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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka fritidslärarens syn på lekens betydelse för lärande i fritidshemmet. 

Enligt tidigare forskning och skolans styrdokument har leken en stor betydelse för elevernas lärande 

och utveckling. Eleverna tränar genom lek på socialt samspel, språkutveckling, problemlösning samt 

identitetsskapande. Undersökningen bygger på semi-strukturerade intervjuer med åtta fritidslärare. 

Resultatet visade fyra kategorier; lek och dess betydelse, lekens hinder, fritidslärarens roll och miljöns 

påverkan på lek. Studiens resultat styrker det som har påvisats i de tidigare forskningarna om att både 

den fria och styrda leken bidrar till elevernas lärande i fritidshemmets verksamhet.    
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Förord 

Vi är två studenter som heter Lydia Denha och Dina Alsayfi. Vi studerar i Grundlärarprogrammet med 

inriktning mot arbete i fritidshem vid Stockholms universitet. Utifrån Skolverkets läroplan är lek en 

viktig del i det aktiva lärandet. Dessutom ska eleverna genom lek få möjlighet utveckla och bearbeta 

olika intryck, identitet, kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera (Skolverket, 

2018). Det har varit intressant att undersöka om dessa förmågor som finns i fritidshemmets vardag 

utifrån fritidsläraren syn. Vi vill tacka alla fritidslärare/informanter som har deltagit i studien och givit 

oss ett informationsrikt material att arbeta utifrån. Vi skulle även vilja rikta ett stort tack till vår 

handledare Constanze Ackermann-Boström som har väglett oss med tips samt stöttat oss genom hela 

studiens gång. Dokumentationer har skett via Worddokument där vi har skickat till varandra efter varje 

skrivtillfälle.  

 

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

Under studiens gång har vi tillsammans lagt ner många timmars arbete där vi tillsammans diskuterat 

och kommit fram till innehållet av varje rubrik. Vi har bearbetat och skrivit ihop alla studiens delar 

och tar gemensamt ansvar för studiens kvalité.
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Inledning 
Denna studie handlar om att undersöka fritidslärarens syn på lekens betydelse för lärande i 

fritidshemmet. Vårt intresse för leken väcktes under vår grundlärarutbildning och verksamhetsförlagda 

utbildning (VFU). Dels för att det finns få studier om lek i fritidshemmet utifrån fritidslärarens syn 

men också för att vi är vi uppväxta i kulturer där leken har mindre betydelse i jämförelse med skolan. 

Forskning har visat att leken har stor betydelse för elevernas lärande och utveckling. Kane (2011) 

konstaterar att leken är en grundläggande lärandeform i fritidshemmet. Leken innehåller erfarenheter 

av omvärlden som innefattar utforskande och undersökande av material, platser och roller (Kane, 

2013).  Fritidshemmets uppdrag är att skapa en meningsfull fritid för eleverna där de känner sig 

lyckliga (Skolverket, 2014). Begreppet meningsskapande kan uppfattas som en produktiv handling, 

där elever bland annat genom lek utarbetar sina kunnigheter för att skapa mening för ett sammanhang 

(Rohlin, 2013, s. 8). Fritidshemsverksamheten är ett komplement till skolan i form av en miljö där 

eleverna ska få potential till reaktion och vila från skolan (Hansen Orwehag & Mårdsjö Olsson, 2011, 

ss. 118–121). Enligt Skolverkets Allmänna råd ska fritidshemmet även arbeta med att skapa en trygg 

miljö för eleverna och för att stödja deras lärande och utveckling. Den fysiska miljön bidrar till att 

fritidshemmet uppnår verksamhetens pedagogiska syfte. Utemiljön och innemiljön ska vara 

hälsosamma samt ge eleverna möjlighet till utveckling och säkerhet. Miljöerna ska vidare inbjuda till 

lek för att främja elevernas utforskande, sociala och motoriska förmågor (Skolverket, 2014). Rohlin 

(2013, ss. 23–24) påpekar att den sociala miljön handlar om att skapa utrymme för eleverna och att 

samspela i gruppen. Hippinen Ahlgren (2013) påpekar att den sociala och fysiska miljön är ett redskap 

för att skapa en meningsfull fritid i fritidshemmet. I den nya skollagen (SFS 2010:800) används 

begreppet undervisning som ett samlingsbegrepp för fritidshemmet och det är fritidslärares ansvar att 

lärandet sker. Hansen Orwehag (2015) skriver att fritidshemmet idag arbetar utifrån ett pedagogiskt 

förhållningssätt, det vill säga att fritidsläraren arbetar utifrån styrdokument som kräver planering, 

ordning, struktur samt mål att uppnå. Eleverna ska genom undervisningen träna på människliga 

rättigheter och enligt läroplanen lära sig att acceptera att alla människor oavsett kön, 

könsöverskridande, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning 

(Skolverket, 2018). Detta kan kopplas till Haglund (2004) som påpekar att fritidshemmets uppdrag har 

genomgått en förändring från att fritidshemmets främsta uppgift var att hjälpa föräldrar med sina barns 

uppfostran till dagens pedagogiska arbetssätt.  

Tidigare forskning 

I denna del kommer vi att redovisa de forskningsstudier som har gjorts kring ämnet lek och olika 

faktorer som har betydelse för lek.  

Lek är en vardaglig del av elevernas skoldag på fritidshemmets verksamhet (Kane, 2011, s. 221). En 

lek kan påbörjas genom att eleverna skickar leksignaler till varandra. Enligt Knutsdotter Olofsson 

(2003, ss. 7–9) kan leksignalerna vara verbala, icke verbala, lugna, vilda, direkta eller indirekta. 

Kilvington och Wood (2010) konstaterar att det finns en koppling mellan lek och den fysiska, 

känslomässiga, kognitiva och sociala utvecklingen. Knutsdotter Olofsson (2003, ss.11–30) hävdar att 

under leken befinner eleverna sig mellan två olika världar; verkligheten och lekens värld. Där 
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förvandlar eleverna sig till det de leker. I leken får eleverna yttra sina känslor och uppfattningar för hur 

kompisar tänker. Eleverna får öva på olika skickligheter såsom att lyssna på andra, träna på ömsesidig 

förståelse, turtagning och att följa regler. En viktig aspekt som Ihrskog (2006) tar upp i sin avhandling 

är att genom lek och samspel får eleverna möjlighet att konkretisera värdegrunderna ur ett 

demokratiskt synsätt. På det här sättet får eleverna kunskap om samhällets normer och regler som 

behandlas under leken (Ihrskog, 2006, ss. 99–101). Under leken samspelar eleverna och utvecklar 

språket genom att de kommunicerar med varandra om vad som sker i leken eller när de löser konflikter 

(Knutsdotter Olofsson, 2003, ss. 134–135). Thornberg (2013, s. 213) påpekar att konflikter är en del 

av vardagen som kan uppkomma i skolan eller på fritidshemmet. Dessa konflikter kan enligt Dalkwist 

(2012, s. 177) ses som något mindre bra och kan anknytas till bråk och något som ger dåliga känslor. 

