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Sammanfattning 

Syftet med den här studien har varit att undersöka hur fritidspedagoger ser på leken som 

lärandemetod. Studien har utgått från flera frågeställningar om fritidspedagogers syn på lek, 

lekens betydelse för utveckling och huruvida den styrda eller den fria leken ses som mer eller 

mindre viktig i jämförelse med varandra. Studien har ett sociokulturellt perspektiv som 

beskriver leken som ett lärande i vilket kunskaper förmedlas mellan människor med olika 

erfarenheter. Den har utförts med en kvalitativ ansats och det empiriska materialet har samlats 

in genom semistrukturerade intervjuer.  

Studien har visat att fritidspedagogerna ansåg att lek är en ibland outtalad metod för lärande 

på fritidshemmet. Att leken ses som en viktig del av barns lärande inom de sociala 

kompetenserna. Skillnaden mellan den styrda och den fria leken är väldigt liten och de går 

ofta in i varandra. Den styrda leken ses som en metod för att ge barn verktyg och kunskap 

kring sociala regler och ramverk som krävs för att kunna föra sig i ett socialt sammanhang. 
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1.0 Inledning 

Att lek förekommer på ett fritidshem är idag en självklarhet. Under alla mina vfu-perioder och 

i arbetet som timvikarie i fritidshem har barn lekt med varandra i så väl fri lek som i styrda 

lekar. Leken genomsyrar fritidshemmets verksamhet skulle jag vilja påstå och det är något 

som jag uppfattat ses som viktigt. Men vad tänker och tycker egentligen fritidspedagogerna1 

kring barnens lek? Har leken ett syfte och vad i så fall? Och vad ser de som mest värdefull, 

den fria leken eller den styrda? Ja, det är funderingar och frågor som dykt upp under min tid 

som lärarstudent med inriktning mot fritidshem och det är vad jag har valt att undersöka i 

denna studie. 

Hur medvetna är fritidspedagoger idag om vilket samband som lek och lärande har? Leken 

ska finnas med i fritidshemmets verksamhet återfinns både i skollag, läroplan och i de 

allmänna råden för fritidshem. Skolverket (2014) anser bland annat att leken kan bidra till att 

barnen upplever en meningsfull fritid, vilket är en del av fritidshemmets uppdrag enligt 

Skollagen (SFS 2010:800). Skolverket (2014) talar även kring att det är viktigt att barnen får 

vistas i en verksamhet med variation på aktiviteter och att lek på barnens egna initiativ bör 

blandas med lek som initieras av personalen för att ge dem en ökad möjlighet till lärande även 

på fritidshemmet (Skolverket 2014).  

Studien handlar om leken som lärandemetod ur sex fritidspedagogers perspektiv. Hur de 

uppfattar leken på fritidshemmet och dess utgångspunkter till lärande i verksamheten. Den har 

en kvalitativ ansats och metoden för den empiriska materialinsamlingen har varit 

semistrukturerade intervjuer.   

                                                 
1 I studien används begreppen fritidspedagog och pedagog synonymt. Fritidspedagogsbenämningen har valts för 

att fler informanter i studien har en fritidspedagogstitel än titeln lärare i fritidshem. Texten innehåller inte heller 

pronomen som han eller hon, utan istället används pronomenet hen. Detta på grund av att informanternas 

könstillhörighet inte är av intresse eller påverkar utfallet av studien. 
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2.0 Bakgrund 

Lek är ett komplext begrepp som kan definieras av flera komponenter. Däribland att det är 

roligt och lustfyllt att leka, lek uppfattas som en positiv upplevelse som ibland kan ha 

belönande moment i sig. Att leka ses som en frivillig aktivitet som är spontan och lek har ofta 

inget utsatt mål utan det är själva processen som är självändamålet (Jensen 2013).  

Lek är något som bör ses som centralt går bland annat att finna i läroplanen för grundskola, 

förskoleklass och fritidshem. Skolverket (2011) menar att en del av skolans uppdrag är att ge 

elever möjlighet till skapande arbete och lek som del i det aktiva lärandet. Leken anses spela 

större roll för elever i de tidiga skolåren och leken ses även betyda mycket för elevernas 

tillägnande av kunskaper. Vidare tar de även upp att skolan ska bidra till stimulans av 

elevernas kreativitet, nyfikenhet, självförtroende och egna vilja till att lösa problem och pröva 

egna idéer (Skolverket 2011: 9 f.). Detta är något som Skolverket (2014) konkretiserar i sina 

allmänna råd till fritidshemmet, bland annat att lek är ett betydelsefullt inslag i fritidshemmets 

verksamhet. Det framgår även att lärande kan ses som något som ständigt pågår och att det 

sker även i situationer där pedagoger är frånvarande. Vidare anser de att det är inom 

fritidspedagogernas uppdrag att tillvara ta elevernas intressen och skapa arrangemang som 

utmanar elevers lärande i fritidshemmet i sin utformning av verksamheten (Skolverket 2014: 

33 f.).  

Orwehag och Mårdsjö Olsson (2011) anser att fritidshemmets informella lärande kan ses som 

en styrka, men även som en svaghet. Styrkan kan ses i barnens möjlighet till att påverka 

verksamheten, det blir barnens intressen som styr hur verksamheten formas. Svagheten är att 

lärandet inte blir lika synligt och uttalat som det är under skoltid, vilket kan bidra till att 

verksamheten inte ses som lika viktig i barnens utveckling och lärande. Leken ses som en 

grundmetod för lärande på fritidshemmet, men lek som metod används även under skoltid. 

Skillnaden är dock att leken under skoltid är styrd och har ett bestämt mål. Medan leken på 

fritidshemmet sker på en mer frivillig basis, där fritidspedagogernas roll är att vara närvarande 

utan att styra eller leda leken. Det är barnens egna initiativ som styr hur leken utformas och 

vilket lärande som sker. Dock förekommer det styrd lek även på fritidshemmet, men med 

annan karaktär än de styrda lekar som används i skolan. Lekarna är då mer riktade mot det 

sociala lärandet som konflikthantering, kamratrelationer, samarbete eller för att öva sociala 

regler (Orwehag & Mårdsjö Olsson 2011: 117, 123 f.)   
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Jensen (2011) talar om att lärandet som sker på fritidshemmet är styrt av barnen själva och 

deras intressen, vilket gör att lärandesituationerna som erbjuds och skapas är av stor variation. 

Fritidshemmets variation på erbjudna lärandesituationer kräver dock en viss struktur och 

reglering, vilket i sin tur kan ses som en störning av det informella lärandet som då övergår 

till ett mer formellt eller delvist formellt lärande (Jensen 2011: 143 f.). 

Evaldsson och Aarsand (2011) visar hur viktig den fria leken är för barns lärande och 

utveckling inom bland annat språket och sociala kompetenser. Det framgår även hur viktig 

miljön är för barns möjligheter till utvecklade lekar som kan bidra till att dessa kompetenser 

utvecklas. Utvecklingens potential beror även på vilka material och rum som barnen har 

tillgång till, men även gruppstorlek och hur de vuxna skapar förutsättningar för den fria leken 

har betydelse. Barnens utveckling inom dessa kompentenser kräver även att det finns vuxna 

närvarande som kan hjälpa barnen i situationer som de inte klarar av att hantera själva 

(Evaldsson & Aarsand 2011: 152 f.). Att miljön är viktig för barns lärande i fritidshemmet är 

något som även Hippinen Ahlgren (2013) talar om. Hon anser att fritidshemmens miljö kan 

ses som ett didaktiskt verktyg som har stor inverkan på barns lärande. Miljön bör anpassas 

efter barngruppens storlek och behov. Men även om miljön medvetet formas efter att möta ett 

visst behov hos barnen måste pedagogerna ha med i beräkningen att barnen eventuellt ser 

miljön och rummet som anpassat till något helt annat ändamål än vad som från början var 

tänkt. Anpassningar av miljön kan även behövas ändras i takt med att barngruppen utvecklas 

eller förändras efter att barngruppen och behoven ändras från termin till termin (Hippinen 

Ahlgren 2013: 112 ff.).  

