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Abstract 
Den fria lekens betydelse för fritidshemmens barns utveckling – utifrån åtta 

fritidspedagogers upplevelser och erfarenheter. 

 

The importance of free play for after school children's development - based on eight 

pedagogues experiences.  

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur fritidspedagoger talar om och upplever fri 

lek på fritidshemmet. Vi har använt oss av följande frågeställningar: Vilken betydelse 

upplever fritidspedagogerna att den fria leken har för barns lärande på fritidshemmet? 

Vilka hinder upplever fritidspedagogerna kan uppstå i samband med fri lek?  
Vi har använt oss av en kvalitativ metod där vi genomförde intervjuer med åtta 

fritidspedagoger. Undersökningen är gjord utifrån en fenomenografisk forskningsansats. 

Studiens resultat analyseras med hjälp av den sociokulturella teorin som grundas i Lev 

Vygotskijs uppfattning om att utveckling sker i samspel med andra. Vår studies resultat 

visar att samtliga pedagoger anser att fri lek är viktig för barns utveckling och lärande. 

Genom fri lek får barnen bland annat möjlighet att utveckla det sociala samspelet, ta 

hänsyn till varandra och skapa en identitet. I intervjuerna lyfter respondenterna att både 

fantasin och språket utvecklas genom lek. Det framkommer även negativa aspekter där 

pedagogerna menar att mobbning och makthierarkier kan förekomma utan 

pedagogernas vetskap. Därför måste pedagogerna vara lyhörda och observanta på vad 

som sker under den fria leken. Resultatet visar även att flera pedagoger anser att barn 

idag har svårt med konflikthantering eftersom de väntar sig att vuxna ska lösa åt dem. 

Detta är något som ges utrymme till att träna på i leken.  
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1 Inledning 
Under vår utbildnings gång, har vi fått intrycket att den fria leken har betydelse för 

barns lärande inom olika utvecklingsområden. Jensen (2008) menar att barn leker som 

allra mest när de är mellan 5-7 år gamla då de ägnar ungefär 50% av sin vakna tid till att 

leka. Knutsdotter Olofsson (2003) påpekar att samtidigt som leken leder till ett gott 

kamratskap, leder den även till att barnen utvecklas på alla områden. Samtidigt finns 

forskning som ifrågasätter den frie lekens betydelse. En del menar att om barnen endast 

får leka fritt blir fritidsverksamheten enformig och tråkig, vilket kan leda till att 

fritidspedagogerna blir passiva och ”bara erbjuder fri lek och förvaring”. Utifrån detta 

ovan beskrivna har vi fått uppfattningen att det finns frågor som ”varför leker de bara?” 

eller ”lär de sig något?” som behöver besvaras.  

 

Wetterblad (2012) påpekar att lek kan ses ur olika perspektiv, men att det viktigaste och 

mest centrala för fritidshemmet är det sociala perspektivet. Detta eftersom både leken i 

sig och förmågan att kunna leka är nödvändig för att kunna skapa relationer. I 

Skolverket (2011) skrivs det att varje individ ska få möjlighet att kunna utveckla en 

förmåga till att samarbeta med andra samt ta ansvar för både sig själv och omgivningen. 

Wetterblad (2012) poängterar att det är viktigt att barnen på fritidshemmet blir sedda, 

bekräftade och accepterade av sina kompisar eftersom barns självkänsla och identitet 

skapas i samspel med andra människor. Enligt Skolverket (2011) är lärande, språk och 

identitetsutveckling nära sammankopplade vilket gör att varje individ ska få möjlighet 

att utveckla sin kommunikationsförmåga för att kunna kommunicera med andra. I 

Skolverket (2014:10) står det att ”Fritidshemmet ska vidare främja allsidiga kontakter 

och social gemenskap”. När barn leker med varandra utvecklar de social kompetens 

vilket gör att de förstår leksignaler. För att kunna leka krävs det att barnen förstår 

leksignaler, då leksignaler har visat sig vara betydelsefulla för barn när de leker med 

varandra. Knutsdotter Olofsson (2003) menar att en av anledningar till att barn inte 

behärskar leken är att de har en bristande social kompetens, vilket gör att de har svårt att 

förstå de sociala lekreglerna som krävs för att en lek ska fungera.  

 

Wetterblad (2012) poängterar, i likhet med Pramling Samuelsson (2013) att leken är en 

viktig del av inlärningen med den skillnad att Pramling Samuelsson (2013) inte alltid 

tolkar lek som något positiv. Kritikerna hävdar att det finns en slags romantisk syn på 

leken som visar att barn alltid lär sig någonting när de leker, vilket de menar inte alltid 

ska tas för givet. Den fria leken kan m.a.o. både ses som viktig för barns lärande eller 

enbart som ett tidsfördriv. Därför vill vi i vår studie undersöka hur fritidspedagoger 

uppfattar den fria lekens betydelse för barns lärande på fritidshemmet. Det finns mycket 

tidigare forskning kring ämnet den fria lekens betydelse för barn, dock inte inom 

fritidshemmets arena.  

 

I Skolverket (2014) skrivs det även att det är viktigt att det finns vuxna som är både 

intresserade och kunniga för att kunna skapa stimulerande lärmiljöer för barnen där det 

finns möjlighet till lek och interaktion med kamrater. Forskare har en samstämmig bild 

och menar att barn som vistas i sådana stimulerande lärmiljöer har större möjlighet att 

både lära sig och utvecklas än de barn som inte har samma tillgång till sådana miljöer 

(Skolverket, 2014). 
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2 Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna studie är att utifrån sociokulturell teori om barns lärande undersöka 

fritidspedagogers upplevelser av den fria lekens betydelse för barns lärande på 

fritidshemmet.  

 

För att kunna besvara detta ovan beskrivna syfte använder vi oss av följande 

frågeställningar: 

 

- Vilken betydelse upplever fritidspedagogerna att den fria leken har för barns 

lärande på fritidshemmet?  

- Vilka hinder upplever fritidspedagogerna kan uppstå i samband med fri lek?  
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3 Tidigare forskning 
Syftet med denna studie är att utifrån sociokulturell teori om barns lärande undersöka 

fritidspedagogers upplevelser av den fria lekens betydelse för barns lärande på 

fritidshemmet, samt vilka hinder som kan uppkomma i samband med fri lek. Utifrån det 

har vi har här valt att dela in forskningsöversikten i fem olika underrubriker. Vi kommer 

först att beskriva leksignaler och vilka förutsättningar som krävs för att kunna leka för 

att sedan beskriva låtsaslekar, rollekar och intresselekar samt vilken betydelse för 

lärandet dessa tre lekar har. Vi kommer även att beskriva lekskickliga barn och deras 

förmågor samt pedagogers upplevelser kring fri lek. Vi kommer slutligen även att 

belysa negativa aspekter av den fria leken. 

 

3.1 Leksignaler – en förutsättning för att kunna leka 

Jensen (2008) har gjort en undersökning på en förskola och undersökt hur barnen leker. 

Jensen kom i sin studie fram till att när barnen leker kommunicerar de signaler till 

varandra som kallas för leksignaler (Jensen, 2008). Dessa är viktiga för att alla ska 

förstå att det som sker är lek och inte något annat, det räcker inte med bara 

lekhandlingar. Vidare menar Jensen (2008) att det finns olika typer av leksignaler som 

visar sig på olika sätt. Ett sätt är skratt och leende, när barn leker på låtsas skrattar de 

och/eller ler mycket mer än när något är på riktigt. Även rörelseschemat ser annorlunda 

ut. När barn leker på låtsas rör de vissa kroppsdelar antingen långsammare eller 

snabbare, för att markera, än när de utför samma handling på riktigt. Ljudeffekter spelar 

en stor roll eftersom när något är på låtsas används vissa ljudeffekter för att ersätta 

något som saknas, exempelvis om barnen leker att de rider kan de skrika högre när 

hästen springer fortare. Ett annat sätt är att röstläget ändras, när något är på låtsas 

används oftast ett högre tonläge än om det skulle varit på riktigt. När det pågår en 

låtsaslek tittar den som låtsas i högre utsträckning på de som är med och leker, den letar 

efter deras blickar för att få mer ögonkontakt. Ett barn som låtsas kan, om det saknas 

fysiska objekt, använda sig av uttalade verb eller substantiv för att förstärka handlingen 

barnet utför. Ett vanligt sätt att visa att det som sker är på låtsas är att prata i imperfekt 

och då används specifika ord eller fraser för att förtydliga om det som sker är på låtsas 

eller på riktigt. Exempel på dessa är ”det är inte på riktigt”, ”men det är ju bara på 

låtsas”, ” jag är inte med mer” eller ” det gjorde ont på riktigt” (Jensen, 2008).  

 

Heurlin (2005), som har skrivit om platser för lek, upplevelser och möten, har undersökt 

barns rörelsefrihet i fyra olika bostadsområden kom fram till att genom att öva upp 

leksignaler tränas det sociala hos barn eftersom de måste lära sig att förstå leksignalerna 

för att lära sig att kunna leka med de andra barnen. Jensen (2008) påstår att en social lek 

alltid innehåller leksignaler vilket gör att det är viktigt att kunna förstå dessa. Även 

Heurlin (2005) menar att den sociala aspekten är viktig i leken eftersom lek innebär en 

social interaktion som hjälper barnen att se världen ur olika perspektiv. Jensen (2007) 

hävdar utifrån sin undersökning kring låtsaslek, att barnen lär sig de grundläggande 

leksignalerna redan när de är små, före ett års ålder. De lär sig då av sina föräldrar eller 

andra vuxna.  

 

Knutsdotter Olofsson (1991) beskriver utifrån resultaten i sin studie, där hon på ett 

daghem undersökte varför en del barn inte leker, vikten av att kunna förstå leksignaler. 

Författaren menar att för att barnen ska kunna leka måste de kunna förstå de andra 

barnens leksignaler och själva kunna kommunicera sin lek till andra barn. Däremot 

menar Jensen (2007) att om ett barn inte leker behöver detta inte betyda att det inte 

förstår leksignaler eftersom lek inte utövas av den som inte är i en positiv 
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sinnesstämning, det vill säga, de som känner sig rädda, ledsna eller arga. Men om ett 

barn tydligt avviker från ett förutsatt lekbeteende kan det bero på att detta barn inte har 

lärt sig grunderna för lek. Ett sådant barn behöver uppmuntras till lek samt introduceras 

i grunderna och lekreglerna, och andra sidan kan ett extremt intresse för att allt är på 

låtsas också tyda på att barnet kan behöva hjälp. Knutsdotter Olofsson (1991) betonar 

också att trots att barnen leker själva och det då inte behövs några leksignaler finns både 

lekkänslan och lekens medvetande där. Jensen (2007) påpekar att leksignalerna inte 

direkt talar om vilken slags lek barnen leker, utan bara att det är en låtsaslek och inte på 

riktigt. Tullgren (2003) påpekar att barnen måste vara överens om att de leker så att 

inget tas på allvar.  

 

3.2 Barns sociala utveckling i leken 

Fri lek har flera olika funktioner, en av dessa funktioner går ut på att bidra till att barnen 

utvecklar sin sociala kompetens eftersom en social lek hjälper till att både stimulera 

språkförmågan och kommunikationsförmågan (Jensen, 2008). Tullgren (2003) 

poängterar att det är genom leken som barn bygger sina relationer samtidigt som barnen 

utvecklar sitt språk. Knutsdotter Olofsson (1991) kom i sin studie fram till att barn 

utvecklar den sociala skickligheten om de får leka mycket med varandra. Vidare skriver 

författaren att leken är det mest naturliga för barnen för att kunna vara tillsammans, att 

leka med andra barn ger dem social kompetens samtidigt som de lär sig de olika 

lekreglerna. Jensen (2007) har gjort en tvärvetenskaplig undersökning om lärandets 

relation till låtsaslek och kom där fram till att barnen lär sig att kommunicera i olika 

aktiviteter. Exempel på olika sådana aktiviteter är matsituationer i hemmet, lekar med 

vänner eller kommunikation med pedagoger eller annan personal.  

 

Jensen (2007) hävdar utifrån sitt forskningsresultat att låtsasleken, och lek 

överhuvudtaget, är en social aktivitet. Vidare menar författaren att olika sociala 

aktiviteter har egna betydelsefulla kommunikationer. Vidare skriver Jensen att lek och 

lärande är bundet till varandra. Det finns en specifik kommunikation mellan barnen som 

skiljer lek från andra sociala aktiviteter. När barnen utvecklar en förmåga att vara med 

och delta i olika sociala aktiviteter blir ett lärande påtagligt i flera led, där lärande får 

positiva effekter för framtiden. 

 

Pramling Samuelsson (2003) har gjort en undersökning om hur pedagoger beskriver fri 

lek idag jämfört med hur det såg ut när de var små, och kom fram till att leken är viktig 

för att barnen ska kunna utvecklas socialt, förstå sin omvärld och förstå vad som händer 

runt omkring dem. Heurlin (2005) kom i sin studie fram till att barn får möjlighet att 

både lära sig att växla identitet samt sätta sig in i andras situationer genom möten med 

andra människor. Om barn förstår och kan sätta sig in i andras situationer kan det leda 

till att de stabiliserar sin egen identitet (Heurlin, 2005). Jensen (2008) kom i sin 

undersökning fram till att i leken får barnen möjlighet att utveckla sin identitet på ett 

sätt som inte är möjligt utanför leken. Tullgren (2003) skriver i sin avhandling om den 

välreglerade friheten som handlar om att konstruera det lekande barnet, att detta leder 

till att barns säkerhet och deras förmåga till att bidra till leken ökar. Detta gör att de får 

en större valfrihet när de ska välja kamrater. Tullgren har i sin forskning kommit fram 

till att kunna vara en bra kamrat är något som barnen får öva på varje dag genom leken.  
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3.3 Lek som lärande – när barnen leker fritt 

Pramling Samuelsson (2003) menar att läroplanen idag inte skiljer lek från lärarande, 

något som gjordes tidigare. Istället integreras leken med lärandet. Författaren påpekar 

att de ord som används för att beskriva lek som fri, spontan, social, engagerad och 

glädje är något som används när produktiva lärandesituationer beskrivs, både när det 

gäller skola och förskola. Författaren ovan lyfter även att barn måste få möjligheten att 

leka och att det finns ett värde i den för barnen. De ska även få tillgång till att tillämpa 

olika aktiviteter. Samtidigt menar författaren att många barn idag inte har tillräckligt 

med tid för den fria leken då de har mycket aktiviteter på vardagarna och på helgerna. 

