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Sammanfattning 

Studiens syfte är att ta reda på grundlärare med inriktning mot fritidshems syn på lek och hur lek 

främjar lärande. I denna studie har vi utfört 8 semistrukturerade intervjuer med fritidspersonal på en 

skola. Det insamlade materialet transkriberades och därefter analyserades med hjälp av en tematisk 

analysmetod. Resultatet i studien är att många grundlärare med inriktning mot fritidshem ansåg att lek 

är en stor del i barns lärande samt att lek har en påverkan på hur det sociala samspelet utformas. Det 

framgår även att den barnsyn pedagoger har påverkar vilket syfte leken har i lärandet. Därtill ansåg 

undersökningspersonerna att pedagogernas närvaro är en bidragande faktor i leken. Slutsatsen i denna 

studie är att lek har en stor betydelse för barns lärande samt att lek hjälper barn att bearbeta händelser 

som de har upplevt.  
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Förord 

Vi som skriver detta arbete heter Ashorina Kina och Samsam Mohamud. Vi vill rikta ett stort tack till 

alla personer som deltog i studien samt gjorde det möjligt för oss att genomföra arbetet utan er insats 

skulle detta inte vara möjligt. Vi vill även tacka våra lärare i utbildningen som har hjälpt oss otroligt 

mycket under denna resa. Ett stort tack till Camilla Rindstedt, vår handledare som stöttade oss och 

vägledde oss i processen. Avslutningsvis vill vi tacka våra familjer och vänner som har varit 

behjälpliga under processen, gav oss stöd och motiverade oss till att bli de vi är idag.  

 

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

I denna studie valde vi att göra varje del gemensamt. Detta för att vi ville utveckla våra kunskaper 

inom alla uppsatsens delar, se till att röda tråden behålls och bli nöjda med helheten. Mer specifikt, 

skrev vi teoridelen, utförde intervjuerna, transkriberade, skrev resultatet och slutsatsen ihop. Med 

andra ord träffades vi varje dag för att bearbeta samt tillämpa våra idéer i arbetet på bästa möjliga sätt. 

Intervjuerna genomförde vi tillsammans, sedan transkriberade vi det insamlade materialet gemensamt.  
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Inledning 

Med denna studie vill vi undersöka och ta reda på olika fritidspedagogers syn på lek samt hur lek 

främjar lärande. Vi vill få inblick i hur det ser ut på ett vanligt fritidshem samt hur de arbetar med lek 

som verktyg för lärande. Vi har intervjuat 8 fritidshemspersonal. Vi kommer benämna dem som 

grundlärare med inriktning mot fritidshem i resten av denna studie. Vi har valt att undersöka och 

diskutera kring detta ämne då det är något vi kommer att bearbeta samt fördjupa oss i vår 

yrkesprofession. Skolverket (2011) belyser vikten av att barn får möjligheten att utveckla sina 

kunskaper med hjälp av olika uttrycksformer, som lek, musik och drama. 

Tidigare forskning 

Vad är lek? 

Enligt Knutsdotter Olofsson (2003) är lek ett sätt att träda in i en annan värld och ge mening till det 

vardagliga, vidare menar hon att leken sätter en guldkant på ens existens. Hon skiljer mellan lek och 

andra aktiviteter genom leksignaler. Dessa leksignaler kan variera i tydlighet, genom att vara 

uppenbara eller subtila. Leksignaler är viktiga för att förstå om det som händer är lek eller inte. Detta 

sker med hjälp av de olika signalerna som sänds i leken. Det kan vara genom mimik, kroppsspråk eller 

röstläge (Knutsdotter Olofsson, 2003). Dessa leksignaler och lekinställningar sätter en ram för det som 

sker i leken. Det blir som en bubbla där man kan träda in och ut när man vill. Exempelvis kan en stol 

inom lekramen föreställa en häst men fortfarande vara en stol utanför lekramen. Man kan även hävda 

att inom lekramen kan man prova och öva olika förhållningssätt utan att det leder till några farliga 

konsekvenser (Knutsdotter Olofsson, 2003). Vidare beskriver författaren att allt kan ske inom lekens 

värld. Leken möjliggör fantasin samtidigt som man kan uppnå allt med denna fantasi. Vidare skriver 

hon att i lekens värld kan både barn och vuxna befinna sig. De vuxna kan använda sig av lekens värld 

för att förtrolla barn till att göra vardagssysslor, som att besticken i lekens värld förvandlas till 

skogsväsen som måste sova i sina lådor. Leken möjliggör allt så länge man är kreativ och fantasirik. I 

lekens värld och ramar finns det harmoni. Harmoni är inte bristen på oreda utan harmonin skapas i en 

trygg och skyddad miljö. Å andra sidan kan andra fenomen störa lekens harmoni, detta kan vara 

maktförhållanden som existerar mellan de lekande barnen samt oro och rädsla. Det kan handla om 

större eller äldre barn som skapar denna orolighet (Knutsdotter Olofsson, 2003).  

  

Forskaren Bateson (1955) skrev om hur olika individer samspelar och kommunicerar med varandra 

genom signaler. Han kallar dessa signaler för leksignaler. Författaren beskriver lek som ett 

förhållningssätt till verkligheten, det vill säga att allt som sker i leken inte ska tas ordagrant utan ska 

utgå ifrån lekens intentioner. Vidare ger författaren ett exempel på apungar som leker genom att jaga 

varandra. Dessa apungar möts sedan av en ilsken apa men allt är inte som det verkar då denna apa 

kommer in i leken genom att han fångar upp de olika leksignalerna som de andra aporna signalerade. 

Bateson (1955) menar att den mentala inställningen för lek eller leksignaler kan vara gester, mimik, 

kroppsspråk, röstläge och så vidare.  
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I doktorsavhandlingen Toddlers as social actors in the Swedish preschool beskriver forskaren Ingrid 

Engdahl lek i samband med lärande. Engdahl (2011) nämner att den fysiska samt den psykiska miljön 

är avgörande för barns utveckling i det sociala och det kognitiva. Även författaren Vygotskij (1995) 

nämner att det är genom lek som barn lär sig att inta olika roller som de nödvändigtvis inte har 

anammat hittills. Det är även genom lek som barn kan hjälpas förstå sin omgivning samtidigt som de 

bearbetar olika situationer de har upplevt. Engdahl (2011) skriver även att leken är ett sätt för barn att 

uttrycka, manipulera samt förstå sin omgivning. Essensen i lek kan förstås som att barnen hanterar 

verkligheten på sina egna villkor enligt Vygotskij. Vidare skriver Vygotskij (1995) att leken är 

grunden för barns skapande: det är där barnen ger liv till sina upplevelser, tolkar och dramatiserar. 

Vidare beskriver han att lek och berättelse går parallellt ihop, i leken framför barnen en historia. Han 

diskuterar kring barnets fantasi och kreativitet samt hur dessa förmågor samspelas i deras lek. När 

barnet leker med exempelvis leksaker eller träder in i andra roller i leken är det exempel på det 

Vygotskij (1995) nämner som autentisk kreativitet. Han nämner att det är en självklarhet för barn att 

återspegla det de redan sett i verkligheten när de leker, dock är det inte en exakt representation av vad 

som hände. De skapar en ny verklighet som motsvarar deras egna önskningar och engagemang 

(Vygotskij, 1995).  

Garvey (1977) skriver att lek kan förstås som ett socialt fenomen där barn utvecklar olika slags 

förmågor i olika lekaktiviteter. Lekaktiviteter kan hjälpa barn att utveckla sin inre värld, exempelvis 

sin fantasi och kreativitet. Enligt Engdahl (2011) hävdar forskare att vissa färdigheter behövs för att 

interagera i lek. Några av dessa färdigheter som nämns i artikeln är turtagning, ömsesidighet, 

motivation, fria val samt användningen av verbal och icke verbal kommunikation (Engdahl, 2011).  