Därför är det vanligt att vi människor försöker undvika det. Men enligt Rizzo (1992) ger konflikter 

som sker inom skolans ramar eleverna en möjlighet att förbättra sina relationer med varandra samt att 

de får en förståelse för vad en kamratrelation innebär (Rizzo, 1992, ss. 93–111). Ihrskog (2006) 

betonar att lek är en väsentlig del av fritidshemmet. Eleverna vill gärna ha någon kamrat att vara samt 

att leka med under den tiden de tillbringar i fritidshemmets verksamhet. Därför är fritidslärares 

uppdrag viktig i att skapa relationer som är en kärnpunkt i hans avhandling. Enligt Ihrskog (2006, ss. 

81–107) är kamratrelationer som byggs upp under lek något som ger trygghet för eleverna samt att ge 

eleverna möjlighet för att våga uttrycka sina åsikter och känslor. Därigenom skapas en stark tillit i 

relationen som leder till att förstärka deras självförtroende. Vidare betonar han att lek bidrar till att 

eleverna lär sig att vara en god medmänniska och samhällsmedborgare d.v.s. vara en kamrat som 

andra kan räkna med. Ihrskog (2006, ss. 28–32) skriver i sin avhandling att barnens identitetsskapande 

och sociala relationer fyller en stor del av elevernas fritid som innehåller olika lekmoment. Under 

tiden där vuxna inte är inblandade leker eleverna fritt utmanas deras sociala relationer och 

identitetsskapande. Utvecklingen av elevernas identitet blir väsentlig för att de ska kunna hantera sina 

egna och andras känslor när de leker med varandra. Enligt Evaldsson och Aarsand (2011, s. 145) kan 

fysiska förmågor tränas och bidra till elevernas välmående. Helldén, Karlefors, Jonsson och Vikström 

(2010, s. 195) betonar även att i det nuvarande samhället är möjligheten till den fysiska förmågan 

mindre i vardagen än i tidigare generationer på grund av bekvämlighet.  

Livingstone (2011) har visat i sin studie att de brittiska, amerikanska och euroepiska skolorna i världen 

har varit bra på att använda sig av teknologin och har investerat miljoner för göra teknologin lika 

dominant som katederundervisning. Men Livingstone visar att det inte finns tillräckligt med studier 

som visar att teknologin bidrar till inlärning. Rohlin (2013) hävdar att leken bidrar till lärande. Den till 

synes enkla leken ”att leka affär” har en betydande mening och skapar många inlärningstillfällen. 

Momenten innehåller inlärning av olika egenskaper såsom matematik, språk, sociala regler där man 

måste betala för att kunna köpa något, där eleverna tränar till sig nya kunskaper genom leken (Rohlin, 

2013, ss. 23–24). I fritidshemmet finns den fria och styrda/strukturerade leken. Dessa påminner om 

lekar som finns i skolan, men i fritidshemmet ligger fokuset på de sociala målen (Hansen Orwehag & 

Mårdsjö Olsson, 2011, s. 123). Knutsdotter Olofsson (2003, ss. 111–140) nämner att fri lek handlar 

om att den är förutbestämd av eleverna själva, där är vuxna inte inblandade utan de finns där och 

hjälper till när eleverna så önskar. I den fria leken har eleverna potential att vara nära till glädje och 

lycka, där får de besluta själva och sätter sina egna ramar för vad som får ske i deras fantasivärld. 

Vidare betonar Knutsdotter Olofsson (2003, s. 88–90) att rollek ger eleverna utrymme att gå in i en 

annan människas roll och agera efter dess egenskaper genom att samspela med andra. Hansen 

Orwehag och Mårdsjö Olsson (2011, ss. 124–125) nämner den styrda leken som handlar om att den är 

förutbestämt av vuxna personer som beslutar om och handleder om reglerna. Styrda lekar är också 

betydelsefulla för att de utvecklar elevernas kunnande att begripa och följa gemensamma regler. Enligt 
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Hippinen Ahlgren (2013, s. 99) har fritidshemmets miljö en stor betydelse för att stimulera elevernas 

till lek. Den kan även vara en faktor som påverkar leken. Nordin-Hultman (2004) betonar att eleverna 

kan förändras enligt vilka miljöer de befinner sig i. När eleverna kommer i kontakt med material och 

aktivitetspotentialer blir de aktiva med positiva identiteter. Däremot blir de passiva och ofokuserade 

med negativa identiteter när de befinner sig i miljöer som inte stimulerar till aktiviteter. 

Miljöerna på fritidshemmet omfattar den fysiska miljön som välkomnar eleverna. Det är viktigt att 

lekutrustning och material står tillgänglig för eleverna i deras höjd. Hippinen Ahlgren (2013, ss. 99–

116) menar att miljön på fritidshemmet behandlar inte bara den fysiska utan även den sociala miljön, 

som har en stor betydelse för elevernas socialisering genom det informella lärandet. Men den friheten 

som eleverna har på fritidshemmet begränsas av olika faktorer såsom tid, fysisk och social miljö 

(Hippinen Ahlgren, 2013, ss. 99–116). Enligt Evaldsson och Aarsands studie behöver fritidshemmet 

fysiska villkor liksom egna inomhuslokaler och utomhusutrymme samt tillgång till material. Studien 

visar även att det finns ett antal riktlinjer som styr fritidsverksamheten, exempelvis utom- och samt 

tidsanpassningar för måltiderna (Evaldsson & Aarsand, 2011, ss. 141–142). Vidare nämner Hansen 

Orwehag och Mårdsjö Olsson (2011, s. 132) att det finns andra faktorer som kan påverka leken. Till 

exempel att fritidshemmets verksamhet har ett ansvar för att samverka med skolan vilket kan leda till 

att fritidshemmet hamnar i bakgrunden. Fritidslärarna upplever att eleverna har svårt att orka hela 

eftermiddagsverksamheten efter en intensiv skoldag. Vidare visar tidigare forskning på betydelsen av 

fritidslärarens roll för barnens lek. Rohlin (2013) menar att fritidshemmet och lek ofta uppfattas som 

något frivilligt och helt fritt från arbete (Rohlin, 2013, s. 16). Jensen (2011) hävdar att många 

människor anser att lärande är något som endast sker i skolan. Eftersom skolan som institution är 

sammankopplad med lärande. Det är få som förknippar lärandet med lek och det som händer i 

fritidshemmet. Därför är det sällan man får höra föräldrar fråga sina barn vad de har lekt och lärt sig på 

fritidshemmet idag (Jensen, 2011, s. 101).  

Ljusberg (2013) hävdar att det är viktigt att vuxna bemöter barn utifrån "barn som varande" synsätt i 

leken. Barn som varande belyser att barn är medmänniskor och då betraktas de som viktiga individer i 

samhället och ska därefter få bestämma själva över sin lekstund. Även om de är minderåriga och har 

olika fysiska och kognitiva begåvningar som vuxna människor har ska de kunna få styra över sin lek 

och fria stunder. Barnen bör bemötas med förståelse för deras åsikter och tankar genom att låta de 

komma till tals och kunna välja leken som de tycker om (Ljusberg, 2013, ss. 144–154). Vidare betonar 

hon att det är viktigt att samtala med eleverna och låta de vara delaktiga om hur deras 

fritidshemsverksamhet ska utformas och planeras samt vilka lekar som eleverna ska vara prioterad. 