Detta leder till att leken inte blir lika spontan som tidigare. I och med det måste 

pedagogerna se till att det finns en balans mellan möjligheten till lek och de rutiner som 

finns i skolan. Tullgren (2003) poängterar att pedagogerna i skolan och på 

fritidshemmet kan använda sig av lek och kommunikation för att lära barnen samhällets 

normer och värden. Tidigare nämnda författare menar att barnen förväntas leka som 

samhället vill och som speglar dess krav på social kompetens, där kommunikationen är 

viktigast.  

 

Det finns olika lekar som barn leker. Här nedan tas låtsaslekar, rollekar och 

intresselekar upp samt vilken betydelse de har för barns utveckling.  

 

3.3.1 Låtsaslek 

Enligt Jensens studie (2008) om låtsaslekens betydelse som är utförd på förskola genom 

observationer, finns det fem olika kriterier som behöver uppnås för att kunna vara med 

och leka när det talas om låtsaslekar och den lekande individen. Jensen hävdar att om 

dessa kriterier inte uppfylls är det väldigt svårt att se vad som händer i en låtsaslek eller 

om det är på låtsas (Jensen, 2008). 

1. De som är med i leken och leker vet skillnaden på när något är på låtsas eller när 

det är på riktigt. Om barnen inte förstår detta eller vet det kan de inte uppfylla 

det nästkommande kriteriet.  

2. Den som leker på låtsas och utför låtsashandlingar gör det med mening där 

avsikten är att låtsas.  

3. Den som leker på låtsas gör handlingar som om de vore något annat än vad de 

egentligen är. Den som leker använder också objekt som om de vore något annat 

och låtsas vara någon som de egentligen inte är. När leken observeras utifrån 

eller om någon är med som lekkamrat ska barnet uppfatta dessa handlingar och 

objekt i en metaforisk mening. Ett barn kan exempelvis sätta en pinne mellan 

benen och leka att pinnen är en häst. 

4. Den som kan leka en låtsaslek förtydligar lekens som-om-karaktär med hjälp av 

olika signaler för att de runt omkring ska förstå att det som görs är på låtsas. 

Dessa signaler som används för att kommunicera kallas för leksignaler.  

5. Den som är inne i låtsasleken upplever att leken är rolig och sinnesstämningen är 

glad hos individen.   

Resultatet av Tullgrens studie, (2003) där författaren studerat leken i förskolan med 

fokus på det som händer i leken när pedagogerna deltar, visar att låtsaslekarna bidrar till 

barns utveckling samt gynnar inlärningen. Knutsdotter Olofsson (1991) hävdar att om 

barnen blir störda när de leker blir leken outvecklad och inte meningsfull för dem. 

Författaren lyfter då att pedagogerna ska lyssna på barnen och ta reda på deras intressen 

för att kunna stimulera detta.  
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Knutsdotter Olofsson (1991) hävdar att låtsasleken grundas på barns föreställningar och 

är den lek som är mest avancerad för barnen men även den lek som är rikast. Även 

Jensens forskning (2008) visar att all form av lek, men framför allt låtsaslek, är den lek 

och aktivitet som beskrivs som mest utmanade och utvecklande för barn. Knutsdotter 

Olofsson (1991) poängterar utifrån sin avhandling att låtsasleken spelar en betydande 

roll när det kommer till barnens lärande av såväl känsla, kommunikation, tankespråk 

samt den sociala kompetensen. Författaren menar att i låtsasleken får barnen möjlighet 

att träna sin kreativitet och att lära sig att det inte alltid bara finns en enda lösning på ett 

problem, utan att de tillsammans kan komma fram till olika lösningar. Ovan nämnd 

författare betona att barnens påhittighet, fantasi och flexibilitet i tanke och handling 

utvecklas. Tullgren (2003) menar att det kreativa tänkandet är en skapande process full 

av fantasi som gör att de verkliga situationerna får en ny betydelse, detta genom att 

barnen kan dramatisera sina upplevelser men också ge dessa upplevelser liv och nya 

tolkningar. Knutsdotter Olofsson (1991) påpekar att språket spelar en stor roll i 

låtsasleken eftersom det har visat sig att språket varit mer varierat än i andra 

sammanhang. Författaren hävdar också att talspråk och kroppsspråk utvecklas i 

låtsasleken samtidigt som kommunikationen tränas. När barnen leker låtsaslekar lär de 

sig de olika delarna av kommunikation, som att lyssna, kompromissa, ta andras 

perspektiv, anpassa sig efter andra och deras förslag samt komma med egna idéer. 

Jensen (2007) poängterar utifrån sina forskningsresultat att låtsasleken är en social 

aktivitet eftersom barnen, eller de som deltar i leken, sänder ut samma signaler i leken 

trots att det inte är samma lek. Det spelar ingen roll om de leker att de är en familj eller 

om de ska ut på rymdfärd. Jensen (2008) hävdar att desto äldre barnen blir desto mer 

verbal blir både låtsasleken och andra lekar. Istället för att visa med bara kroppsliga 

handlingar låtsas de genom att berätta för varandra. När barnen blir äldre ändras även 

tänket i leken från ”som om”, till ”tänk om”. Leken blir därmed mer hypotetisk ju äldre 

barnen blir. När barnen är från och med åtta och nio år låtsas de mer genom att de 

fantiserar och planerar olika önskescenarier eller gör dramatiseringar med sina vänner. 

Låtsasleken kan finnas kvar i viss mån men blir mer och mer ovanlig. 

  

3.3.2 Rollek 

I rollekarna utvecklar barnen en förmåga att kunna förstå andra människors känslor och 

avsikter (Tullgren, 2003). Enligt Jensen (2008)  kan rollerna i en rollek variera väldigt 

mycket. Dessa roller kan vara allt ifrån välkända roller, som syskon eller föräldrar till 

olika djurroller. Det kan även vara stereotypa roller, exempelvis polis eller brandman 

men också fiktiva karaktärer som Superman eller Batman. När barnen leker rollekar 

måste de kunna sätta sig in i hur den rollkaraktär de ska vara tänker, handlar och känner. 
Vidare skriver Tullgren (2003) att barnen i rollekarna får chansen att både upptäcka 

samt prova på nya identiteter, vilket är viktigt för deras identitetsskapande. Jensen 

(2008) lyfter att det är av stor betydelse att barnen kan respondera på om de andra 

deltagarnas roller stämmer med det som de själva tänker och hur de föreställer sig att 

leken och rollerna ska vara. Vid tillfällen då någon inte agerar som det är tänkt att den 

rollen ska spelas kan det uppstå konflikter, något som barnen måste lära sig att kunna 

förhålla sig till. Ett exempel på det kan vara om någon som ska vara polis inte agerar 

som en polis skulle ha gjort. Författaren menar att ju äldre barnen blir desto mer 

utvecklas lekscenarierna och blir mer fantasifullare än tidigare, exempelvis blandas 

fiktiva figurer in, men lekarna blir också mer utmanade, dvs. de fiktiva personerna och 

inslagen skapar problem och det uppkommer konflikter som måste lösas.  

 

Tullgren (2003) poängterar att dessa lekar hjälper barnen att utveckla en 

föreställningsförmåga, vilken är avgörande för att barnen lättare ska kunna förstå både 
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instruktioner och berättelser. Det hjälper dem även att förstå sammanhanget i såväl 

undervisningen som i leken. Tullgren hävdar vidare att både fantasilekarna och 

rollekarna utvecklas först och främst i förskolan men att de följer med barnen upp i 

fritidsåldern. Med fritidsåldern menar författaren de barn som är mellan sex och tolv år.   

 

3.3.3 Intresselek 

Intresselekarna är de lekar som utvecklas främst när barnen är något äldre och är något 

som följer med dem hela livet. I intresselekarna delar barnen sina intressen med 

varandra och kan på så sätt finna både nya vänner och ny kunskap (Tullgren, 2003). 

Vidare skriver Tullgren att leken ska vara jämlik. Det betyder att den ska vara på lika 

villkor, oberoende av styrka och ålder samt vara fri från krav. Barnen ska inte heller 

känna någon stress i leken. Löfdahls (2002) undersökning om leken som en arena för 

kulturellt och socialt meningsskapande, visade att i leken får barnen möjlighet att 

använda sina tidigare erfarenheter samt dela och kombinera det med andra barns 

erfarenheter. Detta gör att leken får ett nya kreativa innehåll. I intresselekarna lär sig 

barnen av varandra samt utvecklar den sociala kompetensen (Tullgren, 2003).  

 

 

3.4 Lekskickliga barn 

Knutsdotter Olofsson (1991) lyfter att ömsesidighet, samförstånd och turtagande är 

viktiga delar för lekskickligheten, författaren förtydligar även vad dessa begrepp 

betyder. Med ömsesidighet menas att båda barnen befinner sig på samma nivå i leken 

där åldern inte har någon betydelse. Med samförstånd menas att barnen kan förstå att de 

leker och vad de leker. Turtagande betyder att alla förstår att ”ibland är det min tur och 

ibland är det din tur”. Vidare skriver författaren att lekskickliga barn är duktiga på att 

anpassa sig när de leker med yngre barn. I Pramling Samuelssons (2008) undersökning 

framkom det att det finns en typ av överföring från lek-färdigheter till 

vardagsfärdigheter. Barnen skapar en repertoar av olika sätt de agerar på i olika lekar. 

På så sätt för de över leken till vardagens rutiner. Knutsdotter Olofsson (1991) hävdar 

att för att kunna leka måste barnen ha förståelse för att allt i leken inte är som det ser ut 

att vara, dvs. hålla sig till den verklighet som finns i leken. De barn som är lekskickliga 

har lättare att skapa och förstå lekvärldar. I Löfdahl (2002) beskrivs lekvärldar som 

olika situationer där barn tillsammans med vuxna med hjälp av fantasin kan skapa nya 

betydelser av handlingar och föremål. Det är genom lekvärldarna som barnen utvecklar 

leken och sig själva. I och med det måste pedagogerna hjälpa barnen att utvecklas till 

lekskickliga barn.   

 

Knutsdotter Olofsson (1991) menar att barn som har lärt sig att leka har lätt för att, och 

kan enkelt, närsomhelst träda in i lekvärlden. Författaren påpekar att barnen i leken 

måste förstå meningen med det de gör och att de förstår när någon eller något 

förvandlas till något annat, exempelvis kan en sten bli ett bröd eller någon kan bli en 

prinsessa eller drake. Jensen (2007) hävdar utifrån sina forskningsresultat att ju mer 

barn leker desto duktigare blir de på att leka och kan då lättare utveckla en ökad 

kreativitet, social kompetens, stimulerad språkförmåga samt ökad kognitiv och 

emotionell utveckling, vilket är några fördelar som leken för med sig. Knutsdotter 

Olofsson (1991) poängterar att en lek som är utvecklad bara kan uppstå i en miljö som 

kan stimulera lekandet där även de vuxna är lekglada och positiva till lek. Hjorth (1996) 

kom i sin undersökning om barns tankar om lek, fram till att barn leker dels för att de 

tycker att det är roligt men även för att få prova och utveckla sina kompetenser. 

Exempel på sådana kompetenser är social kompetens, personlig kompetens och praktisk 
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kompetens. Detta gör att de hellre leker med barn som kan leka, dvs. barn som är 

lekskickliga, och utesluter de som inte behärskar leken.  

 

3.5 Pedagogers roll i den fria leken 

Welén (2003) hävdar att pedagogers syn på vad leken har för betydelse för lärandet ser 

olika ut världen över även om mycket forskning visar att leka är något av det viktigaste 

som ett barn kan göra. Detta beror till stor del på vilka förutsättningar som finns, om det 

finns tillgång till lekmaterial och hur högt leken värderas i samhället. Eftersom olika 

människor ser på lärande på olika sätt och är intresserade av olika aspekter av lärandet, 

leder det till att definitionen ser olika ut hos olika människor (Ugaste, m.fl.  2013).  

 

Löfdahl (2002) diskuterar olika didaktiska implikationer som kan uppstå när pedagoger 

försöker förstå leken. Författaren menar att för att förstå barns perspektiv i leken måste 

pedagogerna förstå hur barnen själva uppfattar lekens olika förutsättningar. Detta är 

viktigt eftersom barnens perspektiv på lek som helhet visar att det är av stor betydelse 

för hur pedagoger organiserar och ordnar deras lekar. Faktorerna tid, rum och material 

spelar stor roll för att innehållet i lekarna ska bli så bra som möjligt och för att barnen 

ska ges möjlighet till meningsskapande. Kane (2013) har intervjuat ett flertal 

fritidspedagoger för att se hur de ser på ämnet lek. Fem olika punkter var återkommande 

i intervjuerna vilket gör att Kane väljer att presentera dessa som centrala och viktigast i 

sin studie. Den första punkten handlar om att kunna skapa yta för lek, pedagogerna ser 

en svårighet i att de inte kan behålla något barnen gör på fritids till dagen efter, eftersom 

de delar lokaler med skolan och har fritids i klassrummet.  

 

Den andra punkten Kane diskuterar handlar om att hitta vart gränsen vid lek ska dras. 