3.0 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att undersöka fritidspedagogers föreställningar om lek som metod för 

lärande på fritidshemmet. Syftet har brutits ner och smalnats av till dessa tre frågeställningar 

som studien kommer att utgå ifrån och som kommer att försöka besvaras. 

 Vad är lek ur en fritidspedagogs perspektiv?  

 Vilken betydelse har leken för fritidshemmets pedagogik enligt fritidspedagoger? 

 Hur skiljer fritidspedagogerna mellan fri och styrd lek? Ses något utav dem 

som mer värdefull ur ett lärande perspektiv på fritidshemmet? 

  



 

4 
 

4.0 Teoretisk ansats 

Den teori som jag valt att utgå ifrån är det sociokulturella perspektivet av Lev Vygotskij. 

Detta för att jag ser leken som en aktivitet vi skapar och utför tillsammans med andra, var i 

lärandesituationer uppstår.  

Vygotskijs (2001) teori talar för att lärande sker i socialt samspel mellan individer, miljön och 

i aktiviteter med andra. Individer lär sig tillsammans i ett socialt samspel med andra individer 

för att sedan klara av det själva. Lärandet sker när barnet möter någon, vuxen eller ett annat 

barn, som har en högre kunskap inom ett visst ämne och som kan leda barnet vidare i sin egen 

kunskap. Detta kallar Vygotskij för att lärandet sker i den proximala utvecklingszonen. 

Strandberg (2006) beskriver hur Vygotskij såg på leken som en metod för lärande. Den 

imaginära världen som barn befinner sig i under lek ses som nyckeln till lärandet i lek. Leken 

ses som en del av tänkandets utveckling genom att barn i den imaginära världen kan se 

föremål som något som de i verkligheten inte föreställer eller är. I leken avidentifieras föremål 

och blir till något som för barnen är mer användbara i leken. Strandberg benämner detta sätt 

att barnet tankevänder, barnet skapar sig förståelse för hur olika situationer och ting kan ha ett 

samband. I leken provar även barnet att vara ett fiktivt jag, som enligt Strandberg Vygotskij 

såg som att barnet leker en person som är smartare än jag själv. Barnet blir på så sätt den egna 

läraren som leder sig själv vidare genom den proximala utvecklingszonen (Strandberg 2006: 

159 ff.).   

5.0 Tidigare forskning 

Jag kommer under denna rubrik att ta upp hur dagsläget i forskningen kring barns lärande, 

barns lek och även forskning kring hur sambandet mellan lek och lärande har undersökts.  

Forskning kring hur barns lärande påverkas av olika förutsättningar i den fysiska miljön har Ia 

Nyström (2002) behandlat i sin doktorsavhandling, Eleven och lärandemiljön: en studie om 

barns lärande med fokus på läsning och skrivning, som handlar om hur elevers lärande 

påverkas av den lärandemiljö de vistas i. Hon har kommit fram till att hur lärandemiljön är 

utformad påverkar och har stor betydelse för hur barn lär sig och om barn lär sig. Detta beror 

på att barn möter lärandet på olika sätt beroende av vilka tidigare erfarenheter och medhavda 

förutsättningar som de har. Nyström beskriver att det krävs att miljön som barn vistas, i där 

lärandet förväntas ske, är av varierande karaktär. Detta kräver i sin tur att pedagogerna i 

barnens närhet är medvetna om detta för att kunna möta alla barn och ge dem möjlighet att 

lära i en anpassad miljö. Det är i det sociala samspelet mellan barn och lärandemiljö med 

tillhörande verktyg som barn lär sig (Nyström 2002: 179).  
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Barns lärande påverkas även av vilken relation de har till sina pedagoger. Detta fenomen 

beskriver Annika Lilja (2013) i sin doktorsavhandling, Förtroendefulla relationer mellan 

lärare och elev, om hur lärares relationer till eleven påverkar elevens lärande ur ett 

elevperspektiv. Hon har kommit fram till att om eleven ser läraren som en förtroendefull 

vuxen påverkas även i vilken grad som eleverna tillägnar sig lärandet. En förtroendefull 

vuxen ses som någon som bryr sig vilket fördjupar relationen mellan elev och lärare. Att bry 

sig om eleven kan vara allt från att plåstra om ett sår till att bekräfta eleven genom att se dem 

och visa att även deras problem, oro eller andra bekymmer också är av betydelse. Men att 

läraren visar att hen bryr sig kan även uttryckas i att hen behandlar eleverna rättvis oavsett 

olikheter. För att läraren ska kunna ses som en förtroendefull vuxen behöver läraren även 

lyssna på sina elever. Om eleverna känner att det de har att berätta blir taget på allvar, kan det 

bidra till att eleven kan lägga det som hen behövde tala om åt sidan en stund och sedan 

koncentrera sig på lärandet istället. Sammanfattningsvis har Lilja kommit fram till att finns 

förtroendet och läraren ses som någon som lyssnar och bryr sig vågar eleverna ifrågasätta 

eller be om hjälp och kan på så sätt bidra till att elevernas lärande optimeras (Lilja 2013: 103, 

122, 179 f.). 

Lärandet påverkas även av andra elever och samspelet mellan dem. Detta visar Pia Williams 

(2001) i sin doktorsavhandling, Barn lär av varandra: samlärande i förskola och skola, en 

studie om att barn lär av varandra i olika sammanhang. Hon anser att barn har en vilja att lära 

av varandra genom lek och andra vardagssituationer. Barn räknar sina vänner som en källa till 

kunskap och att de naturligt växlar mellan att ge och ta i olika roller utifrån erfarenheter och 

kunskaper. Hon menar även att lärandet i samspel med andra barn kan ses som en 

demokratisk dimension, då de i möte med andra stöter på andras åsikter och tankar som kan 

ändra deras uppfattning om sig själva och verkligheten. Hon förespråkar dock att det är viktigt 

med vuxnas närvaro och att dessa har ett medvetet förhållningssätt kring barns lärande i 

samspel med varandra (Williams 2001: 67 ff.). 

Även Inge Johansson och Anna-Lena Ljusberg (2004) rapport, Barn i fritidshem, behandlar 

hur barn ser på sin vistelse i fritidshemmet och vilken betydelse den har för dem, men även 

hur barnen själva ser på fritidshemmet som lärmiljö. Det de kommit fram till är att barnen till 

största del ser deras vistelsetid på fritidshemmet som fri och att de själva styr över vad de 

spenderar tiden med. Lärandet skapas i de sociala sammanhang som barnen själva konstruerar 

tillsammans med de andra barnen på fritidshemmet. Fritidshemmet är en arena där lärandet 

sker på initiativ av barnen själva, det sker mer situationsorienterat och utan direkt uttalade 
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mål. Detta kan ses som en stor skillnad mot hur lärandet ser ut och sker under skoltid, där 

lärandet är riktat mot ett visst mål (Johansson & Ljusberg 2004: 198 ff.). 

Att lärande i skola och fritidshem ses som något som skiljer sig åt har flera studier visat. 