Kane (2015) påpekar i sin avhandling och diskuterar hur fritidslärare arbetar och tänker om lek i 

fritidshemmet. Hon nämner de olika förutsättningarna som kan ge utrymme för elevernas lek samt hur 

leken kan främjas. Forskningen genomfördes i Sveriges fritidshem samt Englands där hon tar upp 

likheterna och skillnaderna som styr dessa två olika verksamheter. I Sverige anses leken vara en viktig 

del av fritidshemsverksamheten, där ska eleverna erbjudas en meningsfull fritid. Däremot är det 

annorlunda i England där pedagogerna utbildas för att kunna erbjuda ”Playwork”. Kane (2015) 

diskuterar begreppet lek i olika sammanhang, bland annat genom att nämna den inom fri lek och lek 

som deltagande. De två olika inriktningarna inom leken förklaras enligt Kane; fri lek är något som 

sker på elevernas initiativ. Medan lek som deltagande sker där fritidslärarna exkluderar och inkluderar 

för att få med så många barn så möjligt i leken. Vidare belyser hon att fritidslärarna ska försöka 

komma nära elevernas perspektiv genom att ha en dialog med dem för att kunna lista ut och föreslå 

lekar och aktiviteter (Kane, 2015). Lilja (2013) skriver i sin avhandling om de förtroendefulla 

relationerna mellan lärare och elev. Hon betonar vikten av att skapa bra och trygga relationer med sina 
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elever genom att lyssna på dem, bry sig om dem, se dem samt att tro på dem som individer i 

lekensramar (Lilja, 2013, ss. 23–29). Enligt FN:s barnkonvention artikel nummer 12 står det att 

barnens ska ha frihet i att utrycka sig i alla frågor som berör de. Även artikel 13 understryker att barn 

har rätt att sprida information och tankar av alla slag genom att utrycka dem under de förhållanden 

som barnet själv väljer. I fritidshemmet ska eleverna vara delaktiga genom att de tillsammans med 

fritidspersonalen skapar hur deras verksamhet ska vara. Detta är en av barnens rättigheter enligt FN:s 

barnkonvention artikel 31 som handlar om barnens rätt till avkoppling, lek och fritid. Ljusberg (2013) 

påpekar att det är även viktigt att vuxna bemöter barn utifrån ett ”Barn som kommande" synsätt i 

leken. Det handlar om att barn ses som ofullständiga individer där de i ständigt behöver stöttning och 

hjälp av vuxna för att kunna klara av leken. Barndomen förstås som en ofärdig process som är i behov 

av förbättring och ordning av socialisation som sker i två faser. Den första sker i hemmet medan den 

andra sker i kontakt med skolan och fritidshemmet (Ljusberg, 2013, ss. 144–154). Enligt FN:s 

barnkonvention artikel 19 samt 6 ska det tas passande åtgärder i utbildningssyftet för att ge skydd till 

barnet i alla lägen samt att eleverna har rätt att få sin förmåga säkerställd genom att lägga tonvikt på 

deras utveckling. Enligt Hansen Orwehag & Mårdsjö Olsson (2011) är det bättre för eleverna att 

fritidsläraren deltar och stöttar än leder och styr. Anette Sandberg (2002) belyser i sin avhandling om 

vad eleverna tänker kring fritidslärares relation till lek. I studiens intervjuades ett antal barn mellan 

åldern fem till nio år. Studiens resultat visade att elever uppskattar lärarens deltagande i leken. Det är 

även viktigt att fritidsläraren inte begränsar elevernas utvecklingsförmåga i leken när de utforskar, 

löser problem samt när de samspelar alltför mycket när de planerar leken i minsta detalj. Vidare 

illustrerar hon att fritidsläraren måste ta elevernas perspektiv i planeringen för att kunna ge eleverna 

möjlighet att utveckla sig i leken därför är det viktigt att involvera eleverna i planeringen. Det har 

blivit normalt att fritidslärare avbryter elevernas lek av olika anledningar. Det är då väsentligt att ge 

barnen mer tid för lek. Detta kan sammankopplas med vad Skolinspektionen (2010) påpekar i sin 

granskning av fritidshemmens verksamhet. Där visade det sig att det fanns en brist på 

fritidhemspedagogisk kompetens vilket bidrar till att fritidslärarna saknar förmågan att kunna förstå 

och förutse konsekvenser som följd av att avbryta leken. Hansen Orwehag och Mårdsjö Olsson (2011) 

förklarar vidare att lärarens uppgift är dels att kunna läsa av och förstå var barnet står i sin utveckling, 

dels att kunna skapa de goda miljöer och betingelser som främjar utvecklingen. Detta innebär att 

lärarrollen blir mer aktiv, att det inte enbart handlar om att följa och stödja utan lika mycket initiera 

och driva processer som kan leda till en utveckling (Hansen Orwehag & Mårdsjö Olsson, 2011, ss. 

133–134).  

Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att undersöka fritidslärares syn på lekens betydelse för lärande i fritidshemmet. 

För att kunna besvara studiens syfte kommer vi att utgå ifrån följande forskningsfrågor: Vilken syn har 

fritidslärare på elevernas lek och dess betydelse? Vilka faktorer påverkar elevernas lek och dess 

betydelse för lärande, enligt fritidslärare? 
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Teoretiskt perspektiv 

I detta avsnitt kommer vi att lyfta några relevanta teoretiska begrepp som bygger på den tidigare 

forskningen och som är viktiga för vår undersökning. 

Först diskuteras lekens betydelse utifrån det sociokulturella perspektivet som grundades av 

psykologen, pedagogen och filosofen Lev S. Vygotskij. Perspektivet handlar om att barn kan lära och 

utvecklas via fysiska eller intellektuella/språkliga redskap/artefakter. Vygotskij (2010) pratar om att 

dessa redskap grundar sig på socialt samspel som hjälper barnet att tolka och förstå andra. Vid ett 

socialt samspel kan barnet som är en aktiv varelse appropriera d.v.s. ta till sig nya kunskaper och flytta 

till en högre nivå med hjälp av vad han/hon redan kan samt genom imitation. Imitation innebär att man 

efterbildar och härmar. Inlärning sker genom att barn via lek samspelar och imiterar varandra. Denna 

inlärning leder i sin tur till utveckling (Vygotskij, 2010, ss. 332–335). Vygotskij (2010) förklarar två 

viktiga utvecklingsnivåer inom det sociokulturella perspektivet: den existerande utvecklingsnivå och 

den potentiella utvecklingsnivån. Den existerande utvecklingsnivån, också kallad den aktuella 

utvecklingszonen, handlar om kunskapen som barnet redan har samlat in med hjälp av sina 

erfarenheter. Enligt Vygotskij (2010) handlar den potentiella utvecklingsnivån, som också kallas för 

den närmaste utvecklingszonen, om vad barnet kan klara av med handledning av en vuxen eller ett 

annat barn som har mer erfarenhet och kan vägleda. Den handledningen eller stöttningen som barnet 

får i den närmaste utvecklingszonen kallas för scaffolding. När barnet befinner sig mellan dessa två 

nivåer brukar man säga att barnet befinner sig i den proximala utvecklingszonen (ZPD), d.v.s. att 

inlärning och utveckling är kopplade till varandra. En annan typ av stöttning som man kan erbjuda 

barnet är att låta det vara delaktigt i att fatta beslut, t.ex. genom språkliga redskap (Vygotskij, 2010). 