Barn testar gärna gränser och då måste pedagogerna veta vart de ska dra sin egen gräns 

utifrån sig själva men också kunna ta hänsyn till skollagen. Den tredje punkten som togs 

upp behandlade hur mycket pedagogen ska kontrollera barnens aktiviteter och i vilken 

utsträckning de vuxna ska bestämma hur barnen ska leka, när de ska leka, med vilka 

eller vem barnen ska leka med, och i vilken utsträckning barnen får använda de resurser 

som finns. Pedagogerna menade att situationen och sammanhanget avgör om 

pedagogerna antingen kan göra detta öppet och medvetet eller om de gör det omedvetet. 

Kane menar att det är viktigt att pedagogerna anordnar aktiviteter och ibland deltar i 

leken för att barnen ska få möjlighet att finna nya vänner genom olika aktiviteter samt 

finna nya fritidsintressen. Vidare påpekar författaren att miljön har en betydande roll för 

vilka aktiviteter som kan bedrivas i verksamheten.  

 

Det fjärde temat som återkom i undersökningen handlade om hur mycket pedagogerna 

ska delta i leken. Intervjupersonerna i Kanes studie ansåg att det var lättare att spela spel 

med barnen än att gå in och vara med i leken. De betonade att det var viktigt att barnen 

själva ska få ansvara för sin lek, vilket gör att det blir svårt att gå in och vara delaktig i 

leken eftersom pedagogen samtidigt ska övervaka den. Den femte och sista punkten 

som pedagogerna diskuterade handlade om att det är viktigt att inte döma hur leken 

utvecklar sig. Dömer pedagogerna lekens utfall redan från början kan det leda till att 

barnen känner att de har misslyckats. Det är istället viktigt att lyssna och ta till sig 

barnens idéer och inte försöka applicera sina egna i idéer hos dem. Samtidigt hävdar 

Pramling Samuelsson (2003) att lärarnas roll har betydelse för leken och inlärningen 

och att det är viktigt att personalen ger barnen stöd, inspiration och utmaningar för att 

barnen ska utvecklas. Tidigare nämnda författare anser även att pedagogerna ska vara 

medvetna om vilket lärande som sker i verksamheten och vad barnen leker för att få en 

djupare förståelse för dem. Löfdahl (2006) lyfter i sin studie att det är viktigt att 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22Neudorf%2C%20Evelyn%22%7C%7Csl~~rl','');
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pedagogerna tar del av och pratar med barnen om vad deras lek innehåller för att kunna 

förstå vilka färdigheter och kunskaper som barnen uttrycker i leken. Pedagogerna kan 

utgå ifrån lekens innehåll som ”det barnet förstår” och ”det barnet kan”. 

 

Även Ugaste m.fl. (2013) har gjort en undersökning om hur lärare anser att barnen lär 

sig bäst. De ansåg att det skapas inlärningssituationer genom kreativa aktiviteter, fri lek 

och situationer som bygger på barns egna initiativ. På frågan om hur barn lär, bedömde 

pedagogerna att barnen lär sig mest genom att delta i olika aktiviteter i vardagslivet där 

lek tillsammans med andra barn rankas som en viktig del i lärandet. I och med det är det 

sociala samspelet en viktig aspekt i lärandet. 

 

3.6 Kritik mot den fria leken och negativa aspekter 

Nackdelar med fri lek uppstår om någon inte får vara med. Om ett barn inte får vara 

med och leka leder det ofta till att det känner sig ensamt eller utstött, något som kan 

leda till att de får svårare att anpassa sig senare i livet (Asher, Hymel & Renshaw, 

1984). Samtidigt som Tullgren (2003) utifrån sina forskningsresultat, anser att leken är 

viktig att stimulera, uppmuntra och upprätthålla. Eftersom barnen där ses som fria och 

aktiva, menar författaren samtidigt att friheten inte är valbar. Istället är friheten svår att 

välja bort då det läggs ett ansvar på barnen att de ska utnyttja friheten på ett sådant sätt 

att den av pedagoger uppfattas som meningsfull. Detta gör att barnen har en skyldighet 

gentemot pedagogerna att leka aktivt. I och med det framstår leken som en norm vilken 

barnen ska leva upp till. Fri lek kan på så sätt inte definieras som god lek förrän barnen 

leker på ett sådant sätt som leder till att utveckling av social kompetens och ett lärande 

sker. Resultatet av Tullgrens (2003) studie visar att ett normaliserat system av lekar 

leder till att barnen måste leka på det sätt som anses vara rätt trots att leken ska vara fri. 

Författaren använder familjelek som ett exempel och menar att denna lek utgör normen 

bland lekarna. I författarens observationer framkom det att det var flest flickor som 

valde att leka familjelekar, vilket då utgör en leknorm, medan pojkarna valde lekar som 

var mer rörliga eller ”obehagliga”, något som anses vara ”typiskt pojkar”. Tullgren drar 

slutsatsen att denna normalisering är problematisk då det kan leda till att flickorna får 

svårt att leka de lekar med våldsamt innehåll och att pojkarna fastnar i den ”tuffa” 

normen och inte hittar samma utrymme för andra lekar som inte lever upp till normen. 

Ihrskog (2007) har i sin studie kommit fram till att barn är större delen av dagen och i 

flera år, tillsammans med andra barn i stora barngrupper och menar då i likhet med 

Tullgren att friheten inte riktigt är valbar. De tvingas vara med jämnåriga barn på 

dagarna även om de inte skulle vilja detta. Vidare lyfter Ihrskog dock att det är 

tillsammans i dessa barngrupper som barnen socialiseras in i samhället samt identifierar 

sig själva. Trots detta finns det barn som inte blir accepterade av de andra barnen. De 

andra barnen utesluter då dessa barn som de anser avviker och inte uppträder på sådant 

sätt som de förväntas göra. Det kan även vara så att de barn som utesluter anser att det 

avvikande barnet inte ser ut på ”rätt” sätt. Detta leder till att dessa barn får en känsla av 

att inte duga eller räknas, något som kan vara svårt för dem att förstå varför. Därför 

menar författaren att barn inte endast ska hänvisas till varandra utan det behövs vuxna 

som kan stå upp för dessa barn och hjälpa dem. 
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4 Teorianknytning 
Vi kommer här att redogöra för vilken teori vi kommer att använda oss av när vi ska 

analysera vårt resultat. Teorin vi valt att utgå ifrån är Lev Vygotskijs sociokulturella 

teori om lärande i socialt samspel eftersom syftet med denna studie är att utifrån 

sociokulturell teori om barns lärande undersöka fritidspedagogers upplevelser av den 

fria lekens betydelse för barns lärande på fritidshemmet, samt vilka hinder som kan 

uppkomma i samband med fri lek. 

  

 

4.1 Sociokulturellt perspektiv 
En teoretiker inom det sociokulturella perspektivet på utveckling var Lev Vygotskij. 

Vygotskij (1986) ansåg att barn utifrån erfarenheter hela tiden bygger upp kunskap om 

omvärlden. Vygotskij poängterade att barnen alltid ingår i ett både kulturellt och socialt 

sammanhang. Han menade även att barns lärande är beroende av hur deras 

uppväxtsituation ser ut, det vill säga, lärandet är kulturspecifikt. Vygotskij (1998) 

hävdar att miljön och uppväxtvillkoren har betydelse för hur barnen uppför sig. 

 

Ett nyckelbegrepp inom Vygotskijs teori är socialt lärande. Vygotskij (1978) betonar 

vikten av det sociala samspelet vid lärande. Perspektivet är en social teori som innebär 

att människan tar till sig kunskaper och får erfarenheter i samspel med andra människor 

i olika aktiviteter. I och med det menar Vygotskij att kommunikation och interaktion är 

nycklar som leder till lärande. Vygotskij lyfter även mediering som ett grundläggande 

begrepp inom det sociokulturella perspektivet. Med det menar författaren att människor 

tar hjälp av redskap för att kunna förstå omvärlden. Vygotskij beskriver två redskap som 

människor använder sig av, språkliga redskap (eller psykologiskt redskap) och 

materiella redskap. Språkliga redskap är tecken eller symboler som används för att 

kommunicera och tänka med, exempel på språkliga redskap är bokstäver och siffror. 

Materiella redskap är fysiska redskap, det kan exempelvis vara spadar att gräva med 

eller andra redskap för att kunna utföra ett yrke 

 

Ett annat nyckelbegrepp inom den sociokulturella teorin är enligt Vygotskij (1978) den 

närmaste utvecklingszonen. När ett barn är i den närmaste utvecklingszonen betyder det 

att det befinner sig i utrymmet mellan den nivå som barnet redan har uppnått och den 

nivå som barnet är på väg emot. I den närmaste utvecklingszonen knyts förståelsen av 

barnens psykologiska och sociokulturella utveckling samman med undervisningen och 

undervisningens principer. Vidare menar Vygotskij att socialt skapande inlärningsvillkor 

är betydelsefulla för att barnet ska ha möjlighet att lära. 

 

Vygotskij (1978) menar att barnen har en förhistoria med kompetenser och erfarenheter 

före den informella undervisningen. Vygotskij skiljde den existerade utvecklingsnivån 

från den potentiella utvecklingsnivån. Den potentiella utvecklingsnivån är den 

kommande utvecklingen och den existerade utvecklingen är den fullföljda utvecklingen. 

Den potentiella utvecklingsnivån utgår ifrån att barnet får utmanade och utvecklande 

uppgifter av en vuxen eller någon annan som har mer erfarenhet än barnet. Vygotskij 

(1978) menade att utvecklingen blir tråkig om barnet redan befinner sig i den 

existerande utvecklingsnivån och inte får utmanade uppgifter som hjälper dem att 

utvecklas.  
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4.2 Mellan lek och lärande 
Pramling Samuelsson (2013) hävdar att när begreppet fri lek används, uppfattas det 

oftast som en motsats till en lärarorganiserad aktivitet. Författaren lyfter att det är i den 

fria leken som barnen själva kan använda sin fantasi och därmed leda sin egen 

verksamhet, i motsats till en traditionell lärandesituation där barnen ska lära sig 

specifika kunskaper eller färdigheter. Hwang och Nilsson (2011) beskriver lek som när 

ord och handlingar är frivilliga, på låtsas och lustfyllda samt att leken är barnets värld. 

De menar att leken kan ses ur ett psykologiskt, pedagogiskt och socialt perspektiv. Från 

en pedagogisk och psykologisk synvinkel ses leken som ett sätt för barnen att få 

kunskaper om världen samt bearbeta den, men också som ett sätt att lära barnen att 

hantera problem, relationer och konflikter. Från en social synvinkel hävdar författarna 

att barnen lär sig normerna i samhället samt utvecklar sin självkänsla och sin identitet. 

Utifrån Vygotskijs sociokulturella teori ses leken som en befrielse från verkligheten där 

barnen möjlighet att prova nya tankar, kunskaper och färdigheter (Hwang & Nilsson, 

2011). 

 

Enligt Vygotskij (1978) är begreppen glädje och regler viktiga för leken, då det är i 

leken barnen utformar en imaginär situation (som om situation) och själva ”tar 

kontrollen” i leken. Leken är även fri och impulsiv. Barnen utgår från lekens regler 

beroende på vilken karaktär och roll de har i leken där barnen skapar egna 

utvecklingszoner. Vygotskij (1995) menar att förhållandet mellan lek, utveckling och 

lärande är indirekt och för att förstå verkligheten använder barnen sin fantasi. Känslor 

påverkas i fantasin och fantasin ses som både en känslomässig och en intellektuell 

process. Fantasin utvecklar även barnens kreativitet som är hämtat från verkligen och 

bygger alltså på sådant som hämtats från verkligheten. Fantasin bygger alltså på 

människors tidigare erfarenheter eftersom det är erfarenheterna som formar det material 

som fantasikonstruktionerna är gjorda av. Det betyder att ju rikare barnet är på 

erfarenheter desto mer material finns att hämta ifrån. Vygotskij drar en pedagogisk 

slutsats och menar att i och med detta är det viktigt att kunna öka barnens erfarenheter 

om pedagogen vill ge dem en ordentlig grund för deras fantasiskapande. 

 

Vygotskij (1995) påpekar att leken ska ses som barnens viktigaste aktivitet för att kunna 

utveckla sitt medvetande om omvärlden, samtidigt som den ska vara önskeuppfyllande. 

Vygotskij (1986) hävdar att när ett barn utvecklas uppträder varje funktion i den 

kulturella utvecklingen två gånger. Först sker det på en social nivå och därefter på en 

individuell nivå. Med det menar Vygotskij att för att barnen ska kunna skapa en kreativ 

individualiseringsprocess krävs det att det utgår ifrån en social samspelssituation. 

Vygotskij hävdar att det är samspelet med omgivningen som ligger till grund för 

utvecklingen hos barnet. I detta samspel är språket en viktig aspekt som ska 

uppmärksammas.  
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5 Metod 
I den här delen kommer vi att presentera vilken metod vi har valt att använda oss av för 

att få svar på våra frågeställningar samt motivera varför. Syftet med denna studie är att 

utifrån sociokulturell teori om barns lärande undersöka fritidspedagogers upplevelser av 

den fria lekens betydelse för barns lärande på fritidshemmet, samt vilka hinder som kan 

uppkomma i samband med fri lek. Utifrån studiens syfte har det varit lämpligt att 

använda oss av en kvalitativ forskningsmetod genom att genomföra intervjuer med 

fritidspedagoger från olika skolor.  

 

 

5.1 Val av metod 

Utifrån studiens syfte har vi i det här arbetet valt att genomföra en kvalitativ 

undersökning genom att intervjua fritidspedagoger för att undersöka hur de uppfattar 

den fria leken och vilken betydelse de anser att leken har för fritidshemmens barns 

utveckling. Backman (2008) skriver att intervjuer, observationer och dokumentationer 

är vanliga datainsamlingstekniker inom det kvalitativa perspektivet. I dessa metoder 

ingår forskaren delvis eller helt där forskaren måste vara noga med att inte påverka 

intervjupersonens svar med sina egna tankar och åsikter.   