Bland annat i Kolbrún Þ. Pálsdóttir (2012) avhandling, Care, learning and leisure: the 

organisational identity of after-school centres for six-to nine-year old children in Reykjavík, 

som utgår ifrån hur de isländska motsvarigheterna till fritidspedagoger och fritidshem, anser 

att det lärande som de kan ge barnen under deras vistelsetid i fritidshemmet inte bör mätas 

med det som sker i skolan. Inte heller ansåg pedagogerna att det gick att jämföra de sociala 

kunskaper som barnen lärde sig på fritidshemmet mot det de fick lära sig i skolan och detta i 

respekt för skolans verksamhet (Pálsdóttir 2012: 178). 

Detta fenomen går även att hitta i Björn Haglunds (2004) doktorsavhandling, Traditioner i 

möte: en kvalitativ studie av fritidspedagogers arbete med samlingar i skolan, om hur 

fritidspedagoger ser sin yrkesroll i skolans praktik. Det framgår i studien att även de svenska 

fritidspedagogerna särskiljer lärandet på fritidshemmet och det som sker under skoltid. 

Fritidspedagogerna i studien ansåg att leken och friare sysselsättningar är kopplade till 

fritidshemmets praktik och att det inte prioriteras under skoltid. Det informella lärandet, 

leken, ansågs inte vara accepterat och heller inte kopplat till skolans lärande. Men 

fritidspedagogerna ser ändå leken och andra praktiska aktiviteter som ett bra komplement till 

skolundervisningen och använder sig av dessa metoder när de har barngrupper även under 

skoltid. Leken ses bland annat som en bra metod för att utvärdera vart barnet är i den sociala 

utvecklingen. Skillnaden mellan aktiviteterna som de utför under skoltid ses dock som mer 

strikta och utgår ifrån vad barnen behöver lära sig, även om det används mer praktiska 

metoder. Medan fritidspedagogerna på fritidshemmet utgår aktiviteterna mer från vad barnen 

vill göra (Haglunds 2004: 119 ff.). 

Forskning kring lek i fritidshemmet är sparsam, men forskning kring lek och lärande i 

förskolan går även att applicera på fritidshemmets praktik. Charlotte Tullgren (2003) har i sin 

doktorsavhandling, Den välreglerade friheten: att konstruera det lekande barnet, studerat 

barns fria lek i förskolan och beskrivit det som en fri aktivitet med styrning från pedagoger. 

Pedagoger styr barns lek för att förmå dem att nå kompetenser och förmågor som är 

önskvärda även i framtiden. Att barn leker ses som viktigt och uppmuntras av pedagoger som 

även ser till att barnen är aktiva och deltagande. Men all lek uppmuntras inte, utan de lekar 

vars innehåll ses som obehagliga eller rent av olagliga avstyrs av pedagogerna och istället 

uppmuntras barnen till lekar som ses som trevliga och bättre ämnade för utvecklingen. Hon 
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såg även att pedagogerna i förskolan ser leken som en väg till lärande och där av uppmuntras 

lekar som kan leda till kunskaper som barnen senare kan ha nytta av och som ger dem en god 

moral. Pedagogerna uppmuntrar barnen i leken till att kommunicera, förmedla känslor och 

förståelse för andra, vilket Tullgren ser som att leken använd som en metod att lära barn om 

samhälleliga normer (Tullgren 2003: 112 ff.). 

Att leken alltid leder till ett lärande är inte säkert, i alla fall inte om vi tittar på Mikael Jensen 

(2007) licentiatavhandling, Lärande och låtsaslek: ett kognitionsvetenskapligt 

utvecklingsperspektiv, där han har studerat relationen mellan lärande och låtsaslekar. I studien 

framgår att det finns en viss uppdelning på hur vi ser på lek och lärande. Lärandet kan ses som 

att den föregår leken och att leken uppstår i lärandet, det kan även ses som att leken leder till 

lärandet. Jensen påtalar dock att lek inte alltid måste leda till lärande, att det är 

förutsättningarna som styr vad som blir till ett lärande eller inte. Men leken leder till 

utveckling på lång sikt. Låtsasleken ses som en social aktivitet och hjälper barn att senare i 

livet anpassas till det sociala samhället vi lever i (Jensen 2007: 117 ff., 123). 

6.0 Metod 

6.1 Kvalitativ metod 

Studien utgår ifrån en kvalitativ metod vilket enligt Bryman (2011) innebär att de data som 

samlas in kommer att tolkas och analyseras. Detta beskriver Ahrne och Svensson (2011) som 

att data som samlas in i en kvalitativ studie bygger på händelser, yttranden eller annan data 

som indirekt inte går att mäta. Datainsamlingsmetoderna utgörs till stor del av intervjuer, 

observationer eller analys av texter. Detta gör att en kvalitativ studie skiljer sig mot en 

kvantitativ studie som enkelt beskrivet använder mätbara data. I analysen av en kvalitativ 

studie intresserar sig forskaren för vad som sägs och hur det sägs, medan analysen i en 

kvantitativ studie kan rikta sig mot hur många gånger till exempel en viss fras upprepas av 

informanten utan att se på sammanhang och innebörd (Ahrne & Svensson 2011). Den 

kvalitativa metoden genomsyrar studien genom val och utförande av datainsamlingsmetod 

och analys.  

6.2 Tillvägagångssätt 

Som datainsamlingsmetod har jag använt mig av semistrukturerade intervjuer. Enligt Bryman 

(2011) är detta en flexibel metod som kan generera till djupa och breda svar. I en 

semistrukturerad intervju används en intervjuguide med teman och/eller frågor som 

intervjuaren vill ha svar på under intervjun (se bilaga 1). Frågorna behöver dock inte ställas i 
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inbördes ordning och även nya frågor som kan uppstå under intervjuns gång kan ställas av 

intervjuaren (Bryman 2011). Detta tillvägagångssätt kallar Trost (2005) även för lågt 

standardiserade intervjuer, vilket innebär att intervjuaren kan ta frågorna i den ordning som 

passar just där och att det kan bli att det är informantens svar som avgör vilken fråga i 

intervjuguiden som ska ställas härnäst. Inför intervjuerna har informanterna även blivit 

informerade om att intervjuerna kommer att spelas in (Trost 2005). Detta kan enligt Bryman 

(2011) vara bra för att undvika att informanterna blir oroliga och rent av inte längre vill ställa 

upp på intervjun. Fördelen med att spela in intervjuerna är att det bidrar till att vi minns bättre 

vilket i sig kan bidra till en mer noggrann analys (Bryman 2011). Nackdelar menar Trost 

(2005) kan vara att informanten blir störd av att bli inspelad att intervjun blir stel eller att 

informanten inte vill medverka i intervjun alls. Skulle detta uppstå, att informanten inte vill 

bli inspelad bör forskaren ändå genomföra intervjun, men då genom att ta anteckningar istället 

(Bryman 2011; Trost 2005). Efter intervjuerna har jag transkriberat intervjuerna för att 

underlätta en noggrann analys av vad som sagts under intervjuerna. Detta för att svaren 

dessutom kan gås igenom upprepade gånger något enklare än om jag skulle ha lyssnat igenom 

inspelningarna gång på gång (Bryman 2011). Att använda sig av intervjuer som 

datainsamlingsmetod har både sina för- och nackdelar enligt Eriksson-Zetterqvist och Ahrne 

(2011). Intervjuer är en enkel metod för att få reda på informanternas reflektioner kring det 

fenomen som intervjufrågorna ställs. Materialet som det ger gör det enkelt att gå igenom och 

kan ge en djup analys. Men svar på intervjuer kan även ge en felaktig bild av det fenomen 

eller att forskaren rent av misstolkar det informanten menat under intervjun (Eriksson-

Zetterqvist & Ahrne 2011). 