Leken kan ses som en del av lärandet och utvecklingsprocessen då man inte kan dra en tydlig linje 

mellan dem. Fantasi och känslor i lek leder till utveckling enligt Vygotskij (1995). Han hävdar att 

glädje är en viktig känsla i leken och kan leda till mer intresse för att förbättra både leken och fantasin. 

Under denna process sker mediering av kunskap med hjälp av kulturella redskap. Dessa redskap kan 

vara språk, konstverk, symboler, kartor m.m., sådant som är utvecklat av människor. Redskapen kan 

överföra verkligheten från omgivningar till barnet så att han/hon kan förstå sin omvärld (Vygotskij, 

2010). 

Lekens betydelse kan också diskuteras utifrån det kognitiva utvecklingsperspektivet som grundades av 

Jan Piaget. Han var en barnpsykolog som var intresserad av pedagogik och hur barns utveckling sker. 

Utgångspunkten för hans utvecklingsteori är den så kallade kognitiva utvecklingen. Piaget (2008) 

förklarar hur barn i olika åldrar tar till sig kunskap och erfarenheter som leder till lärande i sin tur. 

Piagets lekteori är densamma som den allmänna utvecklingsteori om barnens kognitiva utveckling 

som Piaget har utforskat i. Han hade ett stort intresse för att ge en mental förklaring av 

kunskapsprocessen och på ordet lek. Man kan hitta barnets kognitiva utveckling i lekens grund, att 

undersöka hur leken ändras med barnets ålder och hur barnets förhållande till regler inom leken 

utvecklas (Piaget, 2008). Vidare betonar han att språket är nyckeln som barnet upptäcker sin omvärld 

med. Enligt Piaget (2008) är begreppet adaptation väsentlig inom den kognitiva utvecklingsteorin. 

Adaptation/anpassning är en process som hjälper barnet att förstå sin omvärld genom att tolka 

situationer som barnet befinner sig i med hjälp av sina erfarenheter eller genom att ta in nya 

erfarenheter (lära sig). Adaptation består av två delar, den ena är assimilation och den andra är 

ackommodation. Assimilation handlar om att barnet tar in kunskap genom sina egna erfarenheter, här 
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väljer han de saker som han känner igen sen tidigare från omgivningen. Det enda barnet gör i detta 

stadie är att han/hon gör små justeringar i det mentala schemat som redan finns (Piaget, 2008). Vidare 

beskriver Piaget att begreppet ackommodation innebär att barnet lär sig ny kunskap. Han/hon får en 

utmanande uppgift som inte stämmer överens med vad barnet redan kan, alltså det som erfarenheterna 

innefattar. I detta stadie sker utveckling av gamla scheman som barnet anpassar själv till gällande 

miljö och omvärld genom att ta till sig och lära sig en ny kunskap. Genom att förändringar sker i 

kognitiva scheman kan man säga att barnets nuvarande kunskap blir nya erfarenheter. När assimilation 

och ackommodation blir jämna i processen brukar man säga att barnet får nya schemata vilket kallas 

för ekvilibrium (Piaget, 2008, ss. 8–9).  

Piaget hävdar att det finns fyra stadier som barnet går igenom, från födseln fram tills dess att barnet är 

cirka 11 år, som man måste skilja på (Piaget 2008, 9ss. –72). Dessa är:  

1-Det sensomotoriska stadiet (0–2 år): Barnet utforskar omvärlden med hjälp av sina sinnen. Under 

det stadiet är barnet egocentriskt och ju äldre desto mer målinriktat blir han/hon.  

2-Det preoperationella stadiet (2–7 år): Barnet kan förstå symboler som han/hon inte har kommit i 

kontakt med tidigare, barns agerar fortfarande utifrån jagets egna intressen  

3-Det konkreta tankeoperationerna (7–11/12 år): Barnet använder ett mer logiskt tänkande som kan 

kopplas nästan till hur en vuxen tänker men det som skiljer är att barnet är mer konkret och saklig i sitt 

tänkande. I denna stadiet är barnet inte längre egocentrisk utan har börjat utveckla den sociala biten för 

att kunna samspela med sin omvärld. 

4-Det abstrakta operationernas stadie (11/12 år – vuxen): Barnet har nu börjat tänka mer abstrakt och 

kan förstå sin omgivning med denna tänkandet. Enligt Piaget (2008) delas lek i olika kategorier 

beroende på barnets stadie. Första stadiet utspelar sig från att barnet är nyfödd upp till 2 år. Detta 

stadie kallas för övningslek där barnet övar sin motoriska förmåga genom repetition. Nästa stadie 

utspelar sig mellan 2–7 år är symbollek som innefattar att barnen använder symboler som utgör 

exempel på något annat i deras lek. Ett exempel på det att de använder sig av en pinne som 

representerar en docka. Regellek är den sista stadie representerar åldern mellan 7–11/12 år och den 

handlar om att barnet leker sådant som är närmare sin verklighet. Exempel på sådana lek är rollekar 

såsom att leka med dockor och att ordna inbjudningar till sina dockor samt genom att finna en lösning 

åt dessa (Piaget, 2008, ss. 31–38). Sammanfattningsvis kan lek kopplas till Vygotskijs sociokulturella 

perspektiv och Piagets kognitiva utvecklingsperspektiv. Under leken lär eleverna sig olika kunskaper 

genom att samspela med varandra och genom att utveckla sina intellektuella förmågor.   

Ett tredje begrepp som är relevant för leken och vår undersökning är identitet. Genom lek får eleverna 

möjlighet att utforma sin identitet och utveckla det. Genom alla typer av lek som eleverna kommer i 

kontakt med övar de på självidentitet, det vill säga hur man identifierar sig själv och på den kulturella 

identitet som talar om människans utbildning, livsstil. En annan typ av identitet som eleverna övar på i 

lek är den sociala identiteten som handlar att människan är en del av samhället vilket kopplas till det 

sociala systemet och statusar (Hammarén & Johansson, 2009, ss. 8–32). Ett fjärde och sista begrepp 

som är relevant för leken och vår undersökning är Flow. Under lek kan eleverna uppleva ”Flow”, det 

handlar om att eleverna kommer in i ett nytt stadie av njutning av leken och då händer det att eleven 

glömmer bort tiden. Flow är betydelsefull för den aktuella positionen i leken och den bidrar till 

uppbyggnad av självförtroende. Det blir möjligt för eleverna att utveckla nya skickligheter som gör att 

de kommer med betydelsefulla insatser till mänsklighetens utveckling. (Csikszentemihalyi, 2006, s. 

90). Vidare kan flow-känslan bidra till mer harmoni i livet som i sin tur frigör den själsliga energin hos 

eleven, som i andra fall kan skapa möda (Csikszentemihalyi, 2006, ss. 63–65).  
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Metod 

I detta avsnitt kommer vi att redovisa hur utförandet och bearbetning av det empiriska materialet har 

gått till. Vidare kommer vi att beskriva val av metod, urval, genomförande och analysmetoden mer 

utförligt.  