 

Vi valde att genomföra vår kvalitativa undersökning med hjälp av semistrukturerade 

intervjuer (se bilaga). Semistrukturerade intervjuer är enligt Denscombe (2009) 

intervjuer där intervjuaren är förberedd på att frågornas ordningsföljd kan ändras under 

intervjuns gång beroende på hur intervjupersonen svarar på frågorna. Det ska vara 

möjligt för den intervjuade att utveckla sina idéer och tala öppet om ämnet, vilket gör att 

vikten läggs vid att intervjupersonen ska kunna utveckla sina åsikter. Även Bryman 

(2011) menar att de semistrukturerade intervjuerna bygger på ett färdigt frågeschema 

där ordningsföljden varierar. Författaren hävdar även att forskaren har möjligheten att 

ställa följdfrågor och att frågorna i intervjun är mer allmänt formulerade än vid de 

strukturerade intervjuerna. Denscombe (2009) menar att personliga intervjuer är den 

vanligaste formen av semistrukturerade intervjuer. Med personliga intervjuer menar 

författaren de intervjuer där forskaren och informanten har ett möte ansikte mot ansikte. 

Bryman (2011) poängterar att fördelarna med intervjuer som sker ansikte mot ansikte är 

att forskaren ser den andres mimik, gester och kroppsspråk, till skillnad från om 

forskaren skulle göra en intervju via telefon. Vidare nämner Denscombe (2009) 

ytterligare fyra fördelar med att göra en personlig intervju. Författaren påpekar att de är 

lätta att arrangera och att olika uppfattningar och åsikter som uppkommer i intervjun 

kommer från endast en källa vilket gör det lättare att veta vem som sagt vad. De 

personliga intervjuerna är även enkla att kontrollera eftersom forskaren endast behöver 

bry sig om en människas idéer och när forskaren sedan ska skriva ut inspelningarna är 

det enklare när det bara finns en röst att fokusera på.  

 

Genom att använda oss av kvalitativa intervjuer ger det oss svar på djupet istället för på 

bredden. Till skillnad från i en enkät där det endast framkommer allmänna svar om det 

inte finns plats för öppna frågor. Finns det dock möjlighet att i enkäten svara på öppna 

frågor gör det att dessa kan tolkas kvalitativt (Denscombe 2009). Däremot gav 

intervjuer oss möjlighet att ställa följdfrågor, vilket inte är möjligt vid en enkät. Bryman 

(1997) menar att intervjupersoner lätt glider ifrån den fråga som ställts och kommer in 

på saker som blir av större vikt än vad intervjuaren tänkt sig. Detta eftersom 

intervjuaren ofta redan har en tanke om vad svaret kan vara. Författaren betonar även att 

det är viktigt att låta intervjupersonen komma ifrån ämnet samtidigt som forskaren 
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måste styra dem tillbaka till ämnet. Vi upplevde att intervjupersonerna ibland gled ifrån 

ämnet vilket gjorde att vi blev tvungna att styra tillbaka dem. Detta gjorde vi med hjälp 

av följdfrågor som ledde respondenterna tillbaka till ämnet.  

 

Vid vår analys av resultatet har vi valt att använda oss av en fenomenografisk 

forskningsansats. Fenomenografi är en kvalitativ forskningsansats där avsikten är att få 

reda på människors uppfattningar om omvärlden (Kihlström, I Dimenäs 2007). Även 

Uljens (1989) menar att fenomenografin har sin utgångspunkt i att det finns ett bestämt 

sätt att se på människan där forskaren inriktar sig på hur människor uppfattar olika 

händelser. Fenomenografi är enligt Uljens (1989) en etablerad analysmetod inom det 

kvalitativa perspektivet gällande pedagogisk forskning, där forskaren exempelvis vill 

undersöka lärares uppfattningar om undervisning i skolan eller deras uppfattning om 

utvecklingsarbete. Den fenomenografiska ansatsen har sin utgångspunkt i att de flesta 

händelser inte har samma betydelse för alla människor vilket gör att dessa händelser inte 

framträder på lika sätt. Forskaren måste ha i medvetandet att olika människor lägger 

olika mycket betydelse i vad som händer runt omkring dem (Kihlström, 2007). 

 

5.2 Datainsamling 

Vid datainsamlingen valde vi att, som tidigare nämnt, använda oss kvalitativa 

intervjuer. Vid intervjuerna använde vi ljudinspelning och egna anteckningar. Det finns 

både fördelar och nackdelar med att använda sig av intervjuer, men i vårt fall ansåg vi 

utifrån studiens syfte att det var bäst att använda sig av intervjuer.  

 

Lantz (2011) poängterar att en stor fördel med intervjuer är att det går att ställa frågor 

som är mer komplicerade och som ger djupare svar. Vi anser att nackdelarna med att 

använda sig av intervjuer är att de är tidskrävande och kan ta lång tid att bearbeta. Detta 

styrks av Denscombe (2009) som hävdar att en nackdel är att intervjuer tar tid att 

organisera, genomföra och analysera, vilket är en orsak till att antalet intervjupersoner 

är ganska litet, något som gör att forskaren lätt får kritik när det gäller 

representativiteten.  

 

Bryman (2011) lyfter att för att undersökningen inte ska tappa inriktning måste 

forskaren noga granska sina forskningsfrågor. Författaren poängterar även att 

frågeställningarna måste vara tydliga för att forskningsfrågorna och 

problemformuleringarna eftersom dessa är avgörande för litteraturgenomgången. 

Utifrån det har vi bearbetat och granskat våra intervjufrågor för att få ut bästa möjliga 

svar. Kvale och Brinkmann (2014) belyser att det är en fördel att spela in intervjuerna 

eftersom forskaren då kan gå tillbaka och lyssna så att denne får med den information 

som är relevant. Vidare menar författarna att genom att använda sig av ljudinspelning 

får intervjuaren större frihet att fokusera sig på intervjupersonen, hur denne uppträder 

samt dynamiken. Med hjälp av ljudinspelning får intervjuaren också med tonfall, orden, 

pauser, mimik och annat som gör att forskaren får en bättre förståelse för vad 

respondenten menar. Vi har under intervjuerna sett dessa berörda fördelar med att 

använda sig av ljudinspelning.  

 

5.3 Urval 

Vi har valt att intervjua fritidspedagoger från fyra olika skolor, där pedagogerna har 

olika lång erfarenhet och är i olika åldrar. Vi har valt fyra skolor i en mellanstor stad i 

Sydsverige.  
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Skola 1.  

Den första skolan tillhör södra delen av staden, där har vi valt att intervjua tre 

fritidspedagoger i de yngre åldrarna som har arbetat inom yrket i ett till fyra år efter 

examen. Vi valde att intervjua två manliga fritidspedagoger och en kvinnlig 

fritidspedagog på skolan. På denna skola finns två olika fritidsavdelningar som är 

delade i F-klass – år 2 och år 3-5. Den kvinnliga fritidspedagogen arbetar på 

fritidsavdelningen med F-klass - år 2 medan de båda manliga arbetar på avdelningen 

med år 3-5. Respondenterna kommer att benämnas som respondent 1, respondent 2 och 

respondent 3.   

 

Skola 2. 

Den andra skolan tillhör norra delen av staden, där intervjuade vi en relativt nyutbildad 

kvinnlig fritidspedagog som har jobbat två år. På denna skola finns två 

fritidsavdelningar som är delade i en A-sida och en B-sida. Respondenten arbetar på A-

sidan med sex- till tolv-åringar. Respondenten kommer att benämnas som respondent 4. 

 

Skola 3.  

Den tredje skolan tillhör västra delen av staden. Där valde vi att intervjua två manliga 

fritidspedagoger och en kvinnlig fritidspedagog som har jobbat mellan 15 och 23 år 

inom yrket. På denna skola finns två fritidsavdelningar som är delade i en A-sida och en 

B-sida. En av de manliga fritidspedagogerna arbetar på A-sidan medan de andra två 

fritidspedagogerna arbetar på B-sidan. Respondenterna kommer att benämnas som 

respondent 5, respondent 6 och respondent 7.  

 

Skola 4. 

Den fjärde skolan tillhör centrum. På denna skola intervjuade vi en kvinnlig 

fritidspedagog som har jobbat inom fritidsverksamheten i 15 år. På skolan finns en 

fritidsavdelning. Respondenten kommer att benämnas som respondent 8. 

 

Vi valde dessa respondenter för att skolorna var belägna på olika ställen i staden, 

fritidspedagogerna hade olika lång erfarenhet samt var i olika åldrar. Detta skulle enligt 

vår uppfattning leda till att vi fick skilda svar. Första kontakten togs via rektorn både via 

telefon och mail. Rektorn vidarebefordrade sedan detta till våra respondenter 

(utförligare beskrivning nedan).  

 

I vårt val av respondenter använde vi oss endast av utbildade pedagoger, vilket vi 

upplever leder till att undersökningens trovärdighet ökar. Två av skolorna var våra 

praktikplatser, vilket gjorde att vi sedan tidigare kände två av dem. Å ena sidan kan det 

ses som att vi gjorde ett bekvämlighetsurval genom att intervjua två vi kände sedan 

innan. Denscombe (2009) skriver om bekvämlighetsurval och menar att detta bygger på 

bekvämlighet, det vill säga, forskaren tar de som finns närmst att tillgå. Författaren 

hävdar att de flesta forskare har ett inslag av bekvämlighet när de konstruerar sina urval. 

Å andra sidan är anledningen till detta ofta att forskaren har begränsat med tid och 

pengar. Även Trost (2010) menar att både tid och kostnadsfrågor är avgörande när 

urvalet bestäms vid kvalitativa studier. Vidare skriver Denscombe (2009) att endast göra 

urvalet på grund av bekvämlighet går emot de stränga krav som finns mot vetenskaplig 

forskning, eftersom detta gör att forskaren inte verkar seriös i sitt arbete. Vidare skriver 

författaren att forskaren inte ska välja intervjupersoner utifrån de som är enklast att 

tillgå utan ifrån studiens syfte och krav. För att det inte skulle bli endast 

bekvämlighetsurval valde vi även att intervjua sex andra pedagoger som vi inte träffat 

tidigare. Som tidigare nämnt intervjuade vi två respondenter vi kände sedan tidigare, 
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dock upplever vi inte att detta skulle ha påverkat deras svar i intervjun. Anledningen till 

detta upplever vi är att frågorna inte är av avslöjande karaktär kring respondenternas 

privatliv.   

 

5.4 Genomförande 

Vi skrev ett missivbrev (se bilaga B) relativt tidigt innan vi var helt klara med frågorna 

till intervjun. Vi började utforma en intervjumall med lämpliga frågor för vår 

undersökning (se bilaga A). Denscombe (2009) påpekar att första frågan bör se till att 

respondenten känner sig trygg i intervjun, därför fick vår intervjumall ändras om flera 

gånger då frågorna var otydliga, otillräckliga eller inte passade in. Lantz (2003) påpekar 

att frågornas ordning har betydelse för vilka svar forskaren får, men också att frågorna 

kan ändras under intervjun beroende på svaren. Lantz lyfter även att det är viktigt att 

forskaren gör en intervjuplan för att få en helhetsmall på hur intervjun kommer att gå 

tillväga och hur de teoretiska utgångspunkterna ska hänga ihop. Detta brev skickades till 

skolorna efter att vi ringt och tagit den första kontakten med rektorerna på de utvalda 

skolorna, vi förklarade vilka vi var, att vi skrev ett examensarbete och vårt syfte med 

detta. Därefter frågade vi om det fanns något intresse från någon fritidspedagog att 

medverka i vår intervju. Vi mailade sedan ut mer information och ett missivbrev till 

rektorn, något som även Trost (2010) framhäver då författaren menar att forskaren ska 

maila respondenten om mer information kring intervjuns syfte och upplägg. Författaren 

poängterar även att det är viktigt att forskaren ringer de som ska intervjuas innan 

intervjun och ge dem en kort presentation om vem man som forskare är och vad syfte 

med intervjun är.  Rektorn vidarebefordrade vårt mail till fritidspedagogerna och efter 

godkännande från fritidspedagoger och rektor bestämdes tid och plats. Trost (2010) 

poängterar att miljön har stor påverkan på intervjun. Därför är det viktigt att välja en 

trygg plats att utföra intervjun på. Beroende på tid och plats hävdar Trost att forskaren 

ska vara medveten om att det kan inträffa hinder vid intervjun och att det kan göra att 

respondenten känner sig underlägsen. Även Denscombe (2009) påpekar att det är viktigt 

att arrangera en bra mötesplats. Det är forskarens uppgift att finna en plats för intervjun 

där respondenten känner sig trygg och säker. Platsen ska även vara ostörd, tyst och 

avskild, detta eftersom det inte går att kontrollera händelser i förväg, då allt kan inträffa 

eftersom intervjuerna sker här och nu. Det är även viktigt att tänka på avståndet till 

respondenten så att forskaren inte sitter för nära eller för långt ifrån. När vi genomförde 

våra intervjuer satt vi på varsin sida om ett bord, något som kändes naturligt.  

 

När intervjuerna skulle genomföras valde vi att båda två delta vid samtliga intervjuer. 

Denscombe (2009) påpekar att forskaren har mycket att tänka på i en intervju. Det är 

därför en fördel med att vara två. En fördel är att en av forskarna kan fokusera mer på 

hur respondenten uppträder medan den andra ställer intervjufrågor. En annan fördel med 

att vara två är att fler följdfrågor kan uppkomma utifrån respondenten svar. En nackdel 

skulle kunna vara att respondenten inte vet vem denne ska titta och fokusera på.  