6.3 Urval av informanter 

I urvalet av informanter valdes det att enbart intervjua personer som är utbildade 

fritidspedagoger eller lärare i fritidshem, för att de förmodade svaren förväntades bli rikligare 

från någon som var högskoleutbildad. Det valdes även att intervjua fritidspedagoger från fyra 

olika fritidshem för att få ett bredare perspektiv, på grund av att verksamheten kan variera 

från fritidshem till fritidshem. Variationerna på fritidshemmen kan bero på tillgång till 

resurser, barngruppsdynamik och personalgrupp. Sammanlagt hölls sex intervjuer med en till 

två fritidspedagoger ifrån fyra olika skolor/fritidshem. Detta urval skulle kunna sägas vara ett 

målstyrt urval som enligt Bryman (2011) innebär att urvalet av informanter medvetet styrs 

mot verksamheter och personer som forskaren anser kan ge de mest relevanta svaren på 

undersökningens syfte och frågeställningar.  
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6.4 Etiska forsknings principer 

I kontakt med fritidspedagogerna och för att få medgivande till intervjuer lämnades ett 

informationsbrev ut (se bilaga 2). I brevet fanns studiens syfte med, information om 

frivillighet att delta och att informanten har rätt till att ta tillbaka sin medverkan om de önskar 

enligt informationskravet. Fritidspedagogerna har sedan fått skriva under ett 

samtyckesdokument (se bilaga 3) som tar upp de punkter som finns med i informationsbrevet 

de fått tidigare, för att förtydliga att de verkligen förstått vad syftet med studien är och vilka 

rättigheter de har som medverkar i studien helt enligt samtyckeskravet. I informationsbrevet 

och samtyckesdokumentet meddelas även att all data kommer att behandlas konfidentiellt, 

enligt konfidentialitetskravet, och att alla namn på informanter samt skolor kommer att bytas 

ut mot andra benämningar. Informanterna fick även information om att all data som samlas in 

från intervjuerna enbart kommer att användas till min studie enligt nyttjandekravet. Dessa fyra 

krav är enligt Bryman (2011) grundläggande frågor som bör följas för informanternas 

integritet. Informanterna namn har bytts ut mot bokstäver i bokstavsordning efter 

intervjuföljd, detta för att det blev enklare att hålla dem isär på det sättet. 

6.5 Analysmetod 

Som analysmetod har jag inspirerats av metoden grounded theory. Detta för att denna metod 

innehåller delar som har kunnat ge min analys det djup jag varit ute efter och för att de delar 

av metoden jag använt mig av har varit användningsbara på den empiri som jag samlat in 

genom mina intervjuer. De delar av metoden jag använt mig av är kodningen som sedan lett 

till de kategorier som jag använt mig av i min redovisning av resultatet. Enligt Bryman (2011) 

är en av grounded theorys viktigaste grundstenar kodningen som innebär att forskaren 

försöker etikettera och sätta namn på delar av den data som forskaren anser är av intresse för 

studien. Dessa koder förändras, omvärderas och jämförs under analysens gång och som sedan 

genererar till att kategorier skapas (Bryman 2011). Forslund Frykedal och Thornberg (2009) 

talar om kodningen som en process som leder till att kategorier och begrepp utvecklas under 

analysen. Kodningen sker genom att intressanta meningar eller stycken av intervjuerna 

markeras och förses med en benämning som identifierar vad som gör att stycket eller 

meningen är intressant för studien. Det kan vara ord eller kortare fraser som finns med i den 

understrukna texten eller något som sammanfattar innebörden. Dessa koder jämförs sedan 

med varandra och med det empiriska materialet för att sedan kopplas samman i grupper. Det 

är sedan dessa grupper som skapar kategorier (Forslund Frykendal & Thornberg 2009).  
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De kategorier som framkom tydligast efter min kodning av empirin var Leken – outtalad 

metod för lärande, Fritidshemmet – en arena för socialt lärande, Den tunna linjen mellan 

styrd och fri lek samt Resurser – den fria lekens begränsningar. Dessa kategorier har sedan 

använts som rubriker i min resultatredovisning. Detta för att skapa struktur och för att inga 

resultat som för studien framkommit som relevanta skulle glömmas bort. 

6.6 Metoddiskussion 

Studien hade fått en helt annan vinkel om den hade utgått ifrån observationer istället för 

semistrukturerade intervjuer, samtidigt är jag inte missnöjd med mitt val av intervjuer. 

Däremot hade det varit intressant, om tid funnits, att ha utfört observationer med på 

fritidshemmen. För att få en bredare bild av hur leken används som lärandemetod i praktiken.  

Från början var åtta intervjuer inbokade, men på grund av sjukdom fick jag två bortfall och då 

tiden varit knapp hanns det inte med att boka om tiderna för intervjuerna. Men svaren jag fått 

av de informanterna som medverkat i studien har varit givande och välutvecklade, vilket ändå 

gett mig mycket data att analysera. Det hade däremot varit intressant och givande om de två 

bortfallna intervjuerna hade kunnat genomföras.  

Studiens reliabilitet kan påverkats av att intervjufrågorna missuppfattats eller att jag som 

forskare misstolkat informanternas svar och tagit dem ur sitt sammanhang. För att undvika att 

reliabiliteten av studien påverkats har jag utgått ifrån samma intervjuguide i samtliga 

intervjuer och i utformandet av intervjuguiden fanns det i åtanke att frågorna inte skulle vara 

för komplicerade eller lätta att misstolka. Att intervjuerna sedan transkriberats kan ha bidragit 

till att resultaten heller inte misstolkats eller blivit tagna ur sitt sammanhang då det empiriska 

materialet har funnits nära till hands för kontroll under analys och utskrivande av resultat. 

Studiens validitet kan ha påverkats av informanternas olika erfarenheter och perspektiv på 

ämnet.  Även utformningen av frågor i intervjuguiden kan ha inverkan på studiens validitet, 

men då det empiriska materialet varit riktat mot de ämnen som studien avser att undersöka 

tyder det ändå på att intervjuguiden haft relativt hög validitet mot studiens syfte.  

Grounded theory inspirerade mig för att den faktiskt riktar sig mot studier som undersöker 

sociala händelser. Samtidigt anser jag att de delar jag använt mig av från metoden gav mig en 

bra överblick över den empiriska datan genom kodningen och sedan kategoriseringen. Det 

gjorde det även lättare enligt mig att inte missa något som kunde ha betydande relevans för 

min studie.  
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7.0 Resultat 

7.1 Leken – outtalad metod för lärande 

Fritidspedagogerna hade alla svårt att definiera vad lek egentligen innebär och betyder för 

dem. Flera utav dem menade att leken är något som alltid finns med i verksamheten men är 

svårdefinierad då den består av många komponenter. En lek kan vara innebära mycket och 

behöver inte alltid uppfattas som en lek av alla omkring eller ens av de inblandade. Tre av 

fritidspedagogerna menade även att lek på fritidshemmet kan ses som oreflekterad, den är en 

sådan naturlig del av verksamheten att den glöms bort. 