Den andra referensen som användes i samband med denna studie är Eva Kanes doktorsavhandling 

Playing practices in school-age childcare: An action research project in Sweden and England. Kanes 

forskning handlar om hur olika personal som befinner sig i fritidsverksamheten kan tänka kring lek i 

fritidsverksamheten samt hur dessa pedagoger eller personal kan ge utrymme till lek för att främja 

barns lärande. Författaren genomförde sin forskning i Sverige och England tillsammans med olika 

pedagoger från de två länderna. Kane (2015) beskriver i sin forskning likheten mellan 

fritidsverksamheten i Sverige och England, samt hur dessa verksamheter styrs av 

utbildningsdepartementet. Däremot har England sin fritidsverksamhet som en separat verksamhet där 

undervisning sker i skolans lokaler. Detta gäller inte i Sverige då fritidsverksamheten är helt 

sammanvävd med skolverksamheten. Vidare förklarar författaren att man har ett synsätt som kallas för 

”playwork” i England där personalen som jobbar där utbildar sig för att undervisa samt ge utrymme 

för lek. I Sverige beskriver man fritidsverksamheten som en allomfattande verksamhet för alla barn 

samtidigt som den kompletterar skolan och erbjuder en meningsfull fritid. Här anses lek vara en viktig 

del i verksamheten för att barn ska få möjligheten att uppleva fritiden som meningsfylld. Detta är även 

ett sätt för barn att utveckla sina kunskaper inom olika områden. Ett av dessa områden är utvecklingen 

av den sociala kompetensen (Kane, 2015). Författaren diskuterar kring verksamhet som möjliggör lek 

som social kompetens. Hon skriver att när barn leker på sina egna villkor visar de samt utvecklar sin 

social kompetens. I avhandlingen diskuterar författaren kring lek i olika sammanhang, exempelvis ”fri 

lek”, ”play as participation” eller lek som deltagande. Hon förklarar fri lek som när barn utgår ifrån 

sina egna intressen för att leka, det vill säga att de leker det de vill leka samtidigt som pedagogerna är 

tillgängliga vid behov. ”Play as participation” eller lek som deltagande definierar Kane (2015) mer 

som en diskussion kring inkludering och exkludering under lek. Det diskuteras ofta att lek är trevligt 

och tillgängligt, dock gäller inte detta för barn som blir exkluderade eller mobbade. Det är 

pedagogernas ansvar att föra in dessa barn i lek samt se till att de blir inkluderade i det sociala 

samspelet. Förutom det är det även pedagogens ansvar att avbryta leken när leken går överstyr (Kane, 

2015).   
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Författaren nämner även spänningar mellan skol– och fritidsverksamheten och hur personalen i de 

olika verksamheterna vill bevara barns fritid, barnens intresse samt vilja att påverka sin egen fritid. Å 

andra sidan tänker även personalen kring hur man ska utgå ifrån skolans styrdokument för att dessa 

barn ska kunna nå de olika målen som står framskrivet i styrdokumenten. Denna övervägning 

genomsyrar pedagogernas arbetssätt då varje pedagogs uppfattning om lek kan redogöras till ett 

teoretiskt och filosofiskt perspektiv (Kane, 2015). Enligt tidigare forskning i fritidshem finns det olika 

sätt för pedagoger att ge utrymme för lek, de olika praktikerna ger plats för konstruktioner av lek, 

exempelvis interaktion, social kompetens samt utforskande av aktörskap (Kane, 2015). Vidare 

behandlar avhandlingen omständigheten mellan det man i teorin pratar om lek samt den leken 

pedagogerna ger utrymme för i fritidsverksamheten. Det vill säga att det är viktigt att behålla de olika 

tankarna om vad lek är samt vad lek bör vara, detta för att sedan bidra till en fortsatt forskning inom 

detta ämne (Kane, 2015).  

Den tredje referensen Learning while playing: Children's Forest School experiences in the UK som 

behandlas i denna studie handlar om lek och utomhuspedagogik i brittiska skolor. I denna referens 

skriver författarna Coates och Pimlott-Wilson (2018) om brittiska elevers bristande 

utomhuspedagogik. Författarna redogör för orsakerna till varför detta har skett, dock är det mest 

intressanta i denna studie de positiva aspekterna som tas upp om lek både inomhus och utomhus. 

Coates och Pimlott-Wilson (2018) nämner att allt färre elever vistas utomhus samt att detta kan bero 

den rådande politiska stämningen. I samband med detta kommer även pressen att prestera i relation till 

nationens standard, detta leder till att det reducerar antal timmar ute samt fokus på lek. I relation till 

den bristande utomhuspedagogiken blir det även brist på intressanta och nöjsamma platser för lek 

enligt eleverna. Mycket av det försämrade engagemanget för lek kan vara på grund av skolornas brist 

på intresse och kunskaper kring lek. Lek är en väsentlig del i alla barns inlärning, som tidigare nämnt 

är det många teoretiker som har utforskat lekens betydelse. Bland dessa teoretiker som nämns är 

Piaget, Vygotskij samt Dewey bland många. Enligt Piaget (1962) är leken verktyg i vilket barn kan 

interagera och assimilera stimuli och information från sin omgivning samt världen utanför sedan 

interagera detta i sina scheman. Utöver detta är lärande genom lek en väsentlig del i barns interaktion 

med varandra, med sin omgivning samt för att utveckla sin empatiförmåga genom att visa hänsyn till 

andra situationer och upplevelser. Coates och Pimlott-Wilson (2018) menar att för att barn ska lära sig 

något måste de uppleva något meningsfullt och relevant. Leken som en del av pedagogiken leder till 

att barns inlärning med fokus på det fantasifulla och kreativa bearbetas. Detta innehåller även en 

blandning av frihet, flexibilitet och en strukturerad blandning av vuxen och barn initierade aktiviteter 

(Coates & Pimlott-Wilson, 2018).   

Den sista referensen Value of play as an early learning instrument in Bangladesh context som används 

i denna studie handlar om hur lekens betydelse är bestämd av dess sociokulturella, historiska, 

ekonomiska samt politiska faktorer. Utöver detta har lärarens kompetens, tillgång till lokaler samt 

fattigdom en stor betydelse i hur vuxna ser på lek som lärande. Studien i denna artikel genomfördes i 

Bangladesh dock tar författaren upp andra artiklar gjorda inom samma ämne med liknande slutsatser. 

Enligt författarna Chowdhury och Rivalland (2012) är leken beroende av flera variabler. Hur leken är 

värderad, stöttat och guidat beror exempelvis på vilket samhälle och kultur man lever i. Chowdhury 

och Rivalland (2012) diskuterar kring lekkultur, det vill säga att olika teorier om lek måste anpassas 

till värderingar och förväntningar i den rådande kulturen. I studien är det presenterat att till skillnad 

från västerländskt samhälle anser föräldrar till de deltagande barnen att lek är kopplat till rekreation i 

stället för att anse det som ett verktyg för lärande. Barn vars föräldrar har låg utbildning anser att deras 

barns akademiska prestation väger tyngre än deras lektid, således skiljer de på lek och deras barns 

inlärning eller akademiska prestation (Chowdhury & Rivalland, 2012). I kontrast till föräldrars syn så 

är lärarna mer engagerade i de unga barnens lek och ser mer av ett pedagogiskt värde av leken i sig, 
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det vill säga att de ser leken som ett pedagogiskt redskap för barns lärande. Det finns flera studier i 

Bangladesh som stödjer denna syn enligt Chowdhury och Rivalland (2012) som anser att barn lär sig 

akademiskt innehåll så som matematik, läsförståelse och naturvetenskap när dessa färdigheter är 

integrerade inom kontexten lek. Avslutningsvis nämner författarna Chowdhury och Rivalland (2012) 

att lek som lärande verktyg kan användas i olika kontexter i fall dessa anpassas till den sociala och 

kulturella miljön man lever i. I Bangladesh har de gjort en studie med västerländska pedagogiska 

teorier. Exempelvis Vygotskij och Piagets teorier om lek, det är dessa teorier som måste anpassas och 

förklaras i pedagogiken. Det är även viktigt att pedagogerna förklarar detta för föräldrarna då det finns 

föräldrar som inte kopplar lek till lärande som nämnt ovan (Chowdhury & Rivalland, 2012).  

Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att studera olika grundlärare med inriktning mot fritidshems syn på lek 

samt hur lek främjar lärande. Vi kommer att besvara följande frågeställningar.  

• Vilken betydelse har leken för barns lärande i fritidsverksamheten? 

• Vilken roll har grundlärare med inriktning mot fritidshem i barns lek? 

Teoretiskt perspektiv 

I vår studie valde vi att ha barndomssociologi som teoretisk utgångspunkt då vi ansåg att detta var ett 

sätt att analysera det insamlade materialet i relation till våra frågeställningar. De flesta studier som har 

använt barndomssociologi som teoretisk utgångspunkt studerar barn genom att titta på vad dessa barn 

gör, hur de leker samt hur vi kan förstå de. I denna studie har vi studerat de vuxnas syn på barn i 

kontexten lek utifrån ett barndomssociologiskt perspektiv. Vi har valt en frågeställning där vi vill 

diskutera grundlärare med inriktning mot fritidshems roll i barns lek då detta är en viktig del av 

pedagogernas syn på barn vilket sedan påverkar lek i relation till lärande.  

Barndomssociologi eller barn i sociologisk barnforskning behandlar olika perspektiv och syn på barn 

och barndom. Några centrala begrepp som existerar inom den barndomssociologiska forskningen samt 

som vi kommer att behandla är barnsyn, barns perspektiv, barnperspektiv, barndom, barn som 

kommande (human becomings), barn som varande (human beings), socialisation, samt aktör.   

Barndom 

Definitionen på barndom kan variera beroende på vilken kontext just det barnet befinner sig i. 

Ljusberg (2013) menar att barns uppväxtvillkor skiftar beroende på det sociala, kulturella, ekonomiska 

samt historiska sammanhanget runt barnet. En annan faktor som man inte kan förbise i diskussionen 

kring barndom är barnets kön samt de vuxnas olika sätt att betrakta samt begripa barn och barndom.  