 

Vid analysarbetet jämförde vi svaren från våra respondenter med den sociokulturella 

teorin för att finna likheter. Genom att finna likheter bidrar det till att trovärdigheten hos 

våra respondenter ökar. I diskussionen skrev vi en resultatdiskussion där vi utgick ifrån 

svaren från respondenterna, tidigare forskning och våra egna uppfattningar kring 

undersökningen. Vi skrev sedan en metoddiskussion där vi diskuterade om vi kunde 

gjort på ett annorlunda sätt i vårt val av metod. 

 



  
 

19 

5.5 Bearbetning och tolkning av data 

Efter intervjuerna transkriberade vi materialet och läste det noggrant flera gånger för att 

finna likheter och skillnader samt urskilja vad som var viktigast. Denscombe (2009) 

skriver att forskaren ska kunna identifiera samband i datainsamlingen. Författaren 

menar att ett viktigt steg i analysprocessen är när forskaren börjar göra kopplingar 

mellan svaren, något även vi började göra när vi tittade på våra svar. Vi tittade på de 

svar från respondenterna som uppkom upprepade gånger, vilka då blev viktigast att 

lyfta. Mest förekommande svar var att lek bidrar till social kompetens, utveckling av 

fantasi och samarbete samt konflikthantering och lekkoder. Men även svar som skiljde 

sig mycket från varandra var intressanta att ta del av, på frågan som handlade om hur 

mycket pedagogerna ska delta i leken var respondenterna oeniga och vi fick flera skilda 

svar. Denscombe hävdar att det kan inträffa problem vid utskrifterna av intervjuerna, 

som att det kan vara svårt att uppfatta vad respondenten menar om respondenten 

påbörjar ett svar på en fråga, men sedan inte alltid talar till punkt, vilket leder till att 

forskaren måste gå in i respondentens svar och justera svaret för att de ska bli begripligt. 

Vi upplevde ofta att flera respondenter började svara på frågan men sedan avbröt sig 

själva och kom ifrån frågan, vilket några gånger ledde till att de glömde frågan. Det 

ledde till att vi fick justera en del svar för att det skulle bli begripligt, samtidigt som det 

är viktigt att återge exakta citat.  

 

Efter transkribering och noggrann läsning gjordes kategorisering av data. Allwood 

(2010) menar att forskaren använder sig av kategorisering för att kunna göra en 

kontextuell analys. I en kontextuell analys delas huvuddelar upp och utgår från en större 

helhet. När vi sedan skulle presentera resultatet valde vi att omformulera våra 

frågeställningar till påståenden och använda dessa som huvudrubriker och utefter dem 

skapa kategorier.  

 

5.6  Tillförlitlighet, trovärdighet och överförbarhet 

Denscombe (2009) menar att för att stärka trovärdigheten och tillförlitligheten i 

forskningen, krävs det att det görs en tydlig redogörelse för hur arbetssättet har gått till 

väga, med hjälp av metoder, analys och beslutsfattande där det används mycket detaljer. 

Vi har beskrivit processen på ett noggrant sätt i texten ovan vilket gör att 

tillförlitligheten ökar.  

 

Denscombe lyfter att för att kunna skapa tillförlitlighet krävs det att andra forskare 

måste kunna granska hela forskningsprocessen. Kvale och Brinkmann (2014) 

poängterar att forskaren måste vara noggrann genom hela forskningsprocessen, något 

som också utgör ett mått på tillförlitlighet. Bryman (2011) poängterar att det är en fördel 

att göra många pilotintervjuer. Detta eftersom forskaren då får prova metoden som har 

valts och testa sitt frågeschema. Vi valde att utföra några pilotintervjuer för att prova 

frågornas kvalitet. Våra pilotundersökningar visade att en del frågor behövde justeras 

för att passa till syftet. Detta menar både Bryman (2011) och Dencombe (2009) är ett 

sätt att öka tillförlitligheten. Patel och Davidson (2011) menar att om forskaren 

använder sig av strukturerade intervjuer är tillförlitligheten kopplad till forskarens 

kunnighet i att utföra intervjuer. Eftersom felbedömningar kan uppkomma är det därför 

viktigt att forskaren är tränad i att utföra intervjuer. Ett sätt att kontrollera 

tillförlitligheten är att det vid intervjuerna deltar en extra person som kan 

uppmärksamma svaren parallellt med forskaren. Eftersom vi båda två deltog under 

intervjuerna anser vi att det leder till en ökad tillförlitlighet då vi båda kunde tolka vad 

som sas samt respondenternas kroppsspråk. Patel och Davidson nämner ytterligare ett 
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sätt att öka tillförlitligheten, detta genom att spela in intervjuerna eftersom forskaren då 

kan lyssna så många gånger som krävs för att veta att denne uppfattat informationen 

korrekt. Vi använde oss av ljudinspelningar och kan på så sätt lyssna flera gånger för att 

försäkra oss om detta.  

 

Denscombe (2009) påpekar att när forskaren intervjuar personer om deras erfarenheter 

och upplevelser kan det vara svårt för forskaren att veta om intervjupersonernas 

berättelser är trovärdiga eftersom det inte är ren fakta. Det gör att när intervjupersoner 

ska väljas ut ska dessa väljas noggrant och eftertänksamt eftersom intervjupersonerna 

väntas vara erfarna och mycket trovärdiga. Författaren menar att forskaren efter 

intervjun måste avgöra hur mycket kunskap respondenten innehar och om den 

kunskapen är tillräcklig för att kunna uttala sig om ämnet och på så sätt vara trovärdig. 

Vi valde våra respondenter noga och anser att de är trovärdiga eftersom de har 

utbildning och därmed tillräckligt med kunskap om ämnet för att ge oss relevanta svar. 

Trost (2010) poängterar att trovärdigheten är ett av de största problemen med kvalitativa 

studier och intervjuer. Trost menar att det är svårt att veta om informationen från 

respondenterna är sanna eftersom det inte finns någon garanti att tillgå. Denscombe 

(2009) hävdar att forskaren ska kunna erbjuda en försäkran om att svaren från 

respondenterna har kontrollerats och producerats utifrån god sedvana på en 

professionell nivå. Ovan nämna författare beskriver även några sätt som en kvalitativ 

forskare kan använda sig av för att stärka träffsäkerheten och exaktheten i sin 

datainsamling. Den första kallas triangulering, vilket betyder att forskaren ser saker ur 

olika perspektiv. Om forskaren ser saker ur flera perspektiv leder det till att forskaren 

får en bättre bild och förståelse av det som undersökts. Den andra är 

respondentvalidering, vilket betyder att forskaren kan gå tillbaka till respondenterna för 

att kontrollera att fakta är uppfattad på rätt sätt. Det ger respondenterna en möjlighet att 

förklara sig eller utveckla sina svar. Vid våra intervjuer har vi exempelvis inte haft 

någon ja- eller nej fråga utan formulerat öppna frågor, vilket gör att intervjupersonen 

har kunnat svara öppet och fått möjlighet att förklara. På detta sätt har vi fått bättre svar 

som både är mer utförliga och ger oss möjlighet att analysera på ett bättre sätt, till 

skillnad från ja- och nej frågor som endast ger korta svar utan vidare fördjupning. 

Bryman (2011) hävdar att för att en studie ska var så trovärdig som möjligt krävs det att 

forskaren inte går in med egna förutfattade meningar om det som ska studeras, utan 

utgår ifrån det som respondenterna svarar.  

 

Vidare skriver både Bryman (2011) och Descombe (2009) om överförbarhet där de 

menar att det betyder att forskaren ska kunna föra över sina resultat till ett annat 

samband eller andra liknande händelser. Denscombe (2009) poängterar dock att för att 

kunna överföra sina resultat på en liknande studie måste det vara lika förutsättningar, 

det är därför viktigt att ge en detaljerad beskrivning av det som undersöks. Detaljerad 

beskrivning och en tydlig bild av det som undersöks kallas för täta beskrivningar. Täta 

beskrivningar är av stor vikt gällande forskningsfyndens överförbarhet. Detta leder till 

en djupare förståelse av situationen och är värdefullt när det gäller forskningens 

överförbarhet. Som tidigare nämnt måste det vara lika förutsättningar vid en liknande 

studie. Det betyder att om det exempelvis görs en undersökning på tio barn går det inte 

att jämföra med en undersökning med 100 barn då detta inte kan leda till samma svar. 

För att kunna jämföra måste forskaren använda sig av ungefär samma antal barn i 

samma ålder och med samma förutsättningar. Därefter går det att överväga resultatets 

överförbarhet.  
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5.7 Etiska övervägande 

Vetenskapsrådet (2002) framhäver fyra viktiga grundläggande forskningsetiska krav 

som är viktiga för en forskare att följa. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Informationskravet betyder att forskaren tydligt ska informera om sitt syfte, mål och vad 

svaren ska användas till. Intervjupersonen ska vara medveten om att deltagandet är 

frivilligt och att de när som helst kan avbryta intervjun. De ska även få en beskrivning 

av hur undersökningen ska gå till väga (Vetenskapsrådet 2002). Våra respondenter 

informerades innan intervjun och blev genom både mail och telefonkontakt medvetna 

om syftet, målet och användningen av deras svar.  

 

Samtyckeskravet innebär att de medverkande ska vara överens om sitt deltagande och 

beroende på vilken typ av undersökning som ska genomföras behöver forskaren 

tillstånd. Om det exempelvis ska göras en intervju med barn så krävs vårdnadshavares 

tillstånd om barnet är under 15 år eller om det handlar om känsligare uppgifter av etisk 

karaktär (Vetenskapsrådet 2002). I denna undersökning intervjuades inte någon under 

15 år vilket betyder att vi inte behövde ha tillstånd från någon annan än våra 

respondenter. Våra respondenter gav sitt samtycke till att delta i intervjun.  

 

Konfidentialitetskravet betyder att forskaren ska skydda intervjupersonernas identitet så 

att utomstående inte ska kunna identifiera personen. Uppgifterna om dem ska i sin tur 

inte kunna nås av andra (Vetenskapsrådet 2002). Därför har fingerade namn använts i 

resultatet, där både skolorna och respondenterna är döpta efter nummer, se ovan.   

 

Nyttjandekravet innebär att uppgifter om personer endast får användas i forskningssyfte 

och för eget bruk och får därmed inte användas i kommersiellt syfte (Vetenskapsrådet, 

2002). Vi informerade våra respondenter om att det endast var vi, vår handledare och 

vår examinator som skulle ha tillgång till det transkriberade materialet samt att detta 

sedan skulle raderas efter studien avslutats.  Vi har tagit del av dessa krav i vår studie 

och tagit hänsyn till dem. 
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6 Resultat 
Här nedan kommer resultatet av våra intervjuer att presenteras. Vi kommer att utgå ifrån 

syftet och använda oss av våra frågeställningar som huvudrubriker. Dessa är 

omformulerade till följande påståenden: fritidspedagogernas uppfattning om den fria 

lekens betydelse för barns lärande på fritidshemmet samt hinder i samband med den fria 

leken på fritidshemmet.   

 

6.1 Fritidspedagogernas uppfattning om den fria lekens betydelse 

för barns lärande på fritidshemmet. 

 

Fri- och styrd lek där alla får vara med  

Respondent 8 upplever att en del vuxna har förutfattade meningar om vad fri lek 

innebär. Hon tror att många kan se den som något negativt och vill därför lyfta den fria 

leken i verksamheten.  

 
Ordet fri lek är negativt laddat, många anser att det bara är att släppa ut barnen och låta 

dem leka fritt. Men vi som jobbar på fritids måste lyfta den fria leken mer, för fri lek är 

under ansvar. De som säger något annat har nog inte riktigt förstått vad fri lek innebär 

och behöver nog läsa på lite mer. 

 

Våra respondenter var eniga om att fritidshemmet ska erbjuda både fri och styrd lek och 

att inget av det ska utesluta det andra. De anser att det är lättare att få med barn i en 

styrd lek eftersom de själva kan vara med och utforma leken, samtidigt som de anser att 

det är viktigt att barn får leka fritt. Respondenterna anser att den styrda leken ger 

förutsättningar för att en fri lek ska fungera bättre, eftersom det i den styrda leken finns 

ramar som barnen kan ta efter i den fria leken. Respondent 6 beskriver följande: 

 
Fri lek är en väldigt viktig sak, jag läste en artikel från den danska idrottshögskolan att 

man aldrig kan få samma intensitet i en planerad lek som man kan få i den fria leken 

bland barnen, de får alltså ut mycket av den. Däremot kan man använda den styrda leken 

för att kunna få till sig nya saker där pedagogen kan presentera nya lekar, vilket gör det 

viktigt att ha en balans mellan styrd och fri lek. 

 

Samtliga pedagoger som deltagit i intervjun nämner flera positiva inslag i den fria leken 

och menar att i den fria leken får barnen träna sin sociala förmåga, samspelet med 

varandra, utveckla sociala koder och lekkoder. Respondent 3 påpekar följande: 

 
De övar på konflikthantering och att lösa problem själva, utan de vuxnas inblandning, 

genom att visa hänsyn, ta ansvar och visa respekt för varandra. I leken får barnen även 

möjlighet att utveckla sin fantasi samt ta egna initiativ.  
 

Samtliga pedagoger betonade att fri lek är ett viktigt inslag i fritidshemmets verksamhet 

eftersom barnen har varit styrda hela dagen i skolan och därför behöver egen tid där de 

fritt kan få välja vad de vill göra.  Det är också viktigt att ge utrymme till fri lek och 

skapa förutsättningar för leken. Det är även viktigt att ha en bra miljö som skapar 

möjligheter till god lek. Med god lek menar pedagogerna en välfungerande lek där 

ingen är utanför. Respondent 1 berättar följande: 

 
Om det finns en god lekmiljö kan risken för konflikter minskas. Fri lek ger också barnen 

möjligheten att finna nya vänner och hitta sig själv samt göra något de själva tycker är 

roligt.  
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Om detta säger Respondent 4: 

 
Det är viktigt att det finns många olika lekmiljöer både ute och inne, där barnen kan leka 

i olika grupper och på så sätt utveckla sin sociala kompetens. 