 

Det var svårt. Ja, men det är ju så mycket. /…/ Alltså, man kan ju, alltså 

definitionen är jättesvår (Fritidspedagog B, 13 april 2015)  

 

 

Fritidspedagog B menar att leken innehåller många komponenter och lärande att området är 

svårt att beskriva. Men fritidspedagogerna beskrev att de ser lek som en aktivitet som barn 

och vuxna använder sig av för att bearbeta händelser och situationer som de varit med om 

eller tänker på. Fritidspedagog F sa: 

 

För barn leker ju sånt som dom varit med om själva och det kanske är bra terapi 

för det barnet (Fritidspedagog F, 16 april 2015) 

 

 

Fritidspedagog F ansåg att barnen behöver leken som terapi i vissa situationer och att leken på 

så sätt är ett bra sätt för barnet att bearbeta och skaffa sig förståelse för vad som egentligen 

hänt. Leken kan även ses som lustfylld, men samtidigt behöver den inte vara rolig för alla som 

är med i den. Flera av fritidspedagogerna tog upp att förmågan till att kunna fantisera var 

avhängande för att barn skulle kunna leka, medan andra menade att fantasin uppstår av 

förmågan att kunna leka.  

Att leken har med lärande att göra var dock alla informanter övertygade om. Skillnaden från 

skolans praktik menade de var att lärandet på fritidshemmet är mycket friare. På 

fritidshemmet kan barnen själva välja vad de vill lära sig och med vilka metoder de vill lära 

sig, däribland leken som metod för lärande. Fritidspedagog B menade att: 
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I skolan lär man sig, när man leker förstår man. (Fritidspedagog B, 13 april 2015) 

 
 

I citatet talar fritidspedagog B om att lärandet som sker i skolan kompletteras på 

fritidshemmet där barnen kan leka in en förståelse av sina nya kunskaper som de fått under 

skoldagen, genom att de sätter kunskaperna i fiktiva situationer. Fritidspedagog B ansåg även 

att leken sågs som en aktivitet för avkoppling där barnen var fria från krav på prestation. Att 

barnen släppte på att de måste prestera för att lära underbyggde fritidspedagog B med att 

barnen inte alltid är medvetna om att de lär sig på fritidshemmet. Detta tog även 

fritidspedagog F upp i frågan kring om barn bör göras medvetna om att de lär sig även i leken: 

 

Det får inte bli för mycket fokus på att nu lekte du den här leken för att du skulle 

lära dig det här. För då tror jag att man förstör det spontana /…/ oj nu måste jag 

lära mig, då blir det lite mer press. (Fritidspedagog F, 16 april 2015) 

 

 

Det är en balansgång mellan att synliggöra lärandet i leken och att göra barnen medvetna om 

detta är det fler fritidspedagoger som tar upp under intervjun. En pedagog resonerade kring 

hur och när man bör medvetandegöra barnen kring vad de lärt sig under en viss lek. Hen 

ansåg att det är en ”fingertoppskänsla” som avgör om lärandet ska synliggöras för barnen. 

Hen talade även om att det ibland kan vara en stor fördel att berätta för barnen att, nu har ni 

lärt er det här. Speciellt om det var ett ämne som barnet kanske hade svårigheter i under 

skoltid, detta för att lyfta barnets självkänsla. Fyra av pedagogerna ansåg även att barn idag är 

medvetna kring att och vad de lär sig, men pedagogerna kunde inte säga vad de tror att det 

kunde bero på.  

7.2 Fritidshemmet – en arena för socialt lärande 

Vad är det för lärande som barnen får från fritidshemmet och leken? Frågor liknande denna 

var de som fick de tydligaste och klaraste svaren från samtliga pedagoger, att fritidshemmet är 

en arena för socialt lärande. Fritidspedagogerna ser lärandet på fritidshemmet som en viktig 

del i barns utveckling och i jämförelse med lärandet som sker under skoltid ansåg 

pedagogerna att lärandet under fritidshemsvistelsen var minst lika viktig. Men att lärandet på 

fritidshemmet har ett annat fokus och andra metoder.  
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Fritidshemmet är det oftast lärande på ett annat sätt, man fångar upp lärandet i 

ögonblicket och det är mer social träning /…/ mer fokus på den sociala träningen. 

(Fritidspedagog F, 16 april 2015) 

 
 

Fritidspedagog F talade även kring att det förekommer liknande lärande som i skolan på 

fritidshemmet, men att det oftare sker integrerat med lek i samspel med andra barn. Däremot 

att det sociala lärandet enbart sker under fritidshemmets vistelsetid höll inte alla pedagoger 

med om. En pedagog ansåg att det sociala lärandet även ingår i skoldagen för barnen, men att 

det där sker under rasterna eller möjligtvis i grupparbeten. Det sociala lärandet kopplar 

pedagogerna främst till leken, både i styrd och fri lek.  

 

Man lär sig mycket genom lek. Turtagning, socialt samspel, man kan lära 

varandra, lyssna på varandra, kompromissa och lösa konflikter, jag tror på att i lek 

lär man sig massor. (Fritidspedagog A, 10 april 2015) 

 
 

Leken med alla dessa komponenter inom social träning ses av pedagogerna som en dold 

metod för lärande, en del sa det mer rakt ut att de inte alltid tänkte på att leken bidrar till 

många olika delar av barns lärande. Andra pedagoger sa att de hade detta med i tanken medan 

de planerade lekar och aktiviteter på fritidshemmet för att de ansåg att barngruppen eller 

enstaka elever hade behov av att öva vissa sociala aspekter för att fungera bättre i gruppen 

eller för att hjälpa barnen till att bli mer lekskickliga. Fritidspedagogerna ansåg att leken sker 

mellan flera barn, vilket gör att barnen tränar på de sociala kompetenserna. I och med detta 

ansåg flera av pedagogerna att leken kan ses som ett pedagogiskt verktyg.  

 

Barn leker familj för att komma underfund med hur familjen fungerar. Så det är ju 

det bästa verktyget.(Fritidspedagog C, 13 april 2015) 

 

Fritidspedagog C ansåg i citatet och i den fortsatta intervjun att även förståelsen av socialt 

konstruerade situationer vara viktiga för barnen, att de fick prova sig genom leken hur man 

kan tillämpa sociala regler även i så basala situationer som familjesituationen. En annan 

fritidspedagog talade kring att även om barnen leker fri lek ingår de sociala reglerna som 
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fritidshemmet satt upp som också speglar regler och ramverk som de vuxna i samhället följer. 

Det sociala lärandet och förståelsen i leken blir på så sätt ett lärande för framtiden. 

7.3 Den tunna linjen mellan styrd och fri lek 

Att skilja mellan fri och styrd lek visade sig finnas svårigheter i enligt fritidspedagogerna. 

Gränserna mellan dem är mer flytande än vad som de flesta av fritidspedagogerna först 

svarade under intervjuerna. Fritidspedagog D förklarade skillnaden så här: 

 

En styrd lek där har du ju en viss ram att förhålla sig till och i den fria leken då är 

det den där fantasivärlden som man bygger upp, eller jag man hittar på sina egna 

regler. (Fritidspedagog D, 14 april 2015) 

 

 

Fritidspedagog D menade att det är formen på regelverk som styr om leken ses som styrd eller 

fri. I den styrda leken finns det redan innan förutbestämda regler och ramverk att förhålla sig 

till, medan i den fria leken uppkommer reglerna allt eftersom leken pågår. Några av de andra 

fritidspedagogerna drog skillnaden mellan fri lek och styrd lek vid vem det är som bestämmer 

leken. Flera ansåg att en styrd lek är en lek som pedagogerna har bestämt att barnen ska vara 

med på medan fritidspedagog B ansåg att även ett barn kan göra leken styrd genom att ensam 

bestämma reglerna. 