Barns perspektiv  

Ljusberg (2013) redogör för begreppet barns perspektiv, författaren menar att detta innebär när barn är 

delaktiga, bidrar samt ger sin syn på situationer och bestämmelser som har med barnet att göra. 
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Aronsson (2012) skriver om det moderna barnet som har vuxit upp med vetskapen om att i vissa 

sammanhang blir de hörda och respekterade utav de vuxna. Aronsson (2012) skriver att detta kan 

kopplas till Sveriges fullföljning av barnkonventionens bestämmelser, exempelvis om barnets rätt att 

bli lyssnad på eller barnets rätt till utbildning.   

Barnperspektiv 

Detta perspektiv behandlar hur vuxna ser på barnet och dess villkor, det vill säga att de vuxna handlar 

utifrån det de anser vara barnets bästa (Ljusberg, 2013). Aronsson (2012) vidare förklarar begreppet 

barnperspektiv samt hur vuxna eller forskare i detta fall tolkar barnets bästa utifrån en demokratisk 

eller politisk aspekt. Exempelvis nämner författaren hur barn konkretiserar sina situationer i intervjuer 

eller bilder vilket kan leda till att vuxna agerar utifrån det barnet har sagt i koppling till det de anser 

vara barnets bästa.  

Barnsyn 

Ljusberg (2013) förklarar att hur vi bemöter och omhändertar barn är beroende av hur vi ser på barn, 

hur vi definierar barn samt hur vi definierar vad det är att vara barn. Det perspektiv vi har utgör 

barnsynen och det finns två stora motstridiga syner inom detta, dessa är human beings och human 

becomings.  

Human beings och human becoming 

Barn som kommande (”becomings”) definieras som när barnet är ofullkomlig utformning av den 

vuxna. Ljusberg (2013) skriver att barnet i detta fall anses bristfällig samt att detta ska åtgärdas genom 

att barnet utvecklas inom olika områden samt genom att adaptera olika sociala normer, det vill säga 

socialisation. Däremot menas det med begreppet barn som varande (”beings”) när barnet betraktas av 

vuxna som medmänniskor, alltså egna och kompetenta individer med ändamål och förmåga till 

mening (enligt James & Prout i Ljusberg, 2013).  

Enligt Dewey (i Pihlgren, 2017) erhåller barn något som vuxna har förlorat, detta är deras förmåga att 

växa (”the power to grow”) samt deras leklust och fantasi. Detta har barn som ett verktyg i sin 

utveckling och utbildningsprocess. Utöver detta har barn förmågan att förhålla sig till jämnåriga och 

vuxna individer. Dewey (i Pihlgren, 2017) menar att det är felaktigt att fastställa att barns 

utvecklingsförmåga är värderad i relation till avsaknaden av vuxnas egenskaper.  

Socialisation 

James, Jenks och Prout (1998) beskriver socialisation som en process där barn måste lära sig att 

anpassa sig till olika sociala normer. Wrong (i James, m.fl. 1998) diskuterar kring den 

översocialiserade idén i modernt samhälle där individens mål och önskningar blir detsamma som 

samhällets. Detta görs bland annat med hjälp av begränsade valmöjligheter som görs tillgängliga i 

social interaktion. Genom att begränsa valmöjligheterna så kan man forma barn till att bli de 

medborgare som samhället eftersträvar. James, m.fl. (1998) diskuterar kring ett annat perspektiv i 

socialisationsprocessen där socialisation är en essentiell del av interaktion. När individer försöker 

anpassa sig till olika sociala normer, exempelvis när de vill tillhöra en grupp så förhandlar de och i 

denna förhandling finns det ett givande och tagande. Detta fungerar bättre för vuxna individer än barn. 

James, m.fl. (1998) skriver att barn i det andra socialisationsperspektivet förhandlar på ett annat sätt än 

vuxna individer. I barnets fall är det yttre- och inre stimuli som driver socialisationen i en barngrupp. 

Interaktionen styrs av dessa stimuli, viljan att tillhöra i gruppen samt lära sig att anpassa sig till de 

sociala normer som existerar i samhället och i gruppen. Dessa är några faktorer som styr 

socialisationen. Avslutningsvis skriver James, m.fl. (1998) att barn anskaffar sig kulturen av de 

grupper de tillhör, med detta menar författarna att barnet i detta sammanhang beter sig som det anses 
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vara acceptabelt i den gruppen och anpassar sig till de existerande sociala normerna. James, m.fl. 

(1998) vidare förklarar att barn inte ska betraktas som fullt utrustade för att delta i en komplex 

vuxenvärld utan som kompetenta individer som har potentialen att sakta men säkert komma in i vuxen 

världen.  

Aktör 

James, m.fl. (1998) skriver om barndom och dess aktörskap eller agency. Författarna nämner hur 

diskussionen har skiftat från barn som kategori till att erkänna barnet som en egen individ. Denna 

komplexa omvärld kan inte förklaras med säkerhet dock kan man erkänna vikten av upptäckten av 

barn som aktörer. James, m.fl. (1998) förklarar vikten av att barn behöver begripas som sociala aktörer 

som formar samt formas av sina omständigheter. Detta tankesätt är ett stort steg från 

socialisationsprocessen där barn anses vara en ofullkomlig version av den vuxna samtidigt som de 

riktas mot det samhället eftersträvar. Barnet i socialisationsprocessen anses vara social enbart i deras 

potential till att bli framtida vuxna och inte i deras nuvarande form. Däremot anses barnet som aktör 

vara en kompetent individ som är medveten om att den hörs och syns (James, m.fl. 1998).  

Metod 

Val av metod 

 

I utbildningssyfte kontaktades 8 olika pedagoger i denna studie för att besvara våra frågeställningar. 

Metoden som användes i studien är kvalitativt metod med semitstrukturerade intervjuer i syfte att 

finna svar på våra frågor. Vi valde detta tillvägagångssätt då syftet med studien är att studera samt ta 

reda på hur olika fritidspedagoger ser på lek och lärande. Detta med anledning av att vi är ute efter att 

utforska samt identifiera intervjupersonernas syn på just det valda fenomenet. Ahrne och Svensson 

(2011) diskuterar kring den kvalitativa undersökningsmetoden samt hur detta är en vanlig metod som 

används i forskningssyfte vid kvalitativt orienterade undersökningar. Ahrne och Svensson (2011) 

nämner den kvalitativa metoden som en metod där det produceras kvalitativt empiriskt material som 

sedan är användbar för kvalitativa analyser. Vidare förklarar författarna den kvalitativa metoden 

kontra den kvantitativa metoden. Med detta menar Ahrne och Svensson (2011) att kvantitativa data 

genomförs när man vill få resultat i form av statistik, siffror, vikt, längd, och så vidare. Den kvalitativa 

metoden å andra sidan utgörs i form av observationer och intervjuer. Vi valde att använda oss utav den 

kvalitativa undersökningsmetoden på grund av den slags studie vi strävade efter. Eriksson-Zetterquist 

och Ahrne (2011) redogör för intervjuer som metod samt hur denna metod är central i en kvalitativ 

undersökning. Vidare förklarar författarna att intervjuer är ett sätt att ackumulera kunskaper om 

sociala fenomen. Genom att ställa frågor kring ett fenomen kan intervjuaren eller forskaren i detta fall 

få ihop nödvändiga samt kreativa data för sin forskning. När man utför kvalitativa intervjuer kan detta 

göras på olika sätt då dessa intervjuer förekommer i olika former, exempelvis strukturerade eller 

semistrukturerade intervjuer. Eriksson-Zetterquist och Ahrne  (2011) menar att när man som 

intervjuare utför en semistrukturerad intervju så utgår man ifrån förutbestämda frågor om ett fenomen 

man vill undersöka, sedan kan intervjupersonen ställa följdfrågor, diskutera nya ämnen i samband med 

det ovannämnda. Det vill säga att intervjun i detta sammanhang anses vara mer informell där en 

intervjuare och den som intervjuas interagerar i en trygg kontext. Syftet med en sådan intervju är att 
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forskaren som utför intervjun sedan ska kunna samla material som följande kan analysera samt göra 

tolkningar utav (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Däremot har en sådan intervjumetod sina brister 

beroende på situation. En nackdel med en intervjumetod kan vara att man som forskare måste lita 

fullständigt på den intervjuades upplevelser samt dess kompetens kring det fenomen man undersöker. 

Detta kan vara vid situationer där den intervjuade förskönar olika händelser. Något annat som kan 

anses vara ett hinder är att det kan förekomma olika tekniska problem då intervjun måste spelas in 

med hjälp av mobiltelefon eller bandspelare för att sedan kunna analysera det inspelade materialet. Ett 

annat hinder kan vara transkribering av det insamlade materialet, även detta kan anses vara 

problematiskt då det är tidskrävande. En fördel med intervjumetod är att vi som forskare kan få inblick 

i situationer vi annars inte skulle kunna få insyn i med hjälp av andra metoder. En annan fördel är att 

intervjun sker i en kontext där den intervjuade känner sig trygg och avslappnad, detta kan leda till att 

det insamlade materialet blir mer intresseväckande på grund av kontexten.   