 

Respondenterna var även överens om att fri lek är avgörande för hur barnen sedan blir 

som vuxna. Med det menar respondent 6 att barnen måste lära sig det sociala samspelet 

på egen hand utan styrning från de vuxna och lära sig lösa konflikter själva. Respondent 

5, 7 och 8 ansåg att barn idag är sämre på att lösa konflikter och ofta väntar sig att en 

vuxen ska lösa konflikten åt dem. De menar att en del barn är vana vid att de vuxna talar 

om hur de ska göra och vad de ska göra och därmed inte behöver fundera så mycket 

själva. I och med det menar respondent 5,7 och 8 att en del barn kan uppleva fri lek som 

lite skrämmande eftersom de inte vet hur de ska bete sig, vad det är som gäller samtidigt 

som de inte vill göra fel. Respondent 2 berättar: 

 
Den fria leken främjar ett socialt beteende där du kan fungera i en grupp och får 

erfarenheter och lärdom om hur man ska fungera i en grupp redan vid tidig ålder. Då har 

man mer tid och större chans att utveckla en grund, en social radar för att sedan fungera i 

vuxenlivet. 

 

Respondent 1, 2, 4 och 6 nämnde även låtsaslekar, rollekar och intresselekar samt deras 

betydelse för barns lärande. I de lägre åldrarna ser de främst låtsaslekar och rollekar och 

menar att barn ofta leker något de antingen sett på tv, något de varit med om eller något 

de tagit från sin fantasi. I intresselekarna finner barnen oftast nya kompisar som har 

samma intressen som de själva. Respondent 6 lyfter ett exempel kring rollekar:  

 
Förra veckan var det några barn som lekte brandmän för att dels hade sett det på tv, dels 

för att en av dem hade en pappa som var brandman. De lekte brandstation på sitt eget 

sätt, som de ville att det skulle se ut på en brandstation och hur de ville att brandmännen 

skulle vara. Jag tycker att det är viktigt att låta barnen leka klart. Om det exempelvis är 

mellanmål och barnen är helt inne i lek kan jag ändra riktning i leken så att det plötsligt 

är lunchrast och alla måste gå och äta. Då avbryts inte leken trots att det är mellanmål. 

 

 

Fantasi, nyfikenhet och kreativitet – självklara ingredienser för lärande  

Samtliga pedagoger är överens om att leken har en viktig och betydande roll i barnens 

lärande. Detta gäller flera olika förmågor som tidigare nämnts, så som det sociala 

samspelet, motorik, turtagande, oskrivna regler och kommunikation.  

Pedagogerna betonar att barnen i leken utvecklar sin fantasi, nyfikenhet och kreativitet. 

De menar att det i leken finns en verklighetsdel och en fantasidel som båda är 

betydelsefulla. I en fri lek tränar de på att vara med andra människor och att utveckla 

fantasidelen. Respondent 5 berättar följande: 

 
Fantasin utvecklas när barnen tar situationer från verkligheten in i leken genom att prova 

nya vägar, exempel på detta som några pedagoger tar upp är att det i en lek inte behöver 

vara en mamma och en pappa. Det kan vara två eller tre mammor och ingen pappa.   

 

Respondent 7 fortsätter: 

 
Det händer någonting som inte finns i verkligheten och det tror jag är viktigt att man tränar sig 

igenom och att man får lov att använda sig av sin fantasi. Då kan man ta från sin fantasi och 

flytta till verkligheten. Det är en väldigt viktig del i en människas utveckling för det fostrar och 

tränar kreativitet och engagemang som man kan ha stor nytta av när man blir äldre. 
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Samtliga pedagoger var överens om att det finns ett lärande i den fria leken och att det 

går att hitta ett lärande i nästan allting. I den fria leken utvecklas även språket genom att 

barnen kommunicerar med varandra i de olika lekarna. Pedagogerna betonar att leken är 

mycket viktig för språket och att det är viktigt att prata genom leken, något som kan 

hjälpa barn som har språksvårigheter. En fördel är att de får testa på vuxenvärlden och 

göra sakerna i lekform. Respondent 6 berättar:  

 
De bearbetar det, får prova på och testar saker och på så sätt utvecklar de synpunkter och 

åsikter kring det de leker. De märker, och lär sig om det är bra eller dåligt, om det är 

farligt eller inte farligt, men också om de klarar av det. De utvecklar även sin 

begreppsförmåga för att se om de förstår och kan ta till sig det som de leker.  

 

Barnen stärker även sin identitet, självkänsla och självförtroende och i och med det 

utvecklas olika ledarskap. Respondent 7 berättar att:  

 
Det skapas och stiger fram olika typer av ledarskap, något äldre barn kanske styr lite mer 

och de yngre barnen hänger på. Då är det bra träning för det äldre barnet och man hoppas 

då att det äldre barnet visar en ledarstil som de yngre barnen tar efter. Man får lära sig av 

det man får uppleva, om en som går i ettan får uppleva en schysst trea som ledare så tar de 

förhoppningsvis efter. 

  

Barnen utvecklas även kunskapsmässigt eftersom det går att plocka saker som händer 

inne klassrummet i både matematiken och i svenskan och göra det till en lek. När 

barnen exempelvis pärlar en pärlplatta kan det ligga till grund för matematiken eftersom 

det finns många olika mönster att följa där barnen behöver räkna pärlorna för att det ska 

bli rätt. Andra barn vill hellre rita och skriva vilket kan kopplas till svenskaämnet. Om 

detta säger Respondent 5 följande:  

 
Det spelar inte så stor roll vad du gör på fritidshemmet för det finns ett lärande i nästan 

allting. Du kan sitta och spela ett spel och det spelet kanske du spelar varje eftermiddag, 

samma spel men det är också ett lärande för barnet blir jätteduktigt på det spelet och lär sig 

just de reglerna.  

 

Respondent 2, 3 och 8 lyfter lekskickliga barn. Med lekskickliga barn menar de barn 

som har lätt för att leka och enkelt kan träda in i lekens värld. Dessa barn leker med 

nästan alla barn och det spelar ingen roll vem som är med i leken. Respondent 8 menar 

följande: 

 
Barn som är lekskickliga kan hjälpa de barn som har svårt att leka att utvecklas i leken. 

Om vi tar hjälp av de lekskickliga barnen behöver vi vuxna inte gå in lika mycket i leken 

och hjälpa till.  

 
Närvarande men inte aktiv - fritidspedagogernas roll i leken 

Samtliga respondenter anser att det är svårt att ha en egen roll i en lek tillsammans med 

barnen eftersom en pedagog har ansvar för en hel grupp och måste ha överblick. 

Samtidigt tycker de att det är okej att gå in och vara med i en fri lek om pedagogen har 

ett syfte med att vara med och vet varför. Respondent 2 gav ett exempel och menade att 

det kan vara att pedagogen är med i leken för att stötta något barn som har svårt att leka 

och komma in i gruppen eller om det uppstår konflikter som barnen inte kan lösa själva. 

Samtliga pedagoger ansåg dock att det är viktigt att i så stor utsträckning som möjligt 

låta barnen lösa konflikter själva eftersom det finns ett lärande i det.  Därför anser 

pedagogerna som deltog i studien att pedagogerna bör göra observationer och vara 

lyhörd för vad som har hänt, samtidigt som de låter barnen lösa konflikten själva. Skulle 

det gå över styr har pedagogerna hört vad som hänt och kan då lättare stötta. Däremot 
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var pedagogerna något oeniga om hur mycket den vuxne får gå in i leken.  Respondent 

2 svarade följande:  

 
Det är alltid positivt att ha vuxna med i leken så länge de vet varför. Anledningen till att 

en vuxen ska gå in i den fria leken är för att vara en förebild eller skapa en trygghet för 

en enstaka individ i leken  

 

Medan Respondent 7 ansåg att vuxna knappt ska beblanda sig i leken alls  

 
I den fria leken ska det inte finnas vuxna som är där och stör eller förstör, jag tycker att 

vuxna ska hålla sig på behörigt avstånd och, även om det blir konflikter, inte gå in direkt. 

Men naturligtvis måste man reagera om det sker någon form av kränkning  

 

Pedagogerna anser att leken ska ses som ett verktyg där den vuxna har ett ansvar att den 

fria leken inte ska bli för fri då det kan leda till att pedagogen tappar en barngrupp, 

vilket i sin tur kan leda till att något barn hamnar utanför. Respondent 2 och 8 lyfter 

även vikten av samtal med barnen och att detta är något som inte får glömmas bort, så 

att barnen känner sig trygga i att prata med den vuxne både allmänt och personligt. På 

så sätt skapas en sund relation mellan barnen och pedagogen. Respondent 8 beskriver 

hur denne anser att man ska vara som vuxen mot barnen och vad respondenten anser är 

viktigt att barnen lär sig 

   
Jag tycker att man inte ska underskatta sig själv som vuxen, för man har en roll i barnens 

liv. Det är viktigt att visa barnen vad som är okej och inte okej men även vara mycket 

positiv. Jag brukar prata med barnen om att alla kommer få en chef sedan när de blir 

äldre men just nu är det jag som är deras chef. Det är inte för att trycka ner dem eller få 

makt över dem, utan istället ge barnen en förståelse för hur de ska bete sig och vad det 

kan få för konsekvenser. 

 

6.2 Hinder i samband med fri lek på fritidshemmet 

 

Okänslighet för leksignaler, blyghet och ointresse för lek 

Det finns även negativa aspekter av den fria leken enligt respondenterna. Det handlar 

både om barn som har svårt att leka, barn som hamnar utanför, samma barn som styr för 

mycket eller miljön. Samtliga respondenter påpekar att när det gäller barn som har svårt 

att leka kan det handla om barn med diagnoser eller i behov av särskilt stöd som därmed 

inte förstår leksignaler. Det kan också vara att ett barn är blygt eller känner sig osäker i 

barngruppen. Respondent 5 menar att en anledning till att ett barn känner sig osäkert 

kan vara att det är för stora barngrupper och att ett barn ibland kan försvinna i en stor 

barngrupp. Det kan leda till att barnen istället drar sig undan med flit och då förlorar en 

stor del av sin utveckling utav det sociala samspelet. Respondent 3 berättar följande:  

 
Att en del barn inte kan leka kan bero på att de inte har lärt sig lekkoderna. Det kan 

också bero på åldern, bakgrunden eller hur det ser ut hemma. Om barnet inte har syskon 

kan det vara så att barnet inte lärt sig samarbeta med andra.  

 

En nackdel med fri lek är när ett barn hamnar utanför och inte får vara med. Det händer 

oftast när det är samma barn som alltid styr över lekarna.  Det kan då bildas 

makthierarkier i en grupp vilket gör att något eller några barn utesluts ur gruppen. 

Därför är det viktigt att det inte blir en och samma ledare hela tiden eftersom det kan 

uppstå ett negativt mönster. En del barn som inte går på fritids i vanliga fall utan bara är 

där på loven kan tycka att det är jobbigt med fri lek eftersom de på loven kan känna sig 

obekväma och inte har någon de känner. Respondent 1, 3, 7 och 8 lyfte att alla alltid ska 
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få vara med och leka, samtidigt som respondent 2, 5 och 6 framhävde att det inte alltid 

är bra att ”tvinga” barnen att leka tillsammans. Respondent 5 påpekade att det är viktigt 

att tänka på att alla kanske inte vill vara med och då ska pedagogerna inte försöka tvinga 

dem in i en lek. Respondent 5 berättar:  

 
Man måste prata med barnen, just för att man inte får glömma att de finns de, även om 

de kanske inte är så många, så finns det faktiskt de som vill vara ensamma och trivs med 

det. Samtidigt som en del barn behöver iaktta och observera leken innan de kan vara med 

i den. De kan helt enkelt inte börja leka med en gång utan vill förstå vad den går ut på 

innan de kan delta. 

 

Fri lek kan även vara en nackdel för de som har någon typ av funktionsnedsättning. 

Respondent 2 menar att Fri lek ställer höga krav på de barn som har någon form av 

problematik eftersom de barnen inte alltid kan fungera i en fri lek, vilket gör att det 

barnet tappar förutsättningar att styra leken efter sina behov. De barn som har någon typ 

av funktionsnedsättning vet inte alltid vad de ska göra i leken utan måste ha det klart för 

sig från början vad leken ska innehålla och vad de förväntas göra. Utifrån det måste 

pedagogen vara nära till hands och hjälpa dessa barn. Respondent 2 fortsätter: 

 
Många barn som har en NPF-problematik (Neuropsykologiska funktionsnedsättningar) 

klarar inte av att vara med i en fri lek. Det är alldeles för rörigt, det går inte att se de 

sociala osynliga och oskrivna reglerna i leken. Det vet inte hur de ska bete sig i vissa 

situationer och väljer då andra vägar i leken att gå och då blir det problematik.  

 

Samtliga pedagoger var överens om att en stor nackdel är att den fria leken ibland lätt 

kan gå över styr. Om det finns för många starka viljor i en grupp kan det lätt leda till 

bråk eller att leken går över styr. Med en lek som går över styr menar pedagogerna att 

barnen börjar slåss eller man som pedagog märker att barnen inte själva kan hantera 

situationen. Om detta säger Respondent 1 följande: 

 
Hamnar man i fel umgängeskrets så kanske lek kan bli en dålig upplevelse. Det finns en 

del barn som leker med varandra hela tiden trots att de nästan alltid bråkar och då är 

leken inte längre rolig. 

 

Samtliga pedagoger menar att en annan nackdel är att barn idag inte leker på samma sätt 

som de gjorde förr. Idag leker de med de digitala verktygen, pedagogerna menar 

visserligen att det är deras sätt att leka eftersom de spelar något gemensamt. Samtidigt 

poängterar de att en del blir ensamma på det sättet eftersom de inte kan de sociala 

koderna i den vanliga leken. Med den vanliga leken menas den lek som barnen leker 

utomhus eller inomhus. Respondent 2 berättar:  

 
Om man tittar ett par generationer bak i tiden så skedde den fria leken till största delen 

utomhus och man var väldigt spontan, man hittade pinnar och kottar eller vad som helst 

att leka med. Idag sker den fria leken till stor del digitalt online i spel. Det finns ju regler 

där också, man kan inte göra vad som helst för då blir man avstängd. Så det ser ju 

annorlunda ut idag. 