Val av metod 

Studien bygger på en kvalitativ undersökning. I den här undersökningen är vi intresserade av att tolka 

och skildra fritidslärares syn och uppfattningar om lek och dess betydelse för lärande. Därför är en 

kvalitativ metod lämplig. Vi bestämde oss för att ha semistrukturerade intervjuer. Enligt Ahrne (2011) 

är kvalitativ intervju en forskningsmetod som används av forskare och studenter för att samla in 

kunskaper om olika händelser, personer, synen på världen samt tankesätt och emotionella aspekter. 

Den här typen av intervju fokuserar på att forskaren kan genomföra den på olika sätt.  

Urval och avgränsningar 

De valda skolorna för vår undersökning har varit våra verksamhetsförlagda utbildningsplatser. Urvalet 

av fem olika skolor var inte slumpmässigt, tanken med urvalsgruppen av informanterna var att kunna 

få material som berör vårt forskningsämne utifrån fritidslärarnas utbildning och erfarenhet. Dessutom 

tänkte vi att informanterna skulle ställa upp i vår undersökning för att vi kände oss trygga och 

medvetna i valda skolornas miljö. Med det menas att vi var bekanta med skolans miljö och detta skulle 

hjälpa oss att föreställa oss händelsen utifrån informanternas uttalanden. Detta skulle leda till bättre 

uppfattning för informanternas svar på våra frågor som kunde berika vår undersökning. Vissa 

informanter kontaktades personligen genom att vi gick direkt till skolan och bokade tid medan andra 

kontaktades genom telefon där vi avsatt tid för intervjun. När vi bokade tid för intervjun fick 

informanterna veta mer om forskningsämnet samt de etiska aspekterna. Vi påpekade också att 

intervjun kommer att spelas in för analyssyfte (se. Ahrne, 2011, ss. 42–47).  

 

Undersökningspersoner  

 

När vi sökte efter informanter, tänkte vi på att de skulle ha någon form av högskoleutbildning i 

fritidshem samt erfarenhet inom yrkesrollen. Ett annat kriterium var att informanterna skulle vara från 

både könen d.v.s. manliga och kvinnliga fritidslärare i olika åldrar. Dock upplevde vi det fanns få 

manliga deltagare som arbetade i de valda skolorna och de var ointresserade att medverka i forskning. 

Urvalet innefattade fritidspedagoger med den gamla fritidspedagogutbildningen samt med 

förskolelärarexamen. Detta skulle gynna vår undersökning eftersom det empiriska materialet ska 

bygga på trovärdighet genom att informanternas svar grundar sig på vetenskapliga kunskaper via sina 

utbildningar istället för att de grundar sina svar på spekulationer (Ahrne, 2011, ss. 26–43). 
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Genomförande 

Olika omständigheter kan påverka själva intervjun så som plats det äger rum i samt tid. Vi önskade att 

utföra intervjuerna på förmiddagen då fritidslärarna är då mer flexibla innan fritidshemsverksamheten 

startades igång. Varje intervju varade mellan 20–60 minuter beroende på hur mycket information 

informanten hade. Intervjuerna ägde rum på informanternas arbetsplats, i en lugn miljö. De påbörjades 

genom att vi presenterade oss och genom att informanterna skrev på samtyckepappret och där tog vi 

även upp de etiska övervägandena.  Vi prövade inspelningsapparaten innan vi inledde varje intervju. 

När vi ställde intervjufrågorna visade vi intresse av deltagarnas svar genom att bekräfta informanternas 

egna ord. Detta ledde till att våra informanter blev uppmuntrade att berätta mer. Vi använde oss även 

av följdfrågor för att få en djupare förståelse för det som informanterna valde att tala om. Enligt 

Dahlgren & Johansson (2015, s.166) kallas sättet vi använde oss av för probing, vilket är en metod 

som hjälper intervjuaren att utöka samtalets innehåll kring leken. Vår studie innefattar åtta intervjuer, 

där kunde vi ibland få lika svar på samma fråga från informanter vilket försvårade urskiljningsarbetet 

från det empiriska materialet. I slutet av intervjun tackade vi informanterna för att de ställde upp. I 

Genomförandet av intervjuerna hade vi med oss en intervjuguide som innehöll öppna intervjufrågor. 

Att intervjua med hjälp av en intervjuguide gav informanterna möjlighet att tänka efter och prata fritt 

inom området. Vi valde själva i vilken ordning frågorna ställdes utifrån informanternas svar.  Enligt 

Ahrne (2011) är intervjuguiden ett bra redskap att ha med sig eftersom vi kunde lätt gå tillbaka och 

titta om vi råkade glömma bort något. Inom forskningsmetoden uppkom både positiva och negativa 

aspekter. Det positiva var att vi fångade upp informanternas rutiner och betydelse ur deras vardag. 

Fritidslärarna fick möjlighet att berätta om sina kunskaper om ämnet med sina egna ord och utifrån sin 

egen synvinkel vilket var lämpligt för våra forskningsfrågor. Att använda oss av semistrukturerade 

intervjuer gav oss möjlighet att vara flexibla d.v.s. att ge informanterna tal-utrymme. Vi använde oss 

även av följdfrågor utefter informanternas svar. Det negativa som är vanligt förekommande i semi-

strukturerade intervjuer som Ahrne (2011, ss.36–40) påpekar är att informanterna missuppfattade 

frågorna. Detta ledde till att vi ibland behövde ställa ledande frågor eller förtydliga frågorna för att få 

det relevanta svaret för vår undersökning  

Databearbetning och analysmetod 

Efter utförandet av alla intervjuer startade vår bearbetning av materialet genom att vi 

inledningsvis transkriberade inspelningen efter att vi lyssnade på inspelningarna flera gånger. 

Därefter påbörjades vår analys genom ett fenomografiskt analysmodell vilket är relevant för att få 

fritidslärarnas syn kring lek och som vi har använt oss av i tidigare kurser i vår lärarutbildning. Enligt 

Dahlgren & Johansson (2015) är fenomenografin orienterad på att berätta om människors olika 

aspekter att uppfatta och förstå sin omgivning. Intresset riktas mot omväxlingen mellan olika 

människors uppfattningar och likheter. Sätt att uppfatta vår omvärld är en påföljd av lärande som 

fortsätter hela livet och som bidrar till att till en förändring av vårt tankesätt om den.  

Dahlgren och Johansson (2015, ss. 162–171) hävdar att uppfattning är en aspekt att begripa något eller 

erfara något, för att kunna använda ett språk som blivit allt vardagligare på de senaste åren. I de 

språkliga aspekter kan en uppfattning formuleras på olika sätt, och vikten ligger på den som söker 

efter att kunna förstå någon annans sätt att förstå sin omgivning. Uppfattningar är numera kvalitativa 

varierande sätt att få kunskap om något. Till exempel om man frågar fritidslärarna om vårt 

forskningsämne som berör lek kommer man med en stor sannolikhet att kunna separera på olika sätt 
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att förstå deras uppfattningar.  En samling av uppfattningar för en företeelse kallas för utfallsrummet. 

