemmet medan fritidspedagogerna är med både i skolan och på 
fritidshemmet. De menar att lärarna borde vara mer flexibla och hjälpa varandra vid 
olika tillfällen i verksamheten för att även se barnens sida på fritidshemmet. Vi håller 
med om detta då vi enligt våra egna erfarenheter har lagt märke till att många lärare 
inte vill hjälpa till på fritidshemmet medan fritidspedagogerna går in i skolan och 
ställer upp och tar enstaka lektioner. För att barnen ska utvecklas tycker vi att det 
krävs en bra samverkan mellan grundskollärare och fritidspedagoger och för att 
verksamheterna ska vara välplanerade. Flera fritidspedagoger menar att lärarna inte 
har en inblick i fritidshemmet och vad som sker där samt vad fritidspedagogerna har 
för roll. En tolkning är att grundskollärarna inte har ett intresse för vad som sker i 
fritidsverksamheten. Vi tycker att det är av stor vikt att grundlärarna och 
fritidspedagogerna stöttar varandra i arbetslaget och visar intresse för varandras yrke 
med tanke på att de arbetar med samma barn och deras lärande och utveckling.   
Samtliga deltagare i intervjuerna menar att fritidshemmen kompletterar skolan 
genom att erbjuda praktiska moment som är inslag av teoretiska ämnen, men även att 
många barn lär sig bättre genom det praktiska än det teoretiska. Samtliga 
fritidspedagoger lyfter fram att barnen tränar olika färdigheter som till exempel 
kommunikation och samspel, därför är det viktigt att erbjuda praktiska moment för 
barnen där de kan befästa kunskaperna på ett annat sätt. Enligt våra egna tankar är 
det betydelsefullt att erbjuda en balans mellan praktiska och teoretiska moment där 
barnen får möjlighet att vidga sitt lärande eftersom alla barn är olika och lär sig på 
olika sätt, där är även fri lek en viktig faktor för barnen då de får möjlighet att 
utvecklas på många olika sätt både själva och tillsammans med andra. 
 



22 

 

 

9.1.4 Pedagogiska implikationer 
 
Vårt resultat har stor betydelse för den pedagogiska verksamheten då den fria leken 
är central på fritidshemmen. Vi anser utifrån vårt resultat att den fria leken har stor 
betydelse på fritidshemmet. Det är av stor vikt att erbjuda barnen en meningsfull 
fritid på fritidshemmet som till exempel att erbjuda fri lek då vi uppmärksammat i 
vårt resultat att det sker både utveckling och lärande genom den fria leken. I 
intervjuerna framkommer att fritidspedagogerna deltar i barnens fria lek genom 
observationer. Hjort (1996) menar att det saknas kunskap bland pedagogerna 
gällande deras deltagande i den fria leken och anses därför vara passiva. En idé 
utifrån studiens resultat är att påbörja ett utvecklingsarbete om fri lek som skulle 
kunna leda till:  

• Insikt i vad ett aktivt deltagande i den fria leken kan få för betydelse som 
också gynnar barns utveckling och lärande.  

• Se den fria leken ur olika perspektiv. 

• Utveckling av fritidshemsverksamhetens miljö. 

• Att enklare följa upp barnens lek. 

• Erbjuder barnen både fri lek och planerad aktivitet 
Vi menar att de konsekvenser som kan uppstå när det inte finns en balans mellan 
styrd och fri lek, är att en del barn blir oroliga och otrygga då många barn ibland 
behöver erbjudas en styrd verksamhet. För att barnen ska kunna välja vad de vill 
göra anser vi därför det är av stor vikt att erbjuda både fri lek men samtidigt en styrd 
aktivitet. Vi tänker även att det är av stor betydelse att pedagogerna ser den fria leken 
ur olika perspektiv för att förstå barnens lekar.  
En idé på en forskningsfråga som kommit fram under arbetets gång är hur kan 
barnens fria lek följas upp av fritidspedagogerna i deras planerade aktiviteter. Denna 
studie kan till exempel göras genom att det väljs ut fritidspedagoger som är aktiva i 
barnens fria lek. Genom att vara aktiva i barns lekar kan de få syn på vad barnen är 
intresserade av. Detta kan leda till att det blir enklare att ta upp barnens intressen i 
fritidspedagogernas planerade aktiviteter.  
Tack vare detta arbete och intervjuerna har vi fått en djupare förståelse kring den fria 
leken och hur betydelsefull den är. Vi känner oss säkrare i vår roll och kan lättare 
argumentera för hur viktig den fria leken är på fritidshemmet för andra omedvetna 
personer inom området. Detta är betydelsefullt att lyfta fram på fritidshemmet för att 
tydliggöra verksamheten och kan vara ett exempel på hur fritidshemmet genom fri 
lek verkligen kompletterar skolan då barn kommunicerar och interagerar.  
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1 
 

 

Bilagor 
 

Intervjufrågor till fritidspedagogerna 
 

1.Vad anser ni är lek på fritidshemmet?  
 

2. Hur definierar ni den lek när barnen leker på egen hand eller styrd av er? 
  

3.På vilka platser leker barnen på egen hand? När sker det i verksamheten? Vad tror 
ni att denna lek handlar om? Är det något barnen berättar om? Förändras den och i så 
fall hur? 
 

4 .När är det inte fri lek? 
 

5. Vilken roll spelar leken i skolbarnens vardag? vad tänker ni om den?  
 

6.Utvecklas barnen i den fria leken? I så fall hur? (földfråga ovan) 
 

7. Tar ni utgångspunkt i barnens lekar? T.ex. följer ni upp saker som ni ser att barnen 
leker  

 
8. Hur stödjer ni barnen i den fria leken?  

 
9. Deltar du i barnens fria lek? I så fall hur? Om nej, varför inte?  

 
10. Hur tänker ni att miljön kan stödja barns lek och i så fall hur, vad gör ni för att 
inspirera barns lek i miljön? Vad stödjer inte barns lek i den miljön som ni har på 
fritidshemmet? 

 
11. Hur tänker ni idag om att ni ska komplettera skolan när det gäller barns 
utveckling och lärande, vad är det ni gör?  
 

 
 

 