Urval och avgränsningar 

 

I denna studie har vi valt att intervjua enbart vuxna med anledning av att vi ville undersöka ur ett 

vuxenperspektiv och ett professionsperspektiv. Vi skickade ut ett mail till fritidssamordnarna på en 

skola som vi haft kontakt med tidigare och frågade om samtycke att intervjua 8 fritidspedagoger i 

cirka 30 minuter vardera. Författarna Ahrne och Svensson (2011) nämner antalet intervjupersoner i en 

forskningsstudie borde variera mellan 10–15 personer och inte färre än det beroende på studiens 

kvalité. Enligt vår mening kunde vi inte realistiskt intervjua 10–15 personer i denna studie eftersom vi 

har en tidsbegränsning. I samma mail som nämnt ovan berättade vi om samtycke, att de kan välja att 

avbryta när som helst samt vad som sker med materialet efter studien. Vi informerade att det inspelade 

materialet inte skulle spelas upp för någon annan än de två forskarna i detta arbete. Kort därefter fick 

vi svar om att de var villiga att delta. Vi har valt att inte göra några generaliseringar utifrån ålder, kön 

eller behörighet. Denna skola är en grundskola och informanterna arbetar i de yngre åldrarna. Vi har 

valt att bearbeta det insamlade materialet genom att hitta likheter och dra slutsatser kring eventuella 

teman som kan uppstå ur dessa likheter.  

I denna studie har urval och avgränsningar konstruerats i syfte av att göra allt så relevant som 

möjligt. Informanterna vi har i denna studie skulle hjälpa oss att få inblick i deras vardag på 

fritidshemmet samt ge oss information kring lek och lärande. Därav har vi valt att intervjua all 

tillgänglig personal på fritidshem, legitimerad såväl som olegitimerad. Vi är medvetna om att det kan 

skilja sig mellan dessa, dock är vi intresserade av att se elevens helhet. Intervjuerna är gjorda på en 

grundskola i syfte att se elevens helhet. Genom att ha alla informanter på ett ställe var det bekvämare 

för oss i relation till den tiden vi hade tillförfogande för denna studie och lättare att behandla data 

utifrån de forskningsetiska grundprinciperna. Med hjälp av det ovannämnda kunde vi anonymisera 

lättare.  

Undersökningspersoner 

I vår studie har vi valt att benämna intervjupersonerna som intervjuperson 1–8, detta gjordes i hänsyn 

till konfidentialitetskravet då det inte ska finnas möjligheten att identifiera undersökningspersonerna. 

De intervjuade personerna har olika utbildningar inom fritidsverksamheten. De olika utbildningarna de 

innehar är grundlärare mot fritidshem, fritidsledare, fritidspedagog, fritidssamordnare, barnskötare 

samt förskolelärare, dock jobbar alla i fritidsverksamheten. Undersökningspersonerna varierade i 
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ålder, vi frågade inte om detta då det inte är relevant i vår studie. Dock ställde vi frågan om deras 

årserfarenhet i den nuvarande arbetsplats. De olika pedagogernas årserfarenhet varierade mellan 3–17 

år. Intervjupersonerna bestod utav 7 kvinnor och 1 man.  

Genomförande 

Vi började processen med att fundera kring vilka skolor som vi eventuellt ville besöka för att 

genomföra intervjuer. Vi hittade en skola som var i närheten av vår bostad, detta gjorde vi på grund av 

vår tidigare kännedom av skolan. Sedan gick vi till skolans hemsida och kontaktade fritidssamordnare 

via mail, vi gick igenom skolans kontaktlista och mailade alla som vars titel gav tecken på att de 

jobbade i fritidsverksamheten. I det ovannämnda mailet beskrev vi vad vår studie handlade om samt 

vad vi ville undersöka. Vi meddelade även de eventuella undersökningspersonerna om de 

forskningsetiska principerna. Kort därefter fick vi svar från de olika pedagogerna och bokade in 

intervjutillfällen som passade oss alla den följande veckan, dock saknades det två 

undersökningspersoner av 8. Dessa två fick vi tag på när vi besökte skolan, det vill säga personligen. 

Vi bokade in dessa och utförde alla intervjuer under en vecka. Detta gjorde vi tillsammans. Ahrne och 

Svensson (2011) diskuterar kring olika intervjumetoder, om det exempelvis är två personer som utför 

en intervju tillsammans så kan den ena personen ställa frågor samtidigt som den andre antecknar eller 

observerar, detta gjorde vi. Under intervjun spelade vi in det undersökningspersonerna hade sagt, detta 

för att sedan kunna transkribera och använda det i studiens resultat och analys del. Vi lyfte även fram 

innan intervjun ägde rum att ljudinspelningen inte skulle hanteras av andra obehöriga personer. Efter 

varje intervju transkriberade vi intervjuerna i den ordning de ägt rum.  

 

Databearbetning och analysmetod 
Vi har valt att analysera vår data eller insamlade material utifrån en tematisk analys. Detta gjorde vi 

för att vi ville identifiera, analysera och se struktur eller teman inom vår data. Denna metod används 

för att organisera och beskriva vår data i detalj. Braun och Clarke (2006) nämner att tematisk analys 

används ofta för att analysera data dock finns det ingen tydlig överenskommelse om vad tematisk 

analys egentligen är samt hur man går tillväga inom detta. Däremot redogör författarna för ett 

tillvägagångssätt om hur man kan göra en tematisk analys steg för steg, dock är detta inte något alla är 

eniga om. Braun och Clarke (2006) understryker vikten av presentationen av metoden samt tydligt 

görande av processen på grund av vikten av att kunna validera arbetet samt för att andra forskare skall 

kunna granska arbetet. Braun och Clarke (2006) nämner att dessa steg eller faser inom tematisk analys 

liknar andra kvalitativa metoder, med det sagt menar författarna att dessa faser inte är unika till 

tematisk analys. Processen börjar när forskaren hittar mönster, teman eller potentiella områden inom 

sin data. Den tematiska analysen börjar med att forskaren antecknar ner idéer samt hittar olika teman i 

sitt insamlade data för att sedan kunna gå vidare till de olika faserna som Braun och Clarke (2006) 

redogör för steg för steg. 

Fas 1 – bekanta sig med det insamlade materialet 

I vår studie har vi gjort intervjuer och därefter transkriberat intervjuerna. På detta sätt har vi fått 

kunskap om det insamlade materialet och bekantat oss med detta samt startat en analysprocess innan 

vi har suttit och analyserat vår data grundligt. Braun och Clarke (2006) nämner i steg eller fas 1 inom 

denna process att bearbetning av analys startar vid insamling av materialet. Braun och Clarke (2006) 
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nämner även att det är viktigt att bekanta sig med alla delar av det insamlade materialet, dock är detta 

tidskrävande då man behöver läsa och omläsa sin data gång på gång.  

 

Fas 2 – Skapa grundläggande koder  

Denna fas börjar med att skriva idéer och potentiella teman och intressanta områden inom det 

insamlade materialet. Vi valde att kategorisera och välja ut teman för att sedan kunna analysera det 

utifrån en tematisk analys. När vi analyserade all vår data kunde vi hitta liknande mönster som vi 

sedan skapade koder för. Vi gjorde detta genom att markera med färgade pennor, en färg för liknande 

mönster inom vår data. Detta skriver Braun och Clarke (2006) är en del av att organisera sin data i 

meningsfulla grupper. Braun och Clarke (2006) nämner tre tips för denna fas, vikten av att koda så 

många potentiella teman/mönster som möjligt då man inte vet vad som kommer att vara intressant 

senare inom det insamlade och transkriberade materialet. Det är även viktigt att ha med kontexten i det 

kodade materialet samtidigt som en enda kod som tas ut från det insamlade materialet kan användas i 

flera olika teman, det vill säga att en kod inte är exklusive för ett tema (Braun & Clarke, 2006).  

Fas 3 – Söka efter teman 

Under fas 3 ska alla koder revideras. Braun och Clarke (2006) skriver att i denna fas är det tid för att 

skapa eventuella teman utifrån koderna. Det blir en sorts sorteringsprocess där all data och kodning 

paras ihop eller hamnar i kontrastgrupper. Vi började diskutera ifall vissa koder hör ihop, vi fann flera 

koder som kunde placeras i ett och samma tema. Vi fann andra koder som vi inte kunde gå vidare med 

då vi inte hade tillräcklig med data om just detta. Tillslut hade vi några koder som vi kunde jobba med. 

Genom detta arbete har utvecklingen kring analysen börjat ta form. Braun och Clarke (2006) 

rekommenderar att man på något visuellt sätt dokumenterar sitt material med koder och data. Detta för 

att göra det så simpelt för en som möjligt och för att möjliggöra det för en att se de olika teman träda 

fram. Vi använde oss av färgkoder för att visualisera likheterna och skillnaderna. Vi stannade inte 

länge kring denna fas eftersom vi ansåg att det inte behövdes.  