 

Styrd lek är lek som någon annan bestämmer för någon /…/ Det är lite 

fascinerande att man säger styrd lek så fort en vuxen är inblandad /…/ fri lek 

fastän någon av dom andra barnen kan styra lite. (Fritidspedagog B, 13 april 2015) 

 
 

Fritidspedagog B utvecklar senare i intervjun att hen anser att skillnaden mellan fri lek och 

styrd lek är hårfin, men att fri lek ändå kan beskrivas som en aktivitet som helt grundas på 

barnens egna val. En del av pedagogerna syftar den styrda leken till en bra metod i att stötta 

barn som kan ses som leksvaga. Barn som har svårt att ta egna initiativ eller svårt att be om 

lov till att vara med i lekar. I dessa situationer ser pedagogerna sig själva som verktyg för att 

stötta barnen och ge dem egna kunskaper om hur hen kan gå tillväga i lek. Fritidspedagog C 

talade även om den styrda leken som en metod till att vidga barnens vyer, att visa dem en 

aktivitet som de tidigare inte kände till: 
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Den styrda leken kan vara väldigt bra med i att om du som barn ska lära dig något 

nytt så kanske du behöver få något nytt till dig också. (Fritidspedagog C, 13 april 

2015) 

 

 

Fritidspedagog C tog upp detta i samband med hur en tidigare önskelåda fungerat på 

fritidshemmet, där fritidspedagogerna bett barnen om att skriva ner önskemål om lekar och 

aktiviteter som de önskade att de kunde få göra på fritidshemmet. Men det personalen då 

upptäckte var att barnen bara önskade sig saker som de redan gjort/gjorde på fritidshemmet, 

den önskvärda effekten med önskelådan blev då utesluten. Andra fritidspedagoger ansåg att 

använder sig av den styrda leken för att förtydliga hur regler och ramar kan fungera även i den 

fria leken, som ett förebyggande i att minska konflikter och missförstånd i den fria leken.  

En del av pedagogerna ansåg att det även finns en hel del nackdelar med styrd lek och att gå 

in och styra i den fria leken, vilket nästan alla pedagoger ansåg blev en omvandling från fri 

lek till styrd lek.  

 

Ja så nackdelarna är ju egentligen om jag går in och petar för mycket, då tränar 

dom ju inte, då går jag in och ger dem facit liksom, på nåt sätt. (Fritidspedagog D, 

14 april 2015) 

 

 

Fritidspedagog D och flera av de andra pedagogerna ansåg att barns fria lek bör ses som ett 

tillfälle till lärande, ett lärande som de själva styr över. Pedagogerna vill inte styra barnens fria 

lek, men de såg det ändå som ett nödvändigt ont ifall en lek skulle urarta. Till exempel talar 

fritidspedagog E om att det kan vara nödvändigt att bryta en lek i situationer som ser ut att 

vara obehaglig för något barn i leken. 

 

Om man märker att det är en sån lek där nån blir skadad eller /…/ man leker 

nånting som kan va olämpligt eller skadligt för andra barn att vara med om. 

(Fritidspedagog E, 16 april 2015) 
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Att styra barnens fria lek sågs av flera fritidspedagoger som ett verktyg till att bland annat 

reda ut missförstånd, konfliktlösning och utveckla leken vidare. Några av fritidspedagogerna 

såg även det som positivt att vara med i en lek själva, både om det var i uppstarten av en ny 

lek eller i en lek som gått över styr. Flera nämnde även att om de använde sin närvaro till att 

göra lekarna mer attraktiva för barnen, var en pedagog med i en lek ville snart fler barn vara 

med. 

 

För det är så när du hoppar in som pedagog så är det några till som kommer och 

är med och spelar /…/ Men det bästa när man kör styrt är att kunna släppa, att 

jag startar upp en lek sen går jag. (Fritidspedagog C, 13 april 2015) 

 

 

Fritidspedagog C talade om hur hen kunde starta upp en styrd lek som hen sedan lämnade för 

att göra något annat och leken fortsatte och utvecklades då till en fri lek som formades av 

barnen själva. Hen menade då att även de styrda lekarna kan bli fria lekar, precis som den fria 

leken som kan omvändas och bli till en styrd lek. Detta är vad några av fritidspedagogerna 

talade kring när de försökte förklara hur svårt det ibland kan vara att skilja på den fria leken 

och den styrda leken. 

7.4 Resurser – den fria lekens begränsningar 

Att den fria leken inte kan ses som direkt fri var alla de intervjuade fritidspedagogerna 

överens om och det framkom flera starka orsaker till varför, däribland tillgången till resurser 

och bra lekmiljö.  

Resurser i form av material för lek var det som de flesta pedagogerna tog upp som en 

begränsning till fri lek. De menade att barnens kreativitet begränsades efter vad för material 

de har att tillgå med i sin lek. Fritidspedagog F talade om att hen ansåg att när barnen fick 

leka fri lek i skogen där det inte fanns några givna lekmaterial utan barnen fick skapa dem 

själva. 

Man märker en skillnad när man är i skogen, där finns inga leklådor, spel eller 

givna lekar, där är det bara en öppen skog och där har dom fantastiska lekar utan 

något material, för det skapar de själva. (Fritidspedagog F, 16 april 2015) 
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Fritidspedagog F ansåg att barnen i skogen gavs mer frihet att välja exakt vad de ville leka 

och att lekarna var mer kreativa och fantasirika utan det givna materialet som de annars har fri 

tillgång till inomhus eller på skolgården. Detta talade flera av pedagogerna om men ur hur 

tillgång till material och utrymme ser ut. En del menade att den miljön som skapas inomhus är 

helt avgörande för hur fri den fria leken kan vara. Detta gick de något isär på, några ansåg att 

det är viktigt att miljön inomhus är inbjudande och att barnen lätt kan se vilka material som de 

har att tillgå. Medan några av de andra pedagogerna ansåg att barnen inte skulle ha tillgång till 

allt material på en och samma gång, utan att det var bättre om inomhus miljön inte var 

överbelamrad av material i lokalerna. 

 

Jag tycker personligen inte att man ska ha så mycket för man ser inte skogen för 

alla träd. (Fritidspedagog B, 13 april 2015) 

 
 

Fritidspedagog B förtydligar i citatet varför hen anser att tillgången till lekmaterial och annat 

material bör vara sparsamt. Fritidspedagog B ansåg att om allt material fanns framme 

uppfattade hen att barnen hade svårare att komma igång att leka. De flesta var dock tydliga 

med att nämna att de försöker att köpa in det material som barnen önskar. Många menade att 

de försökte observera vad barnen lekte och sedan försökte anpassa materialet efter vad som 

eftertraktades av barnen.  Fritidspedagog C nämnde dessutom att hen i en optimal 

fritidshemsmiljö skulle ha velat ha ett rum till varje sorts lek, ett rum för spel, ett rum för 

skapande, ett rum för kojkonstruktioner med mera. Hen talade om att den fria leken är fri, 

men att den begränsas av att barnen inte kan göra det de vill, när och hur de vill på grund av 

begränsningar av utrymme.  

En annan pedagog talade även om att barns fria lek lätt störs av andra barn i form av spring 

mellan lokaler som fritidshemmet har tillgång till. Detta är även kopplat till de stora 

barngrupper som de flesta fritidspedagogerna tog upp som en orsak till att den fria leken har 

platsbrist.  

En annan begränsning som flera pedagoger tog upp var tiden. De menade att tiden som barnen 

spenderar på fritidshemmet är begränsad och att detta kan ses som en störning av barnens fria 

lek. En fritidspedagog nämnde som en önskan att någon gång få slippa passa tiden, till 

exempel till mellanmålet, att tiden till mellanmålet kunde få vara lite mer flytande och att man 

kunde anpassa tiden efter barnen och hur situationen såg ut från dag till dag. Detta är inte 
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möjligt på grund av att mellanmålet sköts av kökets personal. Tidsaspektens inverkan på 

barns lek jämförde fritidspedagog E med tiden som barnen har på loven. 