 

Enligt pedagogerna blir det allt vanligare att barnen använder digitala verktyg än 

att de spelar exempelvis vanliga sällskapsspel. 
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7 Analys 
Syftet med denna studie var att utifrån sociokulturell teori om barns lärande undersöka 

fritidspedagogers upplevelser av den fria lekens betydelse för barns lärande på 

fritidshemmet, samt vilka hinder som kan uppkomma i samband med fri lek. Vi 

kommer här att lyfta det viktigaste och mest förekommande från vårt resultat och väga 

det emot Lev Vygotskijs tankar om lärande och utveckling. Vi har valt att dela in 

analysen i tre olika delar. Den första delen tar upp fantasin, nyfikenheten och 

kreativiteten hos barn i den fria leken samt socialt samspel socialt samspel, vilket är ett 

av Vygotskijs nyckelbegrepp, något som även våra respondenter lyfte som 

betydelsefullt. I den andra delen lyfter vi lekens betydelse för språkutvecklingen hos 

barn och på vilket sätt de kan stärka sin identitet. I den tredje delen behandlar vi 

konflikthantering, okänslighet för leksignaler och pedagogens stöd i den fria leken för 

att hjälpa barn som har svårt.  

 

7.1 Fantasi, nyfikenhet och kreativitet – självklara ingredienser för 

lärande 

Samtliga respondenter lade stor vikt vid att det sociala samspelet är viktigt och att fri lek 

är ett bra verktyg för att kunna utveckla sociala koder som bygger på hänsyn, ansvar och 

respekt för varandra. Vygotskij (1987) menade att samspelet med omgivningen är en 

grund för utvecklingen. Genom att utveckla det sociala samspelet skapar barnen lättare 

goda relationer och får en bättre förståelse för andra människor. Vygoskij (1998) hävdar 

att utvecklingen stimuleras av sociala relationer och poängterar att människan är född in 

till en social värld och måste därmed delta i den för att kunna utvecklas. 

Respondenterna menar, i likhet med Vygotskij (1995) att barns fantasi är en 

betydelsefull del för deras lärande. Vygotskij menade att fantasin bygger på tidigare 

erfarenheter och händelser från verkligheten. Det betyder att ju rikare en människa är på 

erfarenheter desto mer material finns att hämta. Pramling Samuelsson (2013) menar att 

barn i den fria leken själva fritt kan använda sig av sin fantasi och på så sätt leda sin 

egen verksamhet. Det betyder alltså att de lär sig trots att det inte är någon traditionell 

lärandesituation där det finns specifika kunskaper de ska lära sig. Vygotskij (1978) 

hävdar att barns känslor påverkas av fantasin samtidigt som de utvecklar sin kreativitet. 

Barnen använder även sin fantasi för att förstå verkligheten. Tullgren (2003) hävdar att 

barnens kreativa tänkande är en skapande process som bygger på deras fantasi.  Våra 

respondenter ansåg att fantasin och kreativiteten är det som barnen utvecklar mest i den 

fria leken. Flera av respondenterna hävdade att för att utveckla sin fantasi tar barnen 

situationer de ser eller upplever från verkligheten och gör om det till lek. Ovan nämnd 

författare menar att barnen använder sin fantasi för att ge de verkliga situationerna en ny 

betydelse genom att dramatisera det som de upplevt.   

 

Vygotskij (1995) menar att leken är ett av de viktigaste verktygen för att barnen ska 

utveckla en förståelse för omvärlden. Det kan vara sådant de sett på tv, något som hänt 

eller händer i vardagen som de sedan bearbetar i leken och provar nya eller andra vägar. 

Respondenterna ansåg att de vanligaste lekarna var rollekarna och oftast sådana som 

mamma, pappa, barn, jobbrelaterat eller liknande. Jensen (2008) menar att när barnen 

leker rollekar måste de kunna agera utifrån den karaktär de är, exempelvis en polis eller 

doktor. Ett exempel en pedagog nämnde var några barn som lekte brandmän för att de, 

dels hade sett det på tv, dels för att en av dem hade en pappa som var brandman. De 

lekte brandstation på sitt eget sätt, som de ville att det skulle se ut på en brandstation 

och hur de ville att brandmännen skulle vara. Samma pedagog menar också att 

pedagoger ska akta sig för att avbryta en lek. Pedagogerna nämnde även låtsaslekar och 
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intresselekar som vanligt förekommande i verksamheten. Löfdahl (2002) menar att 

pedagogerna måste förstå hur barnen själva uppfattar leken och dess förutsättningar för 

att kunna se en helhet. Det är viktigt att se en helhet i barnens lek för att som pedagog 

kunna organisera, ordna och inte avbryta deras lekar. Vygotskij (1978) drar en 

pedagogisk slutsats där han menar att pedagogen har en viktig roll när det gäller barnens 

fantasiskapande, eftersom pedagogen har ett ansvar att ge barnen en ordentlig grund för 

fantasiskapandet. I och med det kan pedagogerna interagera på olika sätt utifrån vilken 

lek barnen leker. Vygotskij (1978) menar att framförallt glädje och regler är viktiga när 

barn leker. Barnen skapar sina egna regelverk utifrån vilken lek de leker. Våra 

respondenter lyfter att det finns en mängd oskrivna regler i den fria leken som barnen 

måste lära sig samtidigt som de skapar sina egna regelverk. Knutsdotter Olofsson 

(1991) menar att genom att leka med andra barn utvecklar de en social kompetens 

samtidigt som de lär sig olika lekregler. Enligt Vygotskij är det där barnen skapar sina 

egna utvecklingszoner. Vygotskij (1995) poängterar att leken är och ska ses som fri och 

impulsiv men också ses som viktig för barns lärande och utveckling. Resultatet av våra 

intervjuer visade att respondenterna ansåg att utveckling och lärande sker med hjälp av 

leken. Knutsdotter Olofsson (1991) poängterar att det är viktigt att barn får leka mycket 

med varandra eftersom de då utvecklar den sociala skickligheten. 

 

7.2 Språkutveckling och identitetsskapande med hjälp av fri lek 

Kommunikation och interaktion är betydande faktorer som leder till utveckling och 

lärande (Vygotskij 1986). Enligt Vygotskij sker lärande och samspel i interaktion i olika 

aktiviteter. Genom interaktion med andra sker en framåtskridande utveckling. Det 

hjälper barnen att finna sig själv och skapa en identitet, hitta nya intressen och 

kompisar. Jensen (2008) hävdar att om barn kan sätta sig in i andras situationer leder det 

till att de utvecklar sin egen identitet. Våra respondenter lyfter flera gånger att leken kan 

hjälpa till i språkutvecklingen, eftersom de kommunicerar med varandra och kan på så 

sätt lära sig av varandra. Tullgren (2003) och Jensen (2008) hävdar att barn genom lek 

utvecklar sin språkförmåga och kommunikationsförmåga samt bygger upp relationer. 

Vygotskij (1986) menar att språket kan ses som ett redskap som människor använder sig 

av för att förstå världen. Det språkliga redskapet används när barnen kommunicerar med 

varandra och omvärlden genom tal, symboler och siffror. De kommunicerar också 

genom materiella redskap. Materiella redskap är fysiska redskap som innefattar det som 

krävs för att kunna utföra exempelvis ett yrke. Det kan även vara olika objekt som 

behövs för att utöva en aktivitet, exempelvis en fotboll eller spis för matlagning. Dessa 

redskap går under begreppet mediering. Flera av våra respondenter menar att 

kommunikationen mellan barn idag ofta sker digitalt, vilket gör att även spel och lek 

sker digital som leder till att barnen inte lika ofta spelar ”vanliga” sällskapsspel. I och 

med det interagerar barnen med varandra på ett annat sätt idag än vad de gjorde förr. 

Med det menar respondenterna att barnen blir begränsade i sitt sätt att leka ute eftersom 

en del saknar fantasin utanför den digitala världen. Samtidigt är det inte enbart negativt 

med att använda sig av digitala verktyg. Fördelarna med de digitala verktygen är att 

barnen utvecklar språket då spelen är både på svenska och engelska. De digitala 

verktygen kan också användas som ett hjälpmedel i skolans värld inom alla ämnen. 

Barnen kan lära sig genom både online spel och spel som är riktade mot skolan. Genom 

de digitala verktygen tar barnen del av omvärldens utveckling.  

 

Vygotskij (1978) beskriver både den potentiella och den existerande utvecklingsnivån. 

När barnen befinner sig i den potentiella utvecklingsnivån, behöver barnen utmaning. 

En utmaning kan exempelvis vara att barnet får i uppgift att leda en grupp på idrotten 

och på så sätt kan ett ledarskap genom interaktion med andra utvecklas. Flera av våra 
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respondenter anser att det är viktigt för barnens lärande att få prova på ledarrollen i 

olika sammanhang på ett rättvist sätt. De menar att det hjälper barnen att stärka 

självkänslan, självförtroende samt hitta sin roll i gruppen. När barnen befinner sig i den 

potentiella utvecklingsnivån påpekar våra respondenter att det är extra viktigt med stöd 

från en vuxen, vilket även Vygotskij hävdar. Den existerande utvecklingsnivån är den 

nivå som barnet befinner sig i just nu. Vygotskij talade även om den närmaste 

utvecklingszonen vilket innebär att barnet befinner sig mellan två nivåer, det vill säga, 

på väg mot nästa utvecklingsnivå. I den närmaste utvecklingszonen knyts förståelsen för 

undervisning samman vilket gör att inlärningsvillkor är betydelsefulla för att barnet ska 

kunna lära. Våra respondenter hävdar att barnen på fritidshemmet får möjlighet att leka 

fram förståelse för undersvingen utan krav på att prestera, vilket gör att barnen får 

möjlighet att utvecklas i sin egen takt. Enligt Vygotskij (1995) är leken något som 

barnen behöver och därför bör barnen få möjlighet att leka.  

 

7.3 Konflikthantering, okänslighet för leksignaler och pedagogens 

stöd i den fria leken 

Vygotskij (1986) menar att barnens utveckling är kulturspecifik, vilket innebär att 

utvecklingen är beroende av uppväxtsituationen. Det kan vara om barnen har syskon, 

vilken bakgrund de har eller hur miljön och omgivningen ser ut. Vygotskij (1998) 

hävdar att miljön och uppväxtvillkoren även har betydelse för hur barnen uppför sig. 

Våra respondenter lyfter att dessa aspekter har stor betydelse. En del respondenter 

pratade om syskonens betydelse, har barnen äldre syskon kan de lära sig mycket och ta 

efter. Finns det syskon får barnen tidigt öva på både konflikthantering och samarbete. 

Respondenterna drar slutsatsen att barn utan syskon tenderar att lättare få sin vilja 

igenom och behöver på sätt inte anpassa sig efter andra. Har barnen yngre syskon anser 

respondenterna att barnen tar mer ansvar eftersom de själva vill lära sina yngre syskon 

det de själva lärt sig i skolan. Hwang och Nilsson (2011) menar att leken är ett sätt för 

barnen att ta till sig kunskaper om världen och bearbetar den. Leken är också ett sätt för 

barnen att lära sig hantera problem och lösa konflikter. Flertalet respondenter påpekar 

att regelverket som barnen skapar i skolan är viktigt. Det finns även ett eget regelverk 

hemma hos varje barn som de tar med sig till skolan. Dessa regelverk är olika och är 

ofta orsak till konflikter samtidigt som reglerna har en betydelsefull del i kunskapen om 

omvärlden. Barnen måste dock lära sig att det finns ett regelverk hemma och ett i 

skolan, något som kan vara svårt för en del barn att skilja på. I likhet med Vygotskij 

(1986) lyfter våra respondenter att barn med hjälp av erfarenheter tar till sig kunskap om 

omvärlden. Negativa erfarenheter av exempelvis lek kan leda till att barnen tycker att 

lek upplevs som något skrämmande och drar sig därför undan. Att barn drar sig undan 

behöver inte bero på att leken känns skrämmande, det kan bero på sådant som hänt 

hemma, i skolan eller på fritiden, men det kan också bero på att barn inte förstår 

leksignaler eller har någon form av diagnos som gör att de därmed inte kan leka. I likhet 

med våra respondenter menar Jensen (2007) att om ett barn inte leker med de andra 

barnen behöver det inte betyda att barnet i fråga inte förstår leksignaler. Barnet kan ha 

valt att leka själv, det därför viktigt att pedagogerna är uppmärksamma och pratar med 

barnen. Vygotskij (1998) menar att för att förstå hur barnet fungerar eller uppträder i en 

viss situation kan pedagogen påvisa en liknande situation och prata med barnet om hur 

barnet hade reagerat. Vygotskij nämner inga negativa aspekter av fri lek i sin 

sociokulturella teori vilket gör att detta inte går att ställa emot våra respondenters svar 

om hinder som kan uppstå vid fri lek. Däremot går det att ifrågasätta Vygotskijs lekteori 

som endast framhäver positiva aspekter med fri lek eftersom han inte lyfter några hinder 

med den fria leken. 
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8 Diskussion 
I diskussionen kommer vi först att diskutera tidigare forskning i förhållande till de 

resultat vi fått fram i vår undersökning och valet av metod. Vi kommer även att 

presentera nya forskningsfrågor att arbeta vidare med.  