Fas 4 – Revidera teman 

Denna fas börjar då man har kommit fram till potentiella teman. Braun och Clarke (2006) uttrycker att 

i denna fas kommer det ske flera revideringar. De fastställer att det kan förekomma att vissa teman 

faller bort i brist på data och andra måste slås ihop för att de är likartade, samt andra som eventuellt 

måste separeras på grund av att det är utbrett.  Under denna fas insåg vi att vissa koder var väldigt lik 

varandra, på grund av detta parade vi ihop några och placerade de i samma tema.  

 

Fas 5 – Definiera och namnge teman 

Braun och Clarke (2006) menar att i denna fas är det dags att raffinera och definiera teman. Enligt 

författarna är det viktigt att inte bara omformulera data utan hitta essensen i vad dessa teman betyder 

och uttrycker. I denna fas är det väsentligt att precisera så tydligt som möjligt samt att det finns en röd 

tråd inom de olika teman. Detta bearbetades i denna studie genom att det skapades teman som var 

noggrant formulerade och utgjorde en grund för analysen. 

 

Fas 6 – Skriva en rapport 

I denna fas ska analys produceras skriftligt i rapporten. Vi valde att diskutera processen muntligt innan 

den skrevs i rapporten, detta för att göra upp en plan för att analysen skulle skrivas på ett koherent och 

följsamt sätt. Analysen producerades med hjälp av de befintliga teman i resultats avsnittet, därefter 

analyserades materialet utifrån ett barndomssociologiskt perspektiv. 
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Forskningsetiska överväganden  

I denna studie utgick vi ifrån de forskningsetiska principerna som står framskrivet i Vetenskapsrådet 

(2002). Inom de forskningsetiska principerna finns det fyra grundläggande krav som måste uppfyllas 

samt redovisas för undersökningspersoner. Dessa är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren har som 

skyldighet att underrätta undersökningspersonerna om studien, dess syfte samt villkoren för 

undersökningspersonernas deltagande. Forskaren skall även meddela undersökningspersonerna att 

deltagandet i studien är frivilligt samt att de har rätten att avbryta deltagandet när de vill 

(Vetenskapsrådet, 2002). Innan vi utförde våra intervjuer meddelade vi intervjupersonerna om vår 

studie samt studiens syfte, vi gav en detaljerad redogörelse för hur allting skulle gå till samt hur 

materialet skulle användas i förväg. Allt detta gjordes muntligt samt via mail.  

Samtyckeskravet handlar om att forskaren bör få undersökningspersonernas samtycke innan 

forskningen sätter igång. Även i detta fall har undersökningspersonerna rätten att bestämma över sitt 

deltagande i studien, det vill säga att de har rätten att avbryta medverkan i studien om de inte längre 

känner sig bekväma. De har rätten att bestämma över villkoren om deras deltagande (Vetenskapsrådet, 

2002). Vi informerade undersökningspersonerna om detta innan intervjun inträffade samt bekräftade 

med de muntligt återigen dagen intervjuerna skulle äga rum.  

Konfidentialitetskravet innebär att alla undersökningspersoner ska ges konfidentialitet, det vill säga att 

forskaren har tystnadsplikt om undersökningspersonernas personuppgifter, dessa personuppgifter ska 

skyddas på ett sådant sätt att andra oberättigade individer inte kan ha tillgång till de (Vetenskapsrådet, 

2002). Vi underrättade intervjupersonerna om att vi har tystnadsplikt samt att ingen kommer att kunna 

identifiera de i denna studie. Vetenskapsrådet (2017) nämner anonymitet samt hur detta borde utföras 

genom att exempelvis personuppgifter tas bort efter forskning. Vi meddelade 

undersökningspersonerna att ingen information om skola, namn samt annat känsligt skulle stå med i 

vår studie utan att de skulle adresseras som ”intervjuperson 1, intervjuperson 2, och så vidare. Det 

sista grundläggande kravet inom de forskningsetiska principerna är nyttjandekravet, detta går ut på att 

det insamlade material endast får användas i utbildning eller forskningssyfte och inte i något annat 

sammanhang (Vetenskapsrådet, 2002). Detta informerade vi undersökningspersonerna muntligt samt 

skriftligt, vi talade även om att vi kommer att radera all insamlade data och material efter studien eller 

examinationens slut.  

Studiens kvalitet 
Genomförandet av intervjuerna har fungerat utmärkt då allt gick delvis som planerat. Vi hade bestämt 

att alla intervjuer skulle ske på en och samma vecka. Detta ledde till att vi flyttade runt planeringen för 

att få in alla under samma vecka. Som tidigare nämnt har vi valt kvalitativ undersökningsmetod med 

semistrukturerade intervjuer för att få pedagogernas utsagor av situationer, händelser och upplevelser 

som har med lekens betydelse för barns lärande att göra. En svaghet med den valda metoden har varit 

att intervjupersonerna hade gett samma svar på olika frågor, detta ledde till att vi var tvungna att hoppa 

över flera frågor då de redan hade besvarats. En annan svaghet eller svårighet med den valda metoden 

var transkribering av det insamlade materialet, detta var tidskrävande då vi utförde intervjuerna under 

samma vecka vilket ledde till att vi var tvungna att transkribera varje intervju efter den ägde rum. 

Vidare kan den valda metoden ha sin svaghet genom att man inte kan veta med säkerhet att det som 

sagts är den absoluta sanningen, dessutom kan det förekomma tekniska problem under inspelning av 

intervjun, dock hade vi inga problem angående detta. Trots detta kan man se fördelar med den valda 

metoden. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) nämner vikten av att intervjua i en plats där den som 
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intervjuas känner sig trygg, detta leder till att man är i en kontext som frambringar utförliga svar. En 

annan fördel med metoden är att man får uppfattning om händelser som man kanske inte skulle ha fått 

med andra metoder. 

Viktiga begrepp eller kriterier inom forskning är validitet och reliabilitet, dessa begrepp används för 

att bedöma studiens kvalité samt tillförlitlighet. Validitet innebär att forskaren mäter det hen har avsett 

mäta i en undersökning, exempelvis statistiska differenser. Reliabilitet handlar företrädesvis om 

undersökningens resultat blir densamma ifall den görs av en annan forskare. Faktorer som vi anser kan 

öka eller bidra till reliabilitet är en utförlig intervjuguide samt en väl genomförd redogörelse för 

tillvägagångsätt. Ett annat begrepp eller kriterium som är relevant i en kvalitativ undersökning är 

begreppet trovärdighet. Detta kriterium kan konstateras genom att studiens teoretiska val, syfte, 

relevanta begrepp för studien står framskrivet. I studien ska det även ingå en tydlig redogörelse av 

genomförandet av olika metoder, relevanta frågeställningar skall även ha besvarats och diskuterats i 

studien (Stockholms universitet, 2016). Å ena sidan kan man se detta i vår studie då de ovannämnda 

kriterierna beskrivs tydligt, å andra sidan kan denna studies tillförlitlighet ifrågasättas på grund av att 

den är baserad på enstaka individers utsagor, studien är även gjord i en enda skola i Sverige.    

Resultat   

I denna del kommer vi att redogöra för resultat av intervjuer. Vi har valt att inte ta upp citat från alla 

undersökningspersoner utan de citat vi har valt är en representation av det de samtliga 

undersökningspersonerna angett.  

Lek är livet 

Lek som en bearbetning av händelser och situationer  

 

Jag tror att de bearbetar sin dag, sitt liv omedvetet genom lek. – Intervjuperson 2 

 

Det var en allmän konsensus att lek ses som en bearbetning av händelser, situationer och vardagsliv. 

Detta syns tydligt när intervjupersonerna diskuterar kring rollekar, exempelvis när de leker skola, 

lärare och elev eller när de leker doktor. Under dessa leker resonerar barnen angående vad en doktor 

gör, vad de säger, vilka sjukdomar som finns samt hur dessa botas. Några av intervjupersonerna 

diskuterar kring en aktivitet som har med hur man som individ ska agera i ett samhälle att göra. Detta 

handlar om hur man beter sig runt andra individer i samhället. Intervjupersonerna vidare betonar 

vikten av bearbetning av händelser. De påpekar att barn omvandlar sin vardag genom leken, 

exempelvis kan dessa barn leka ”skjutlekar” för att det är det de spelar hemma vilket leder till att de 

måste bearbeta det de har sett.   

 

Barn som inte leker  
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Nej, det är de inte. Det är det här jag sa också, alla barn vet inte hur man leker, många bråkar sig in i en lek vilket 

oftast slutar med att de oftast inte får vara med. – Intervjuperson 1 

 

I denna rubrik var det polariserande utsagor från våra intervjupersoner. Vi ställde frågan ”är alla barn 

lekande barn” och vi fick olika svar från alla intervjupersoner. Några intervjupersoner ansåg att alla 

barn är lekande barn, dock behöver vissa barn tid och kraft för att locka fram leklusten eller 

kompetensen. En av intervjupersonerna ansåg barn som ett tomt blad, med detta menar 

intervjupersonen att barn behöver lära sig lek, det vill säga att leken inte är något som redan finns 

inom barnet. De kan stöttas inom detta genom lekkoder som bearbetas med tiden. Samtliga 

intervjupersoner ansåg att vissa barn inte kan initiera en lek, detta leder till att pedagogerna behöver 

stötta dessa barn in i leken. Intervjupersonerna berättar att de försöker hjälpa barn som inte leker 

genom fantasin. 