Enligt Dahlgren & Johansson (2015) omfattar den fenomografiska analysmodellen sju följande steg: 

Steg 1-Att bekanta sig med materialet 

Analysen påbörjades genom att vi närmade oss vårt transkriberade material genom att läsa igenom det 

flera gånger. Samtidigt markerade vi viktiga yttrandena i vårt material med överstryckningspennor.  

Steg 2-Kondensation 

I detta steg försökte vi hitta mönster för att skilja ut de mest viktiga yttrandena genom att skriva på ett 

separat papper för att kunna ha överblicken över materialet. Därefter kunde vi hitta grupperingar inom 

informanternas yttranden.  

Steg 3-Jämförelse 

Vi började jämföra yttranden som kunde hittas i de separata papperna. Vi försökte då hitta skillnader 

för att sedan upptäcka likheterna. Det var viktigt att hitta variation mellan yttranden för att kunna 

uppnå fenomengrafins mål.  

Steg-4 Gruppering 

Här kunde vi hitta grupper vilket kunde verifieras som skillnader och likheter.  

Steg-5 Artikulera kategorierna 

Vid detta steg kunde vi tydliggöra kategorier som behandlar kärnan i likheterna. Sedan samlade vi 

kategorierna som kunde relaterades till varandra. Kategorierna som hittades var i större antal ca 7–8 

stycken.  En utmaning som vi möttes av var att de flesta informanterna hade nästan samma uppfattning 

och åsikter kring lek. 

Steg-6 Namnge kategorierna 

Här började vi se olika möjligheter för titlar som kunde passa och tala om vad våra kategorier 

behandlar.  

Steg-7 Kontrastiv fas 

I denna slutliga steget kontrollerade vi de olika kategorierna som vi hade namngett och jämförde dem 

med varandra för att se om vi kunde minska dem samt låta några av dem passa in i fler än en kategori. 

De kategorierna som minskades till fyra och som kommer att behandlas i analysen är 1) lek och dess 

betydelse, 2) lekens hinder, 3) fritidslärarens roll och 4) miljöns påverkan på leken. 

Forskningsetiska överväganden  

Enligt Vetenskapsrådet (2017, ss. 7–14) är individskyddskravet ett krav i forskningen, den behandlar 

olika delar. Dessa delar är samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetetskravet och 

nyttjandekravet. Genom att använda samtyckeskravet samlade vi in samtycke från alla fritidslärarna 

innan intervjuerna påbörjades genom att skriva på ett samtyckepapper som är framtagna av Stockholm 

universitet. Sedan började vi informeramuntligt om att det är frivilligt att delta och att uppgifterna som 

vi samlar in bara kommer att användas i vårt arbete och inte i andra syften. Informanterna meddelades 

även om att de har rätt att avbryta sitt medverkande när de vill. Det är då informationskravet. Vi tog 

även hänsyn till konfidentialitetetskravet som innebär att informanternas personuppgifter kommer att 

sparas oåtkomligt för utomstående. Med tanke på det som har tagits upp i metod delen angående de 

etiska övervägandena kommer vi att ge våra intervjupersoner fiktiva namn för att skydda deras 
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identitet; Sanna, Lisa, Madelen, Moa, Thalia, Daniella, Nora och Sara. Det sista kravet som vi tar 

hänsyn till i denna studie är nyttjandekravet som handlar om att ingen får använda det insamlade 

materialet om det inte är i vetenskapligt syfte och allting kommer därefter att tas bort så snart 

undersökningen godkänns. 

Studiens kvalitet 

Noggrannheten i denna studie bildas främst av att intervjuerna har skett genom två personer. Det som 

minskade risken för feltolkning var att varje person som intervjuat fick transkribera sin egen intervju 

då det kan försvinna detaljer mellan tal och skrift. Det är extra pålitligt att man utför transkriberingen 

själv för att då minns man intervjun bättre. I analysarbetet har vi försökt påminna varandra om 

minnesbilder kring intervjuarnas kroppsspråk och attityder om det har någon betydelse för vår 

analysprocess. Det väsentliga i denna studie som ökar pålitligheten för studien är att man inte ger mer 

utrymme till en del mer än en annan utan bearbetar alla delar likvärdigt. Med tanke på den tid och 

planering vi fick gå efter för att utföra denna studie blev det ett hinder att utföra observationer som 

man kanske hade önskat att utföra. Detta skulle bidra till att kunna jämföra fritidslärarnas svar med att 

observera hur barn lär och utvecklar sig genom lek. Enligt Patel och Davidson (2011) skulle man med 

hjälp av en annan forskningsmetod kunna få en annan synvinkel på hur den intervjuade personen 

skulle ha agerat i verkligheten bortom sin uttalanden. I avsnittet urval och avgränsningar har vi 

redovisat och skrivit mer utförligt hur våra informanter har valts ut. Det finns dock en risk att läsaren 

skulle tro att resultatens kvalité påverkas av att det är endast kvinnor som deltagit i studien. 

Resultat och analys 

I denna del kommer vi att lyfta fram och analysera det empiriska materialet som vi har fått fram 

utifrån de åtta intervjuerna som vi har utfört i fem skolor. Vi kommer att använda oss av den teoretiska 

delen för att analysera datainsamlingen. Utgångspunkten för analysen är fyra kategorier; leken och 

dess betydelse, lekens hinder, fritidsläraren roll samt miljöns påverkan på leken 

Lek och dess betydelse  

Under denna rubrik kommer lek och dess betydelse för eleverna i fritidshemmet att behandlas utifrån 

det empiriska materialet. Samtliga informanter delade uppfattning om att lek är någonting roligt. Den 

sker dagligen och är väldigt viktig för elevernas välbefinnande. Eftersom att eleverna bearbetar genom 

leken olika händelser, upplevelser, känslor samt tränar på kamratrelationer.  

Sanna: lek äger rum när barnen tycker att det är roligt, även lek som är på deras initiativ gör att de lär 

sig väldigt mycket utan att de vet om det.  

Nora: lek är viktig för eleverna att må bra och utvecklas. Det är bra för deras personlighet, det är bra 

för både hjärnan, kroppen, hjärtat, själen, allt hänger ihop.  

Enligt Vygotskij (1995) är glädje en viktig känsla i leken och kan leda till mer intresse för att förbättra 

både leken och fantasin. Noras påstående kan kopplas till vad Kilvington & Woods (2010) talar om att 

flera forskare har sett koppling mellan barnens lek och fysisk, emotionell, intellektuell samt social 
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utveckling. Sara och Moa betonade om att leken är elevernas andrum där de får slappna av och varva 

ner från skolans styrda verksamhet.  

Sara: Lek är barnens avkoppling från att sitta i skolbänken, sitta stilla hela tiden. 

Fritidshemsverksamheten ett komplement till skolan i form av en miljö där eleverna ska få potential 

till rekreation och vila från skolan. Det innebär att eleverna får röra på sig och byta miljö från att vara 

sittande på skolbänken under dagen (Orwehag & Mårdsjö Olsson, 2011, s. 118).  

Lisa pratade om att via leken lär eleverna sig nya saker som förbereder de för framtiden och hjälper de 

att vara fungerande människor i samhället.  