 

Man märker ju på loven att det blir en annan lek för då får barnen mer tid till sin 

lek, att utöva sin lek. (Fritidspedagog E, 16 april 2015) 

 

 

Fritidspedagog E ansåg att på loven ges en större frihet till barnens lek för att de får mer tid 

och mindre avbrott under dagen. Att de på loven kan leka samma lek både under för -och 

eftermiddag om inget annat är inplanerat. Loven ses även som en lugnare period på 

fritidshemmet för att många barn är lediga och lokalerna behöver inte räcka till lika många 

barn som under vardagarna. Fritidspedagog E ansåg att barnen kunde leka mer ostört även av 

den anledningen.  

Utemiljöns inverkan framkom även som en resurs. En pedagog talade om att de använde sig 

av utemiljön för att skapa större yta till den, vad de ansåg vara, stora barngrupp som de hade 

på fritidshemmet. Hen ansåg att genom att dela på gruppen och ha en grupp inomhus och en 

grupp utomhus skapade det i sig fler och större möjligheter till lek. Samma pedagog talade 

även om att den fria leken skulle kunna vara friare om barngrupperna på fritidshemmet inte 

vore så stora, men med samma personalstyrka som innan. Hen menade att antalet personal 

gav dem möjligheten att dela på gruppen, hålla i olika aktiviteter samtidigt och ha alla barn 

under uppsikt och att detta även var avgörande om barngrupperna minskar.  

7.5 Sammanfattning av resultat 

Leken ses som en viktig och stor del av fritidshemmens praktik. Den ses som en metod för 

lärande, även om den inte alltid är uttalad som metod eller enkel att definiera. 

Fritidspedagogerna ser sig själva som pedagogiska verktyg och anser att deras arbete till 

största del går ut på att skapa lärandesituationer inom den sociala arenan. 

Skillnaden mellan fri lek och styrd lek ses som mycket komplex. Att den styrda leken alltid 

ses som en lek som är styrd av vuxna/pedagoger var den bilden som de flesta pedagoger i 

studien var överens om, men av några få sågs även styrd lek som något även ett annat barn 

kan leda och som dessutom kan vara integrerat i den fria leken. Den styrda leken ses som ett 

pedagogiskt verktyg som pedagogerna använder sig av för att ge barn verktyg till att själva 

kunna utvecklas på den sociala arenan. Den styrda leken används även som en metod för att 

ge barn nya lekar att sedan utveckla och leka i den fria leken.   
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Den fria leken ses inte som fri i den mening att barnen kan göra precis vad de vill, utan även 

den fria leken styrs i form av sociala regler och anpassas för att inte vara skadlig för någon. 

Den fria leken ses dock som spontant och att den sker på barns egna initiativ, men med 

begränsningar av material och tillgång av lokaler.  

Resurser ses som en begränsning av barns fria lek av pedagogerna. Resurser så som 

lekmaterial, lokaler och tid. En del pedagoger ansåg att lokalerna skulle vara inbjudande och 

ha gott om lekmaterial framme, medan en del andra ansåg att lokalerna skulle vara anpassade 

efter en särskild aktivitet/lek per rum. Loven ses som en friare tid på fritidshemmet, där barns 

lek får mer tid och plats utan avbrott från rutiner och andra barn som stör. Tidsaspekten ses 

som en störning av barns lek i den vardagliga verksamheten.  

8.0 Slutsatser och diskussion 

I denna sista och avslutande del av min studie kommer jag att redovisa mina slutsatser i 

relation till mina frågeställningar som studien utgått ifrån, samt diskutera dessa i relation till 

teori och tidigare forskning. För att förenkla för läsaren upprepas här frågeställningarna som 

besvaras i slutsatserna. 

Frågeställningarna är: 

 Vad är lek ur en fritidspedagogs perspektiv?  

 Vilken betydelse har leken för fritidshemmets pedagogik enligt fritidspedagoger? 

 Hur skiljer fritidspedagogerna mellan fri och styrd lek? Ses något utav dem som mer 

värdefull ur ett lärande perspektiv på fritidshemmet? 

Fritidspedagogers syn på lek i studien har varit att det är en outtalad metod för lärande på 

fritidshemmet. Ofta kan den ses som ett självklart element i verksamheten och att dess nytta 

inte alltid reflekteras över. Den bara finns. Som jag ser på det blir leken lite av slentrian på 

några av fritidshemmen i min studie och dess värde försvinner på så sätt in i allt annat som 

ska hinnas med och göras. Samtidigt blir det tydligt hur viktig leken är enligt 

fritidspedagogerna, att de faktiskt ser den som en metod för socialt lärande hos barnen. Leken 

används både som en metod för lärande med målinriktning och som en metod för avkoppling 

och rekreation för barnen. Den första kan ses som den styrda leken där fritidspedagogerna 

använder sig av sina kompetenser för att kunna styra barnens lärande med hjälp av leken som 

metod. Den andra kan ses när barnen utan press på prestationer tillåts att gå helt upp i leken 

och slappna av från allt som finns runt omkring.  
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Det främsta lärandet som sker på fritidshemmet ses av pedagogerna som ett socialt lärande, 

vilket av pedagogerna ses som minst lika viktigt som skolans ämneslärande. Detta tycker jag 

är intressant då den tidigare forskningen som Pálsdóttir (2012) gjort pekar mot att 

fritidspedagoger inte sett lärandet på fritidshemmet som lika viktigt som det som sker i 

skolans verksamhet. Pálsdóttirs undersökning är från isländska motsvarigheter till fritidshem 

och detta kan avgöra att forskningen går emot de resultat som framkommit i denna studie. 

Men det är ändå intressant att se skillnaden mellan länderna och hur fritidspedagogerna 

värdesätter det pedagogiska arbete som de gör i verksamheterna olika. I min studie pekar dock 

fritidspedagogerna på att det lärande som sker på fritidshemmet är minst lika viktigt som det 

som sker i skolan, men att lärandet på fritidshemmet ses som riktat mot de sociala 

kompetenserna. Vilket även Haglunds (2007) studie visade på att fritidspedagoger såg 

lärandet på fritidshemmet som mest centrerat till det sociala lärandet (Haglund 2007). 

Fritidspedagogerna i min studie såg det sociala lärandet som de anser sig förmedla till barnen 

genom lek, fri som styrd, ha stor betydelse för barns utveckling och som framtida vuxna. Det 

sociala som barnen lär sig på fritidshemmet är ovärderlig kunskap som de kommer ha nytta av 

resten av livet och som hjälper dem till att bli kompetenta, aktiva och ansvarskännande 

medborgare och individer (Jensen 2007; Tullgren 2003). Detta är även en del av skolans 

uppdrag enligt Skolverket (2011). 

Leken ska ses som en central del av fritidshemmets verksamhet enligt Skolverket (2014) och 

detta anser jag framkommer att även pedagogerna ser leken som. Även om leken som jag 

tidigare nämnt ibland sågs som en oreflekterad aktivitet på fritidshemmet var pedagogerna 

mycket tydliga med att de anser att leken är en viktig del av barnens vistelse på fritidshemmet. 

Jag har även tolkat det som att fritidspedagogerna ser barns fria lek som ett lärande i samspel 

med varandra, precis som Williams (2001) studie visar att även barnen upplever i leken. 

Vilket även stämmer väl överens med hur barn anses lära av och med varandra i det 

sociokulturella perspektivet (Vygotskij 2001). 