 

Om man ser ett barn som sitter ensam, tittar ner då räcker det ju med en mening egentligen, ”ser du björnen där 

borta” då kommer de igång med sin fantasi i det hela. Man får hjälpa de att också vara lika fantasifull själv, det 

gäller att se saker där det inte finns. – Intervjuperson 2 

 

Här ser man att pedagogen intar en roll på ett fantasifullt sätt för att locka barn in i leken.  

Andra intervjupersoner talar om att de deltar i leken för att stötta dessa barn som inte leker, 

exempelvis ordnar de organiserade lekar för att få med alla samt för att föregå med gott exempel eller 

visa att barn gör som vi gör och inte som vi säger.  

 

 

Organiserade lekar och spontana lekar  

Där det inte finns något annat så hittar de alltid på något att leka. – Intervjuperson 1 

 

De flesta intervjupersoner ansåg att det inte finns en plats som stimulerar till lek mer än den andra. Ett 

antal ansåg att utemiljö främjar lek mer. Samtliga intervjupersoner ansåg att skogen är ett utmärkt 

ställe för barn att utveckla sin fantasi och leklust, de förklarade att platser där det inte finns lekverktyg 

kan stimulera till lek samt utveckla barns fantasi och kreativitet. En av intervjupersonerna anger att 

barn har fler idéer när de befinner sig utomhus eller i skogen vilket leder till att de inträder in i olika 

roller. Exempel på detta är citatet nedan.  

Helt plötsligt kan man gå in i ett rymdskepp och så går man över en sten till exempel. – Intervjuperson 2 

 

När intervjupersonerna nämner inomhus lek var det oftast byggrum eller legorum som kom på tals. De 

pratar även om att inomhuslek sker utifrån färdigt material, exempelvis att bygga lego. 

Intervjupersonerna nämner även att det är mycket spontana lekar som sker, de organiserade lekarna 

sker oftast när de känner att det behövs för att förebygga konflikter. Samtliga intervjupersoner nämner 

vilka lekar som kan anses vara olämpliga i en fritidsverksamhet. Alla anser att utfrysningar, 

kränkningar samt sexuella lekar, det vill säga när de tar på varandra är oacceptabla, dessa lekar avbryts 

så fort de upptäcks. Andra olämpliga lekar som kom på tals är ”skjutlekar”, några av 
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intervjupersonerna ansåg att det var svårt att avgöra olämpliga lekar eftersom alla lekar står för något 

samtidigt som andra intervjupersoner ansåg att ”skjutlekar” är omöjliga att acceptera.  

 

Vuxnas roll i lek och lärande  

Aktiv/passiv stöttande  

 

Man kan ju se när barn leker, det blir tydligt att de är med i en bubbla som man inte vill störa. – Intervjuperson 5 

 

Samtliga intervjupersoner talar om att vuxnas roll i lek blir tydlig när leken inte fungerar, i detta fall 

kliver den vuxna in och stöttar samt härleder leken vidare. Det kan även handla om att införa icke 

lekande barn i en existerande lek eller ta ut barn som stör ut ur leken. Det ovannämnda citatet belyser 

att en fungerande lek kan hotas av olika maktstrukturer. Intervjupersonen nämner att detta kan handla 

om någon som alltid bestämmer i leken eller någon som alltid får vara en underminerad karaktär i 

leken. Dessutom kan de vuxna ha en destruktiv roll i barns lek genom att avbryta leken på grund av 

olika anledningar. Dock spelar vuxnas närvarande en stor roll enligt samtliga intervjupersoner. Dessa 

intervjupersoner pratar om vikten att vara närvarande bland barn utan att visa sin närvaro.  

Jag tror eller jag tycker att det är jätteviktigt att vi pedagoger är mycket mer närvarande bland elever, för att 

lyssna och inte nöja oss med att säga ”det är lugnt i det rummet”. – Intervjuperson 8 

 

Andra intervjupersoner nämner att det finns en önskan att kunna observera en lek utan att man behöver 

vara en resurs som måste se till att alla ”sköter sig”.  

 

Lekens betydelse för barns lärande  

Det första intervjupersonerna nämner när vi frågar om lekens betydelse för barns lärande är det sociala 

samspelet. De berättar att det kan vara lek där de övar på turtagning exempelvis. Två av 

intervjupersonerna nämner hur de arbetar med lek inom värdegrundsarbete. Här använder dessa 

pedagoger leken för att dramatisera olika situationer, exempelvis olika sätt att hantera en konflikt. De 

olika intervjupersonerna nämner att de tittar på varierande kortfilmer med barn som de sedan 

dramatiserar, dessa filmer kan handla om sociala situationer man kan hamna i samt demokratiska 

värderingar.  

 

Det är mycket lättare att se än att bara prata. – Intervjuperson 2 

 

I det ovannämnda citatet förklarar intervjupersonen en metod för att hantera konflikter i en lek. Denne 

intervjuperson ber barnen att dramatisera konfliktsituationen istället för att återberätta den. På detta 

sätt blir dramatiseringen ett hjälpmedel för att uppnå lärande och förståelse enligt intervjupersonen. 

Intervjupersonen nämner även att i leken kan barn möta problem som de sedan måste lösa, till 

exempel leker barnen ”affär” då kommer de i kontakt med pengar och hur pengarna ser ut samt vilka 

valörer som finns. Intervjupersonen nämner att detta leder till att barn kommer i kontakt med 

matematik och utvecklar sina kunskaper inom detta. En annan aspekt som leder till lärande inom det 
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ovannämnda är att barnen samspelar och interagerar med varandra, detta leder sedan till utveckling av 

det sociala samspelet enligt intervjuperson 2.  

Analys 

Lek är livet 

Inom barndomssociologin finns det olika begrepp, två av dessa kommer att redogöras för här. 

Aktörskap eller agency och socialisation. Inom aktörskap eller agency anses barnet som en egen 

kompetent individ som formar och formas av sina omständigheter. Detta kan vi se när 

intervjupersonerna diskuterar kring barns lek som bearbetning av händelser. Detta blir ett sätt för barn 

att bearbeta sin vardag och inta en aktiv roll i att forma sig själv som individ genom leken. Utöver 

detta har leken en social aspekt, detta tar samtliga intervjupersoner upp. De anser leken som ett socialt 

fenomen där barn lär sig att samspela och interagera med andra samt med sin omgivning. I resultatet 

visade det sig att några intervjupersoner ansåg att barn som vanligtvis inte leker med andra kan leka 

själva dock kan man även se i det insamlade materialet att så fort ett barn är ensam så försöker 

pedagogerna driva in de i en grupp och stötta dessa barn in i leken för att de ska samspela med andra. 

Här kan man se hur socialisationsprocessen tar form, barn som inte leker eller barn som leker 

ensamma blir tvungna att ingå i en lek för att lära sig olika sociala normer och social interaktion då 

detta är något de förväntas kunna som framtida medborgare.  

 

Vuxnas roll i leken 

Barnsyn är ett annat begrepp som är viktig inom den barndomssociologiska forskningen, genom 

barnsynen kan man förklara vuxnas agerande i vissa situationer. Två motstridiga perspektiv inom 

barnsynen är ”becomings” och ”beings”. Resultat visade att några av intervjupersonernas organiserade 

aktiviteter synliggjorde barnsynen ”becomings”. Några av dessa aktiviteter var rollekar så som affär, 

skola, sjukhus, och så vidare. Dessa lekar tyder på en barnsyn som förväntar sig att barn ska lära sig 

hur man är en vuxen. I största delen av det insamlade materialet handlar om den fria leken. 

Pedagogerna har avsedd tid och plats för fri lek, här kan man läsa in barnsynen ”beings” då de vuxna 

har placerat ansvaret hos barnen för att de ska skapa en egen lek utifrån deras egna intresse, fantasi och 

behov. Här kan man se att de vuxna har en barnsyn som anser barnet som en kompetent individ som 

kan fatta egna beslut inom leken. I en sådan lek går de vuxna från att styra barnet till att barnet styr sig 

själv i en miljö där de anser vara inspirerande. Här kan man se att den organiserade leken tenderar att 

styra barnen åt ”becomings” hållet där de tränas i förmågor som kommer att gynna de i framtiden. Å 

andra sidan kan man anse att den fria leken är kopplad ”beings” där barnet agerar utifrån sina egna 

behov.  

Resultat visade att samtliga intervjupersoner ansåg de vuxnas närvarande som en betydlig faktor för att 

upprätthålla en miljö där barn känner sig trygga. Intervjupersonerna nämner att de är närvarande utan 

att visa sin närvaro för barnen, detta leder till att de ligger steget före om det skulle förekomma 

händelser där de vuxna behöver ingripa. Här kan man se att de vuxna i detta fall intar ett 

barnperspektiv för att uppnå det de anser vara barnets bästa. Det visade sig även att intervjupersonerna 

kunde välja att ta ut barn ur leken ifall detta var nödvändigt, detta gäller även det intervjupersonerna 
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anser vara olämpliga lekar där de förbjuder lekar som de anser att barn inte bör leka. Resultat visade 

att de flesta intervjupersoner ansåg ”skjutlekar” som olämpliga.  