Lisa: Lek för mig är något som jag tycker bland det viktigaste som finns, eftersom den ventilerar 

upplevelser så bra, de tränar på det social biten, lyssna på varandra lösa konflikter med varandra. 

Förbereder barnen för framtiden och hur man socialt umgås, man får prova på olika saker och testa 

gränser. 

Enlig Ihrskog (2006, ss.99–101) får eleverna möjlighet att konkretisera de värdegrunderna ur ett 

demokratiskt synsätt genom samspel, interaktion och lek. Detta bidrar till att de får kunskap om 

samhällets normer och regler som behandlas under leken. Enligt Vygotskij (2010) lär eleverna sig och 

utvecklar med hjälp av samspel vilket de får möjlighet att göra genom lek. Där får de hantera 

konflikter samt umgås och träna på olika saker. Fritidslärarna pratade om att leken kan vara fritt eller 

styrt. De berättade att i den styrda leken är det vuxna som leder, avgör och instruerar om reglerna.  

Nora: styrd lek är när vi personalen bestämmer, vi styr dem. Där finns det struktur där vuxna styr och 

strukturerar lek. Medan fri lek är när barnen styr själva med sina vänner som valt. 

Detta passar väl ihop med vad Hansen Orwehag och Mårdsjö Olsson (2011, ss. 123–124) illustrerade 

om den styrda leken). De berättade att den fria leken sker när eleverna själva väljer vad de vill leka 

med, såsom rollek. Det kan knytas an med vad Knutsdotter Olofsson (2003) skriver om när fria leken 

äger rum. Daniella gav exempel på en styrd lek som kallas ”master minded” och som de brukar köra i 

deras fritidsverksamhet. 

Daniella: Vi brukar köra master minded typ lek. Att man springer en bana och ska titta på klossar 

som är uppställda, så ska de komma ihåg och så springer de tillbaka och ska försöka bygga en kloss i 

taget. 

I leken springer eleverna som blev tilldelade i två grupper av lärarna, i en bana och tittar på klossar 

som är uppställda. Efteråt springer de tillbaka och börjar bygga på samma sätt det de har sett med 

deras klossar. Det är viktigt att de kommer ihåg vad de har sett. Hon uttryckte att eleverna tycker 

mycket om sådana lekar för att de inte brukar leka på det här sättet när de leker själva.  

Det framgår att eleverna i master minded-leken övar på de fysiska, sociala och kognitiva förmågorna. 

Eleverna tränar på den fysiska förmågan genom att de springer och rör på sig. Medan de tränar på den 

sociala förmågan genom att de samspelar i de grupper de blev indelad i. Detta sammanfaller med 

Vygotskijs perspektiv där samspel är utgångspunkten för den sociala förmågans utveckling (Vygotskij, 

2010). Dessutom tränar eleverna deras kognition för att komma ihåg vad de ha sett. Detta kan kopplas 

till Piagets kognitiva scheman som utvecklas genom adoption/anpassning som sker på två olika sätt, 

assimilation och ackommodation (Piaget, 2008, ss.8–9). I master minded-leken assimilerar eleverna 

genom att de lätt anpassar sig i leken med hjälp av vad de kan redan d.v.s. att de kan röra sig och leka 

med andra i grupp. Men eleverna ackommoderar genom att de blir utmanade för att leka på ett nytt 

sätt. Då ändrade de gamla tankemönster för att de tar till sig nya erfarenheter genom att de använde sig 

av sinnen och hjärnan för att komma ihåg vad de har sett. Enligt alla fritidslärare är rolleken viktig för 

elevernas lärande och utveckling. Då lär de sig olika saker när de går in i andras roller genom att de 
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provar vad någon annan upplever än sig själva. Sara belyste att eleverna klär ut sig och leker rollekar. 

Några exempel som hon tog upp i det långa svaret är att eleverna påstår sig vara familjemedlemmar, 

receptionister, vårdcentral-, restaurang- och affärmedarbetare. Ibland är någon läkare som hjälper en 

patient som till exempel har brutit benet. Eller någon är receptionist och tar telefonbokningar. Vidare 

kan en elev också vara kock eller kassörska som räknar och tar emot pengar.  

Sara: Nu under rasten brukar tjejerna leka kock, det kan vara restaurang. En kan vara servitör. De 

sitter och lär sig om vilka yrken som finns i samhället. 

Moa: Exempelvis rollek...vi tänker mycket på förmågor, tre, våga, samarbeta och ansvara. Vi vill att 

de ska öva på det genom olika saker. 

Enligt Rohlin (2013) när eleverna leker till exempel ”affär” sker det många olika saker såsom att de 

själva ska betala och då måste de ha vissa matematikkunskaper för att klara av att räkna (Rohlin, 2013, 

ss.23–24). Detta behandlar Piagets regellek där eleverna övar på att komma nära sin verklighet genom 

att öva på olika yrken (Piaget, 2008). I denna del kan man även koppla till vad Hammarén & 

Johansson (2009, ss.8–32) påpekar där eleverna övar genom lek på att utveckla sin självidentitet där 

tränar eleven på hur han/hon kan identifiera sig själv till omvärlden. Dessutom tränas den kulturella 

identitet som talar om att eleven övar på olika utbildningar och livsstilar. Och sist övar de på den 

sociala identiteten genom att byta yrkesroller som utgör en del av samhället. Lisa och Daniella pratade 

om att eleverna får komma i kontakt med olika världar som de normalt inte gör. Lisa berättade att 

eleverna brukar föreställa sig att vara en flygvärdinna även om man aldrig har åkt ett flygplan tidigare. 

Detta är vad Knutsdotter Olofsson menade om att när barn leker upplever de sig mellan det verkliga 

livet och den magiska som leken befinner sig i. Vidare tar hon upp att eleverna omvandlas till det dem 

själva leker till (Knutsdotter Olofsson, 2003, ss.11–30). I denna del går det att relatera till Vygotskij 

påpekanden som handlar om relationen mellan fantasin, känslor och lek eftersom eleverna använder 

sin fantasi och känslor genom att omvandlas till det leken begär (Vygotskij, 1995). Elever kan inom 

leken uppleva fantisera om olika känslor tillexempel genom att uppleva flygvärdinnas karaktär och 

egenskaper.  

Lisa: De utvecklar sin personlighet, sociala förmåga och att förstå och testa olika roller, de finns 

många barn som får komma i kontakt i olika världar som de normalt inte gör men får möjlighet 

genom lek. De är allt, de finns många barn som kanske inte, om de ska leka flygvärdinna i ett 

flygplan. De kanske finns barn som reser väldigt mycket och andra aldrig har rest. Då får de kanske 

komma i kontakt med olika världar som de inte brukar.  

Daniella: några till exempel leker mycket häst och stall. Vi har några stenfigurer i skolgården.  

Nora: att bearbeta saker som man har upplevt hemma. Man tar olika roller för att träna sig på det som 

har upplevt.  

Informanterna berättade att eleverna går in i mamma- och papparoller.  

Sara: de lär sig om olika rollen, lär de relationerna, samspelet, att kunna komma överens. Jag är 

mamma och du kan vara pappa, jag kan vara barnet, hunden... kanske två barn vill vara mamma för 

att kunna lösa det genom att nu för tiden kan ju vara två mammor i en familj.  