 

8.1 Resultatdiskussion 

Vår studie utgick från ett sociokulturellt perspektiv där interaktion och kommunikation 

är viktiga aspekter för barnens utveckling. Eftersom det utifrån resultaten från våra 

intervjuer samt tidigare forskning har visat sig att den fria leken hjälper barnen att 

utvecklas socialt samtidigt som de får lättare att koncentrera sig i skolan samt utvecklar 

sin fantasi, ser vi ingen anledning till att barnen inte ska få möjlighet till den fria leken 

på fritidshemmet. Knutsdotter Olofsson (1991) är en författare som styrker att leken är 

viktig då författaren menar att barn som inte kan leka kan få det svårt i skolan eftersom 

de saknar berättarförmåga och har svårt att beskriva sina upplevelser i ord. Våra 

respondenter var överens om att språket utvecklas i leken med hjälp av varandra. Våra 

respondenter talade även om låtsaslekar, rollekar och intresselekar samt deras innebörd. 

I likhet med Tullgren (2003) anser våra respondenter att dessa lekar går ”hand i hand” 

och inte alltid går att skilja åt. I och med att barnen utvecklas blir samtliga lekar mer 

avancerade och bygger därmed på tidigare erfarenheter. Våra respondenter nämner 

nackdelar med låtsaslekar och rollekar och menar att om samma individ alltid delar ut 

roller kan det leda till att alla inte får en roll och därmed hamnar utanför. Å ena sidan 

anser vi att om detta problem uppstår vid upprepade tillfällen kan en idé vara att lotta ut 

roller, å andra sidan kan det leda till att barnen inte blir nöjda och istället väljer att inte 

delta. Vid intresselekarna upplever vi att det lättare bildas grupperingar eftersom barn 

drar sig till dem som har samma intressen.  

 

Utifrån intervjuerna har vi fått uppfattningen om att pedagogerna upplever att barnen 

tycker att det är okej att misslyckas i leken eftersom det inte är på riktigt. Det är därför 

viktigt att pedagogerna gör det till en lek eftersom de kan få in mycket i den, vilket gör 

att det sker en kunskapsutveckling genom leken. Pedagogerna kan då med fördel 

använda sig av det som händer i klassrummet och jobba med det praktiskt i en lek. 

Pedagogiska implikationer som kan uppstå är om det inte finns ett öppet lekklimat som 

tillåter barnen att leka fritt. Är verksamheten alltid styrd får barnen inte samma 

möjlighet att utveckla sin fantasi på samma sätt som i den fria leken. Däremot menar 

Kane (2011) att om barnen omedvetet genom lek tar ansvar för det egna lärandet ska 

pedagogerna tänka på sin relation till lek, istället för att oroa sig över att behöva styra 

vad barnen lär sig när de leker. Utifrån det anser vi att fritidspedagoger å ena sidan 

borde ha en djupare förståelse för vad den fria leken har för betydelse för barn och 

elevers utveckling. Enligt Skolverket (2011) är det viktigt att det ges utrymme för 

barnens egen lek men också lek som är initierad av pedagogerna. En pedagogisk 

implikation är att pedagogerna får, enligt våra respondenter, å andra sidan för lite 

uppskattning för att de tillåter fri lek eftersom det kan upplevas som att personalen inte 

gör någonting. Det är svårt att mäta den fria leken eftersom det inte är någon som har 

planerat och strukturerat den vilket gör att det inte går att utvärdera. Skolverket (2011) 

lägger stor vikt vid att lek har stor betydelse för att barn ska kunna ta till sig kunskaper, 

särskilt under de tidigare åren. Dock upplever flera av våra respondenter att de som 

bestämmer över respondenterna, det vill säga, politiker och olika former av ledningar i 

skolan, vill att fritids ska vara nästan lika styrt som skolan, vilket gör att den fria leken 

idag är väldigt lite värd och kan på så sätt försvinna. Vi drar därmed slutsatsen att den 
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fria leken är viktig och inte ska tas för given, istället behöver den lyftas in i 

verksamheten.  

 

Den fria leken innebär inte bara att barnen får leka fritt, de utvecklas samtidigt på flera 

olika nivåer, något som samtliga respondenter lyfter som en viktig aspekt. Då vi har fått 

kunskap om den fria leken och dess betydelse utifrån både våra respondenter och 

tidigare forskning, gör det att vi kan motivera för andra att lek har betydelse om någon 

ifrågasätter varför barnen får leka fritt på fritidshemmet. Däremot menar Löfdahl (2006) 

att det är viktigt att pedagogerna tar del av och pratar med barnen om deras lek för att 

förstå vilka färdigheter och kunskaper barnen uttrycker och tar till sig i leken. Det är 

därför viktigt att reflektera över sin pedagogroll så att man är medveten om vad barnen 

väljer att göra på fritidshemmet. Detta skrivs även i Skolverket (2014) där de menar att 

för att pedagogerna ska kunna möta och utveckla varje elev på sin nivå måste 

pedagogen har en bild av vad eleverna väljer att göra på fritidshemmet och vilka 

aktiviteter de helst väljer att delta i.  

 

Samtliga respondenter ansåg att fri lek är ett bra verktyg att använda sig av i barnens 

utveckling. Vi delar uppfattningen om att det finns ett lärande i nästan allting i den fria 

leken. Därför menar Wetterblad (2012) att fritidshemmet ska erbjuda barnen en miljö 

där det finns utrymme för fri lek, eftersom det har stor betydelse för hur barnen mår nu 

och hur de kommer att må i framtiden. Våra respondenter hävdade att fri lek är 

avgörande för hur barn blir som vuxna. Däremot betonar respondenterna att vilken lek 

barnen leker inte har någon betydelse för hur de blir som människor eller vilket yrke de 

väljer i framtiden. Om ett barn till exempel alltid leker polis behöver inte det betyda att 

barnet i framtiden kommer att utbilda sig till polis. Vi har i likhet med våra 

respondenter upplevt att barn idag är sämre på att lösa konflikter. Vi upplever att det 

beror på att vuxna löser konflikter åt barnen vilket gör att barnen inte får möjligheten att 

lära sig att reda ut problemet själva. Det kan också bero på att barn idag har svårare att 

leka fritt. Svårigheter som kan uppkomma med fri lek är när ett barn inte förstår 

leksignaler. Det kan också bero på att en del barn utesluter andra barn. Mobbning och 

utfrysning blir svårt att upptäcka i den fria leken eftersom pedagogen inte deltar i leken 

utan håller sig på avstånd. Våra respondenter påpekade därför att det kan vara bra att 

delta i leken ibland för att observera så att leken är positiv. Vi anser dock att en pedagog 

ska vara medveten om att när de går in i en lek uppför barnen sig, men när de lämnar 

leken kan den bli negativ, vilket gör att det är bättre att istället vara närvarande men inte 

ha en roll i leken. När det uppstår en konflikt mellan barnen anser vi, och våra 

respondenter, att pedagogerna till en början ska se om barnen kan lösa konflikten själva 

utan stöd från vuxen. Dock menar Öhman (2009) och Lamer (1991) att pedagogen 

behöver vara medveten om vad leken handlar om eftersom det annars kan bildas 

hierarkier i gruppen. 

 

Utifrån litteratur och de svar vi fått från våra respondenter upplever vi att vi har fått svar 

på våra frågeställningar. Vi var sedan tidigare inte helt medvetna om samtliga nackdelar 

som kan uppstå i samband med fri lek. Denna studie har därför bidragit till att vi har fått 

en djupare förståelse kring betydelsen av fri lek samt dess fördelar och nackdelar. Att 

resultatet ser ut som det gör beror på att vi vid våra val utgick ifrån vårt syfte. 

 

 

8.2 Metoddiskussion 

Vi valde som tidigare nämnt att använda oss av en kvalitativ undersökningsmetod 

eftersom vi upplevde att det skulle leda till att studiens syfte uppnåddes. Om vi hade 
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valt att använda oss av en kvantitativ metod med enkäter, hade det säkerligen lett till att 

vi hade fått fler svar men då hade vi gått miste om mer djupgående svar. Lantz (2011) 

menar att det inte går att få lika djupgående svar vid enkäter som vid intervjuer eftersom 

det går att ställa mer komplicerade frågor i en intervju. En annan nackdel är att enkäter 

är anonyma vilket gör att det inte går att söka upp informanterna och ställa följdfrågor 

eller få förtydligande av svaren om något är oklart, men genom att endast göra ett fåtal 

intervjuer leder det till att forskaren lätt kan få kritik när det gäller representativiteten. I 

vår forskning skulle vi då kunnat använda oss av en metodkombination för att 

kompensera den svaghet som uppstår vid intervjuer. Enligt Denscombe (2009) är 

metodkombination när forskaren väljer att kombinera olika metoder, det vill säga, 

forskaren använder sig av både kvalitativ och kvantitativ metod för att undersöka 

samma sak. Genom att använda sig av metodkombination ökar träffsäkerheten eftersom 

det ger forskaren möjlighet att kontrollera och jämföra resultaten från den kvalitativa 

metoden med resultaten från den kvantitativa metoden. Om de olika metoderna ger 

liknande resultat kan forskaren vara mer övertygad om att resultaten är pålitliga och 

trovärdiga.  En annan möjlighet som ges vid metodkombination är att forskaren får en 

mer fullständig bild av det som studerats. Det betyder att data som framställs med hjälp 

av olika metoder kan komplettera varandra och kan framhäva nya perspektiv. Om 

forskaren är medveten om olika metoders styrkor och svagheter kan forskaren använda 

sig av metodkombination för att kunna väga upp svagheter. Med hjälp av detta undviker 

forskaren att få kritik för den valda metodens svagheter. Vi hade även kunnat använda 

oss av observationer för att kunna se om respondenterna gör som resultatet av 

intervjuerna påvisade. Detta skulle leda till en ökad trovärdighet.  

 

Eftersom en kvalitativ metod inte utesluter en kvantitativ metod skulle vi i vårt fall 

kunnat använda oss av enkäter med något enklare frågor till övrig fritidspersonal för att 

se huruvida det stämde överens med de svar vi fick från intervjuerna. Å ena sidan kunde 

detta ha varit ett hjälpmedel för oss, men å andra sidan hade det tagit mycket längre tid. 

Även om vi använt oss av en metodkombination är det inte säkert att det hade lett till ett 

bättre resultat, det kunde istället ha lett till att arbetet blivit för stort och att vi kommit 

ifrån syftet. Vi valde att använda oss av en fenomenografisk forskningsansats som 

inriktar sig mot människors känslor, erfarenheter och upplevelser om omvärlden, 

eftersom syftet var att undersöka fritidspedagogers uppfattningar kring fritidshemmens 

barns fria lek samt lekens betydelse. Å ena sidan kunde vi ha valt en hermeneutisk 

forskningsansats, vilket innebär att forskaren fokuserar på att tolka och förstå den 

mänskliga existensen och människors handlingar och språk (Patel & Davidson, 2011). 

Å andra sidan inriktar sig fenomenografin mer mot pedagogisk forskning vilket gör att 

den var mest relevant för vår studie.  
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8.3 Fortsatta forskningsfrågor 

Efter denna studie har vi fått en inblick i hur pedagoger ser på fri lek, det hade därför 

varit intressant att få en inblick i hur barnen ser på fri lek. Det hade varit intressant att 

veta om barnen tycker att de lär sig något på fritids eller om de bara ser fritids som en 

plats för lek innan vårdnadshavarna hämtar dem. Ett exempel på en fortsatt 

forskningsfråga kan då vara: 

 

- Hur upplever barn fri lek på fritidshemmet? 
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Bilaga A 

Intervjuguide  

    

1. Kan du berätta lite om din utbildning och arbetserfarenheter?  

2. Berätta för mig hur du ser på fri lek? 

3. Vad har du för inställning kring vikten av att barn leker fritt? Motivera. 

4. Hur jobbar du med den fria leken?  

5. Vad finns det för fördelar respektive nackdelar med fri lek 

6. Anser du att fri lek eller styrd lek är ”bäst”? Vad finns det mest av här? Skulle 

du vilja ändra på det? Hur? 

7. Vad tror du det beror på att en del barn har svårt att leka? 

8. Hur tror du utifrån egna erfarenheter att leken kan hjälpa barnen i deras 

utveckling? 

9. Vad har du för uppfattning gällande vuxna som går in i den fria leken? I vilka 

situationer är det tillåtet att vuxna gör det? Berätta!  

10. Har du något ytterligare att tillägga om det som vi har pratat om? 
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Bilaga B 

Missivbrev 

 

Hej! 

 

Vi heter Sandra Karlsson och Jenny Jönsson och går sista terminen på 

Linnéuniversitetet i Växjö. Vi studerar till grundlärare med inriktning mot fritidshem, 

och skriver nu ett examensarbete om den fria leken.  

Syftet med vår undersökning är att ta reda på hur fritidspedagoger ser på den fria leken. 

Metoden som vi använder för att samla in data är kvalitativa intervjuer. Vi vänder oss 

därför till er för att se om ni vill och har möjlighet att delta i en intervju där vi vill ta del 

av era tankar, erfarenheter och upplevelser av den fria leken.  

 

Vi genomför denna studie efter Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilket 

innebär att vi har tagit del av de etiska forskningsprinciperna, därmed kommer alla 

deltagare att vara anonyma och samtliga namn påhittade. Era uppgifter kommer inte att 

kunna spåras utan vi kommer att behandla dessa konfidentiellt och svaren kommer 

endast att användas i forskningssammanhang.  

 

Intervjun kommer att spelas in, detta för att sedan kunna transkribera materialet. Du kan 

när som helst välja att avbryta intervjun. Intervjun kommer att ta ca 45 minuter och 

kommer att om möjlighet finns utföras på din arbetsplats. 

 

Har du några frågor om intervjun eller uppsatsen, kontakta oss gärna på någon av 

följande mailadresser: 

 

XXXX@student.lnu.se 

XXXX@student.lnu.se  

 

Tack på förhand. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Jenny Jönsson och Sandra Karlsson

mailto:XXXX@student.lnu.se
mailto:XXXX@student.lnu.se
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