Skillnaden mellan styrd och fri lek har inga tydliga gränser, den styrda leken går mer än ofta 

in i den fria leken om den ses som skadlig eller att barnen hamnar i en situation som de inte 

riktigt klarar av att reda ut själva. Detta helt i linje med Tullgrens (2003) studie om hur den 

fria leken i förskolan styrs av pedagogerna mot mer önskvärda beteenden och lekar som ses 

som mer lärorika och icke skadliga på något sätt (Tullgren 2003). Den fria leken tolkar jag 

dock som mer önskvärd än den styrda, även om pedagogerna anser att den styrda leken har 

många värdefulla komponenter. Den fria leken ses som värdefull för att den skapas av barnen 
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själva och riktas på så sätt mot det lärande och rekreation som de har behov av i just den 

dagen. Leken sågs även som en arena för barnen att förstå det som de lärt sig i tidigare 

situationer, vilket kan tolkas som att leken kan ses som ett lärande i sig men samtidigt att 

lärandet kan förekomma leken, precis som Jensen (2007) ansåg.  Jag tolkar det dock som att 

fritidspedagogerna i min studie inte ansåg att den fria eller styrda leken var av olika värde för 

barns lärande, den enda skillnaden är i vem som styr den och vilket lärande som sker i leken.  

Leken är viktig på fritidshemmen tolkar jag även av fritidspedagogernas reflektioner i hur 

leken begränsas av resurser så som tid, material och lokaler. De vill kunna ge barnen större 

möjligheter till att utveckla lekar, men på grund av bristande resurser kan de inte göra detta. 

Jag fann det även mycket intressant hur många kopplingar som pedagogerna drog till just 

resursernas betydelse för barns lek. Brist på resurser i form av lokaler var det flertalet 

pedagoger som tog upp. Men speciellt intressant var att det inte bara var avsaknaden av 

resurser i form av lekmaterial som sågs som en begränsning till barns lek, utan att de faktiskt 

ansåg att för mycket resurser kunde ses som en minst lika stor begränsning som om det inte 

skulle finnas några resurser alls.  

Att den fria leken och lärandet påverkas av hur miljön i barnens omgivning ser ut går att 

koppla till både Nyström (2002) och Johansson och Ljusberg (2004) som båda menar att 

lärmiljöerna har en stor inverkan på barns lärande (Nyström 2002; Johansson & Ljusberg 

2004). Detta går även ihop med det sociokulturella perspektivet som anser att individers 

lärande påverkas av hur miljön ser ut (Vygotskij 2001). Hur miljön på fritidshemmet bör 

utformas gick dock isär mellan fritidspedagogerna i min studie. Deras skilda uppfattningar var 

bland annat att allt material ska finnas tillgängligt och vara inbjudande för barnen för att locka 

barnen till lek. Medan den andra delen fritidspedagoger ansåg att det inte är bra med för 

mycket material i samma rum och på samma gång, att detta skulle leda till att barnen tröttnar 

snabbare eller skulle ha svårt för att välja och komma igång med lek. Detta finner jag 

intressant då fritidshemmen i min studie alla befinner sig inom samma kommun och ändå 

finns det så skilda uppfattningar kring hur lärandemiljön på fritidshemmet ska se ut. De skilda 

uppfattningar är även intressanta att ställa mot det sociokulturella perspektivet, där Strandberg 

(2006) förklarar att barn kan avidentifiera föremål i leken för att ge dem en annan betydelse 

och en annan användning. Med detta synsätt skulle vi kunna tänka oss att hur resurser och 

miljön ser ut inte borde ha någon större inverkan på barns lek, då de förväntas kunna anpassa 

miljön och resurserna efter den imaginära världen som de enligt Strandbergs (2006) tolkning 

befinner sig i när de leker. 
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8.1 Vidare forskning 

Den stora skillnaden som framkom under mina intervjuer om hur fri den fria leken egentligen 

är gör att jag skulle tycka att det vore mycket intressant att driva en fortsatt forskning om den 

fria lekens frihet, vad som påverkar hur fri den är och om den skiljer sig från olika fritidshem. 

Det skulle även vara intressant att göra en studie på hur barn upplever leken på fritidshemmet, 

både den styrda och den fria leken, för att få en jämförelse om deras upplevelse skiljer sig 

något åt från fritidspedagogerna. Det hade även varit intressant att göra en studie kring barns 

reflektioner om lärandet på fritidshemmet, om de ser det som en förlängning av skolan eller 

om de anser att lärandet är annorlunda mot det som sker i skolan.  

Ett resultat som jag trodde mig se innan mina intervjuer och analyser var gjorda var hur 

relationen mellan pedagog och barn spelar roll i barns lärande i leken. Men det var ingen av 

pedagogerna som tog upp detta, vilket jag innan trodde att det skulle komma upp. Detta till 

koppling av Liljas (2013) avhandling som menar att relationerna är viktiga mellan pedagog 

och barn för att lärande ska kunna ske. Därför skulle det även vara intressant att göra en studie 

som mer riktades mot hur fritidspedagogernas relation till barnen på fritidshemmen påverkar 

barnens lärande i lek och i verksamheten.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 Vad är lek för dig? 

 Vilken betydelse har barns lek för barns lärande och utveckling anser du? 

 Hur hanterar ni barn som har svårt för att komma igång att leka? 

 Vad anser du är skillnaden mellan styrd lek och fri lek? 

 Hur fri är den fria leken på ert fritidshem?  

 Vilka fördelar och nackdelar anser du det finns med att gå in och styra barns lek?  

 När ni planerar och väljer vilka styrda leker (aktiviteter) ni ska ha med i verksamheten, 

vad utgår ni ifrån då? 

 Hur tänker du på lärandet i skola och fritidshem? Skiljer det sig något åt?  

 Tror du att barn är medvetna om att de lär sig även under leken?( Om inte anser du att 

det är något som vi vuxna bör göra dem medvetna om?) 

 Hur mycket påverkar miljön barns lek anser du? 
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Bilaga 2 

 

Informationsbrev:  

 

Syftet med studien är att undersöka hur fritidspedagoger ser på lek som metod för lärande i 

fritidshemmet. Frågeställningar studien utgår ifrån är: Vad är lek ur en fritidspedagogs 

perspektiv? Vilken betydelse har leken för fritidshemmets pedagogik enligt fritidspedagoger? 

Samt Hur skiljer fritidspedagogerna mellan fri och styrd lek? Ses något utav dem som mer 

värdefull ur ett lärande perspektiv på fritidshemmet? 

Metoden för insamling av data som studien kommer att grundas på är intervjuer med 

fritidspedagoger. Och materialet kommer sedan att presenteras i ett skriftligt examensarbete. 

All data som samlas in kommer att behandlas med konfidentialitet i form av att alla namn på 

skolor och intervjupersoner kommer att bytas ut, så att de inte går att spåra dess ursprung. 

Intervjuerna är frivilliga och kan avbrytas när som helst. Svaren på intervjun går även att tas 

tillbaka efter att intervjun är gjord och kommer då inte att användas i studien.  

Kontaktuppgifter: 

Lina Gustavsson 

Telefonnummer: 0704-****** 

E-mail: lingu996@student.liu.se 
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Bilaga 3 

 

 

 

SAMTYCKESFORMULÄR 

 

Jag har tagit del av: 

- att examensarbetet handlar om lek som lärande i fritidshemmet 
 

- att det är en intervjustudie 
 

- vem som är ansvarig och vart jag kan vända mig om jag har fler frågor  
 

- att det är frivilligt att delta 
 

- att jag kan avbryta min medverkan när som helst 
 

 

Jag samtycker till att delta i examensprojektet: 

 

_____________________________________________________ 

Underskrift 

 

_______________________________________________________ 

Namnförtydligande (texta gärna) 

 