 

Lekens betydelse för barns lärande  

Resultat visade att samtliga undersökningspersoner betraktade leken som en viktig faktor för barns 

lärande. Det visade sig även att intervjupersonerna använde sig utav forumteater, sammarbetsövningar, 

konflikthantering genom lek samt värdegrundsarbete för att stärka barngruppen. 

Undersökningspersonerna använde värdegrundsarbete för att skapa en vi – känsla, detta gjordes genom 

att barngruppen fick se en film med ett problemscenario vilket de sedan fick diskutera med varandra. 

Det framgick även att undersökningspersonerna visade situationer som barn känner igen i sin vardag. 

Därefter fick barnen dramatisera situationen genom forumteater. Denna situation kan betraktas utifrån 

två olika perspektiv inom barndomssociologin. Dessa är socialisation och aktörskap eller agency. Å 

ena sidan kan situationen ovan betraktas utifrån socialisationsprocessen då de vuxna försöker att lära 

barn de olika sociala normerna samt hur man tillhör i en grupp. Dessa lekar kan ses som ett lärande 

tillfälle för barn för att utveckla sina egenskaper och fostras till framtida vuxna. Å andra sidan kan 

dessa aktiviteter betraktas utifrån agency perspektivet då barnen får en roll att uttrycka sina åsikter om 

hur de olika situationerna ska lösas, de framgår som en kompetent individ. Vilket av dessa perspektiv 

man intar som vuxen beror mycket på vilken barnsyn man har, det vill säga ser man barnet som 

varande (”being”) där barnet är en egen individ med ändamål och mening eller barnet som kommande 

(”becomings”) där barnet anses vara ofullkomlig.  

 

Resultat visade även att samtliga undersökningspersoner tyckte att allt fastnar bättre genom lek, det 

vill säga att lärande sker bättre i sammanhang med lek. Undersökningspersonerna berättade att när 

barn leker rollekar, till exempel när dessa barn leker ”affär” måste de fundera kring allt som har med 

pengar att göra, valörer eller hur mycket de ska ge tillbaka i växel. Några av undersökningspersonerna 

gav detta exempel samt hur detta leder till lärande, de nämner att de får använda det de har lärt sig i 

skolan och använda det praktiskt genom leken. Detta kan kopplas till det Aronsson (2012) nämner som 

barns perspektiv där barnet är medveten om att den blir hörd av vuxna när det exempelvis gäller det 

som sker i leken. Ett exempel kopplad till den ovannämnda situationen där barn leker affär är 

tillåtelsen av att använda olika verktyg för att få reda på vem som är på tjugolappen eller 

hundralappen. Här får de vuxna möjligheten att inta barns perspektiv och ge barnen rätten att 

bestämma över sin situation, i detta fall leken. De vuxna tillåter verktyg som vanligtvis inte är tillåtet 

för att ge plats åt barns lärande genom lek.  

Ett annat begrepp som förekommer inom barndomssociologin är barnperspektiv. Resultat visade hur 

undersökningspersonerna kunde arrangera olika rum för att locka till lek. Här intar de vuxna 

barnperspektiv då de agerar utifrån barnets bästa eller det de anser vara tilltalande hos barnen. I dessa 

rum kan det finnas olika material som barnen får använda sig utav för att utveckla sin kreativitet, 

fantasi samt förmågan att initiera lek som kan leda till lärande.  
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Diskussion  

Syftet med denna studie var att studera olika grundlärare med inriktning mot fritidshems syn på lek 

samt hur lek främjar lärande. Frågeställningarna som studien utgick ifrån är följande: Vilken betydelse 

har leken för barns lärande i fritidshemmet? Vilken roll har grundlärare med inriktning mot fritidshem 

i barns lek? 

Denna studie fokuserar på de vuxnas syn på barns lek och lärande, detta blir då att de vuxna intar ett 

barnperspektiv. I tidigare studier är detta inte lika vanligt då barndomssociologi oftast utgår ifrån 

barnens utsagor och barns perspektiv, dock har vi valt att inta ett barnperspektiv för att kunna besvara 

de ovannämnda frågeställningarna och för att få inblick i hur de vuxna ser på barns lek och lärande 

samt hur de planerar detta för att utveckla dessa barn i deras lärande.  

 

Lek är livet  

Resultat visade att samtliga undersökningspersoner ansåg leken som ett medel för att bearbeta 

händelser och situationer som barn har upplevt. Vygotskij (1995) stärker undersökningspersonernas 

uttalande om lek som bearbetning av händelser. Han skriver även att leken är ett sätt för barn att 

omvandla sin omgivning på ett sätt som de kan internalisera och förstå omgivningen. Vygotskij (1995) 

menar att när barn leker är det inte en exakt representation av det som händer i omgivningen utan en 

återspegling som motsvarar deras egna önskningar och engagemang.  

Resultat visade även att det var delade uppfattningar om barn som inte leker. Några av 

undersökningspersonerna ansåg att leken var något som fanns inom alla barn samt att det var något 

som behövdes dras ut, andra undersökningspersoner ansåg att leken var något som man tillför till 

barnen eller måste lära de. Vilken syn man än har så handlar det om att barn som inte leker saknar 

leksignaler. Detta kan kopplas till Bateson (1955) där han diskuterar kring lek och leksignaler. Bateson 

(1955) menar att leksignaler är hur olika individer samspelar och kommunicerar med varandra, 

exempelvis gester, mimik, kroppsspråk, röstläge, och så vidare. Man kan förklara de som inte leker 

som att de inte kan eller har svårt att tolka dessa signaler. Å andra sidan kan man tolka barn som inte 

leker som att det inte finns en inspirerande miljö som främjar leklusten. Det visade sig att 

undersökningspersonerna ansåg att skogen är den främsta platsen som främjar kreativ och fantasifull 

lek. Coates och Pimlott-Wilson styrker detta då de anser att bristen på utomhuspedagogik förklarar 

bristen på intressanta och kreativa lekar hos barn.  

Vuxnas roll i leken 

Kane (2015) skriver om hur personal jobbar och tänker kring lek kopplad till barns lärande. Detta kan 

kopplas till det resultatet visade kring vuxnas roll i leken där undersökningspersonerna berättar att de 

är närvarande när barn leker utan att avbryta eller störa leken, förutom då de behöver ta ut någon ur 

leken på grund av störande moment eller föra in någon i leken. Kane (2015) skriver om ”play as 

participation”, detta är när barn leker utifrån sina egna intressen samtidigt som pedagogerna är 

närvarande och tillgängliga vid behov. Dessutom definierar Kane (2015) lek som deltagande samt hur 

detta är ett sätt för vuxna att hålla koll på den exkludering och inkludering som sker i leken. Kane 

(2015) menar att pedagogerna ansvarar att föra in exkluderade barn i leken samt att avbryta leken när 

den går överstyr. Resultat visade även att samtliga intervjupersoner ansåg att det var viktigt att de 

vuxna var närvarande i barns lek och vardag, dock deltog inte dessa personer i barns lek ofta utan de 

deltog när leken inte fungerade. 
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Enligt forskning är det inte tillräckligt med att barn leker med andra barn för att de ska utvecklas i 

leken utan de behöver även trygg miljö samt givna omständigheter. Det är de vuxna som ansvarar för 

detta, det vill säga att skapa den trygga miljön samt att fostra lekande barn (Knutsdotter Olofsson, 

2003). Vidare skriver Knutsdotter Olofsson (2003) att kommunikationen mellan barn och vuxna är 

viktig för att dessa barn ska utvecklas. Denna kommunikation mellan vuxna och barn har främst 

handlat om tillsägelser, detta är något som varken leder till givande samtal, lek eller den trygga miljön 

som nämns ovan. Detta kan kopplas till den delen av resultat där det nämns lek som inte är lämpliga i 

skolan. Här intar de vuxna ett barnperspektiv där de bestämmer vad som är lämpligt och icke lämpligt 

i fritidsverksamheten. Dock skriver Löfdahl (2004) att vuxna inte kan generalisera barns lekar till 

lämpliga eller olämpliga eftersom barn skapar sin mening i leken. 

 

Lekens betydelse för barns lärande  

 

Resultat visade att samtliga undersökningspersoner såg en stor koppling mellan det sociala samspelet i 

lek och lärande. Detta kan kopplas till det Garvey (1977) skriver om lek samt att det kan förstås som 

ett socialt fenomen där barn utvecklas i olika lekaktiviteter. Utöver det sociala är det en viktig faktor 

att leken har en betydande roll i andra pedagogiska inlärningen. Coates och Pimlott-Wilson (2018) 

nämner hur leken är en del av pedagogiken samt hur detta leder till barns lärande med fokus på det 

kreativa och fantasifulla. Samtliga undersökningspersoner lyfter upp användningen av de teoretiska 

kunskaperna barn lär sig i skolan samt hur detta kan kopplas till det praktiska som de lär sig i 

fritidsverksamheten, i detta fall leken. Detta kan kopplas till Chowdhury och Rivalland (2012), 

författarna anser att barn lär sig akademiskt innehåll så som matematik eller naturvetenskap när dessa 

färdigheter är integrerade inom kontexten lek. 

Resultat visade även hur några av undersökningspersonerna använde sig utav rollekar för att hantera 

olika situationer som förekommer inom barngruppen. Detta överensstämmer med det Piaget (1962) 

redogör för om hur lärande genom lek är en viktig del i barns samspel med varandra, med sin 

omgivning samt för att utveckla sin förmåga att visa hänsyn till andra människor. Utifrån detta kan 

man diskutera en annan aspekt av lekens betydelse för lärande vilket är barnsynen. Både resultat av det 

insamlade materialet samt tidigare forskning visar det väsentliga i det sociala samspelet och i leken 

men den viktiga frågan är för vem? Är det så att det sociala samspelet är viktigt för att fostra framtida 

samhällsmedborgare som ska veta hur man jobbar och agerar tillsammans. Handlar det om att barnen 

lär sig tillsammans och utvecklar de egenskaper de behöver för att bli de fullständiga vuxna eller 

handlar det om att barnen får möjlighet att finna något meningsfullt i nuet. Den fråga man bör ställa 

sig som grundlärare mot fritidshem är i vilket syfte gör vi detta? Svaret på denna fråga beror på de 

sociokulturella, historiska samt politiska faktorerna omkring (Chowdhury & Rivalland, 2012). 

Författarna menar beroende på den kultur man befinner sig i samt de värderingar man har påverkar hur 

man ser på lekens betydelse för barns lärande. Resultat visade att samtliga undersökningspersoner 

ansåg leken som en betydande faktor för att barn ska lära sig nya saker. Löfdahl (2004) skriver om 

barn som sociala aktörer samt hur dessa barn anses vara medskapare av kunskap och kultur samtidigt 

som de påverkar sina egna liv.  

 

Avslutningsvis betonar Skolverket (2011) vikten av att undervisningen bidrar till att utveckla barns 

fantasi och kreativitet samt förmågan att samarbeta med andra med hjälp av lek.  
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Betydelse för praktiken och professionen 

Som grundlärare med inriktning mot fritidshem har leken en stor betydelse då det är vårt främsta 

verktyg för att nå fram till barnen. Som nämnt i vår studie är leken en viktig del för att bearbeta 

händelser, för att utveckla förmågan att samarbeta samt förmågan att inta olika kreativa och 

fantasifulla roller bland annat. Vår roll är att se, stötta, initiera samt förstå leken och dess innebörd för 

barnen. Denna studie belyser hur barnsyn kan påverka verksamheten samt barnen. Det vill säga om vi 

grundlärare har en barnsyn där vi anser barnet som en viktig och kompetent individ kan det leda till att 

barnet utvecklas i denne verksamhet. Denna studies resultat visar även hur man kan gå tillväga för att 

använda leken som ett lärandeverktyg.  

Slutsatser 
Studiens slutsatser var att leken har en stor betydelse för barns lärande i fritidsverksamheten enligt 

undersökningspersonerna. En annan slutsats var att leken har en stor betydelse för att barn ska 

bearbeta händelser, inta roller i lekar samt samspela med varandra. Detta sammanfaller med det vi 

skrivit om i avsnittet tidigare forskning. En tredje slutsats var att grundlärare med inriktning mot 

fritidshem samt andra skolpersonal har en stor roll i barns lek, dessa pedagoger kan stötta på olika vis 

beroende på vilken barnsyn man har.  

Vidare forskning 
Under vår studies gång har vi haft olika funderingar kring alternativa metod. En alternativ metod 

skulle kunna vara deltagande observation med barn. Det skulle vara intressant att ändra fokus från 

observation/intervju av vuxna till att ha observation/intervju med barn. Genom att skifta perspektivet 

från ett vuxenperspektiv till barns perspektiv kan man lägga fokus på hur leken upplevs och beskrivs 

utav barnen själva.  



20 

 

Referenser  

Ahrne, G., & Svensson, P. (2011). Handbok i kvalitativa metoder. (1. uppl.) Malmö: Liber. 

Aronsson, K. (2012). Barnperspektiv: Att avläsa barns utsatthet. Locus, 24(1-2), 95-111. 

Bateson, G. (1955). A theory of play and fantasy; a report on theoretical aspects of the project of study 

of the role of the paradoxes of abstraction in communication. Psychiatric Research Reports, (2), 39-

51. 

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in 

Psychology, 3(2), 77-101. 

Chowdhury, N. N., & Rivalland, C. (2012). Value of play as an early learning instrument in 

Bangladesh context: A socio-cultural study. Australasian Journal of Early Childhood, 37(4), 115-122. 

Coates, J. K., & Pimlott‐Wilson, H. (2018). Learning while playing: Children's Forest School 

experiences in the UK. British Educational Research Journal. https://doi-

org.ezp.sub.su.se/10.1002/berj.3491  

Engdahl, I. (2011). Toddlers as social actors in the Swedish preschool (Doctoral dissertation, 

Department of Child and Youth Studies, Stockholm University). 

Eriksson-Zetterquist, U., & Ahrne, G. (2011) Intervjuer. I Ahrne, G., & Svensson, P. (Red.), Handbok 

i kvalitativa metoder (ss. 36 – 56).  (1. uppl.) Malmö: Liber. 

Garvey, C. (1977). Play. London: Fontana Open books. 

James, A., Jenks, C. & Prout, A. (1998). Theorizing childhood. Cambridge: Polity. 

Kane, E. (2015). Playing practices in school-age childcare: An action research project in Sweden and 

England (Doctoral dissertation, Department of Child and Youth Studies, Stockholm University). 

Ljusberg, A-L. (2013). Att möta barn och unga i en multimodal praktik. I M. Rohlin (Red.), 

Meningsskapande fritidshem: Studio som arena för multimodalt lärande (ss. 143 – 154). Lund: 

Studentlitteratur. 

Löfdahl, A. (2004). Förskolebarns gemensamma lekar: mening och innehåll. Studentlitteratur. 

Olofsson, B. (2003). I lekens värld. (2. uppl.) Stockholm: Liber. 

Piaget, J. (1962). Play, dreams and imitation in childhood. New York: Routledge & Kegan Paul. 

Skolverket. (2018). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Reviderad 

2018). Stockholm: Skolverket.  

Stockholms Universitet. (2016, 19 augusti). Trovärdighet/Validitet & Reliabilitet. Hämtad 10 februari, 

2019 från https://www.specped.su.se/självständigt-arbete/uppsatsens-olika-delar/trovärdighet-

validitet-reliabilitet  

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Vetenskapsrådet (2017). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet.  

Vygotskij, L.S. (1995). Fantasi och kreativitet i barndomen. Göteborg: Daidalos. 

https://doi-org.ezp.sub.su.se/10.1002/berj.3491
https://doi-org.ezp.sub.su.se/10.1002/berj.3491
https://www.specped.su.se/självständigt-arbete/uppsatsens-olika-delar/trovärdighet-validitet-reliabilitet
https://www.specped.su.se/självständigt-arbete/uppsatsens-olika-delar/trovärdighet-validitet-reliabilitet


21 

 

Bilagor  

 

Bilaga 1 – intervjuguide 

 

Intervjufrågor  

 

 

Uppvärmnings frågor   

 

Hur länge har du jobbar på denna skola? 

Vilken titel har du?/ (lärare mot fritidshem, barnskötare, fritidslärare, fritidspedagog och så 

vidare)  

Vilka årskurser jobba du med? 

 

(Utgå ifrån fritidshem när de svarar på dessa frågor)  

 

Lek 

 

1. Vad är lek enligt dig? 

2. Varför tror du att barn leker? 

3. Vilken plats stimulerar till lek för barnen enligt dig? 

4. Är alla barn lekande barn? Hur? 

5. Motiverar du barn som inte leker? 

6. Vilka lekar anses vara lämpliga eller icke lämpliga i fritidshemmet? (kontroversiella) 

7. Brukar du delta i barnens lek? Om ja, vilka? Om nej, Varför inte? 

8. Hur lockar du till lek? 

9. Hur jobbar ni med lek på fritidshemmet? 

 

 

Lärande  

10. Vad är lärande enligt dig? 

11. Vad är den viktigaste faktorn för att barns ska lära sig nya saker? 

12. Hur stimuleras eleverna i sitt lärande? 
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Lek och lärande  

 

13. Anser du att lek kan leda till lärande? På vilket sätt, ge exempel.  

14. Hur använder du dig av lek för att utveckla barns lärande? 

15. Hur anser du att barn lär sig genom lek? 

16. Leder alla lekar till lärande? Hur? Kan du ge ett exempel? 

17. Nämn något du vill lyfta fram kring lek och lärande 

 

Övriga frågor  

 

18. Något ni vill tillägga? 
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