Enligt Sara ville de flesta eleverna ta mammas roll och därför kan det bli lite problem. Eleverna löser 

problemet genom att två elever tar rollen som mamma. Dessa nya familjekonstellationer har blivit 

vanliga i dagens samhälle. Sättet som eleverna löser problemet indikerar att de konkretiserar 

värdegrunder och samhällets normer i leken. Eleverna tränar på människliga rättigheter där man ska 

acceptera alla människor oavsett kön, viss könsöverskridande, etniska tillhörighet, religion, 

funktionshinder, ålder eller sexuell läggning enligt de Allmänna råden (Skolverket, 2014, s.27). 

Förståelse för den sexuella läggningen kan vara aktuell i detta sammanhang. Detta är återigen ett 
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exempel på Piagets regellek där fritidslärare kan ganska fort inse att leken innehåller ett verkligt 

tänkande som eleven använder och där försöker han/hon komma nära verkligheten samt genom att 

finna en lösning åt dessa situationer som kan uppkomma under leken (Piaget, 2008). Utifrån 

fritidslärarens påståenden kan man konstatera att det Hammarén & Johansson (2009, ss. 8–32) tar upp 

om att när eleverna samspelar och övar då utvecklar sin självidentitet, kulturella samt den sociala 

identiteten. Hammarén och Johansson (2009) konstaterar att eleverna övar genom rollekar på bland 

annat självidentitet, det handlar om hur de uppfattar sig själva i leken. De övar på den kulturella 

identiteten genom att öva på olika yrken och livsform. Dessutom övar de på den sociala identiteten 

genom att de samspelar om rådande samhälleliga perspektiv jämför (Hammarén & Johansson, 2009, 

ss.8–32). Här kan man se att det sociokulturella perspektivet syns igenom lekarna. Eleverna får 

möjlighet att samspela och använda språket i den interaktionen som leken begär jämför 

(Vygotskij,2010). 

 

I intervjuerna betonade fritidslärarna att leken bidrar till elevernas lärande. Eftersom eleverna får 

möjlighet att samspela, skapa relationer med varandra speciellt för eleverna som inte har syskon 

hemma. De kan fantisera, läsa av varandra, ventilera upplevelser, hur de ska uppföra sig vänligt, 

hantera känslor och lösa konflikter, testa olika roller, turtagning, följa regler, lära sig nya begrepp, röra 

sig, skratta och ha roligt i leken.  

Daniela: lek är att hitta varandra, det är mycket roligt och kul. De samarbetar, bjuder någon som står 

ensam, lära sig att respektera andra speciellt att dagens ungdomar inte har ett trevligt språk 

överhuvudtaget. 

Sara:  Om de inte har syskon lär de att leka med andra barn. 

Detta passar väl ihop med vad Knutsdotter Olofsson menade om att eleverna i leken får uttrycka sina 

känslor, får förståelse för hur kompisar tänker, vikten av att lyssna på andra, turtagning och att följa 

regler. Vidare menade hon att eleverna i leken utvecklar sitt språk De för tillsammans en dialog när de 

exempelvis talar om vad som händer i leken eller när de löser konflikter. Fritidslärarna beskriver att de 

får möjlighet att öva på de nämnda egenskaperna i fritidshemmet speciellt om de saknar en 

familjemedlem eller syskon (Knutsdotter Olofsson, 2003). Detta speglar det sociokulturella 

perspektivet där Vygotskij (2010) påpekar att barn lär sig via samspel, användning av språk och via 

imitation där de härmar varandra i leken. Här blir den proximala utvecklingszonen aktuell. Enligt 

Piaget (2008, s. 32) är språket nyckeln till att barnet upptäcker sin omvärld med. Det kan även kopplas 

till det Piagets stadie om den konkreta tankeoperationen där eleverna använder ett mer logiskt 

tänkande som kan kopplas till hur en vuxen tänker men det som skiljer är att barnet är mer konkret och 

saklig i sitt tänkande. Sara och Moa betonade om att leken borde ha större utrymme än vad den har i 

nutiden. Speciellt att eleverna inte leker mycket på grund av mobiler och surfplattor som finns 

tillgängliga överallt, särskilt hemma. 

Sara: Jag tror att hemma sitter de mycket med sina Ipad och mobil. 

Moa: jag börjar bli orolig för att de är så många som inte går på fritidshemmet för att de vill gå hem 

och spela. I framtiden lär de vara andra sätt att spela på, till exempel bondgård, att de har en hel farm 

på mobilen istället för att bygga farmen med händerna som jag tänker att man ska göra.  

I vårt nuvarande utvecklingsinriktade samhälle är möjligheten till lek och rörelse i vardagen mindre än 

för i tiden på grund av utvecklingsteknologin som lockar eleverna till den digitaliserade världen som 

Helldén m.fl. (2010, s.195) betonar. Det är därför informanterna anser att fritidshemmet ger eleverna 

möjlighet till utökat fysisk lek och rörelse än vad de kanske gör i hemmet. Informanterna delade 
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uppfattningen om att de flesta människor tycker att leken inte bidrar till utveckling. Sara berättade om 

att hon brukar förklara för elevernas föräldrar på föräldrar möte om lekens betydelse. 

Sara: ibland på föräldramöte försvarar vi hur viktig leken är. För att de finns föräldrar som inte har 

förstått hur viktig leken är föräldrarna säger; de bara leker, de gör ingenting på fritids! 

De intervjuade fritidslärarna upplever att många föräldrar förminskar leken och dess betydelse för 

lärandeprocessen. Detta kan förbindas med vad Jensen (2011) påpekar om att många ser att lärandet 

sker endast i skolansvärld eftersom skolan som institution är kopplad med styrdokument och krav som 

leder till lärandet. Det är få som förknippar lärandet med det som händer utanför klassrummets ramar, 

därför är det sällan man får höra föräldrar som frågar sina barn om vad de har lärt sig i fritidshemmet 

(Jensen, 2011, s.101). Sammanfattningsvis har vi kommit fram till med hjälp av det empiriska 

materialet att leken är något roligt, viktigt, bidrar till lärande och utveckling av olika förmågor.  

Lekens hinder 

Under denna kategori kommer vi att behandla några faktorer som kan påverka och hindrar elevernas 

lek. De intervjuade fritidslärarna påpekade att det uppkommer situationer där de ibland blir tvungna att 

avbryta elevernas lek och detta uppfattar vi som hinder. Till exempel när eleverna ska städa innan 

mellanmåltiden eller för att lokalen ska användas dagen efter i skolsammanhang. Dessutom avbryter 

lärarna leken för att elevernas faktiska tid i fritidshemmet är begränsad då de slutar sent från skolan 

och blir hämtade av sina föräldrar.  

Sanna:  ja, de är det typiska på fritids för att avbryta för att äta mellan mål eller städning, man har 

tider att passa och särskild nu när de är lite äldre så slutar de sent.   

Thalia: jaa!! Klockan, tiden, fritidstiden tar slut, aktivitetstiden tar slut, vi ska gå tillbaka, vi ska äta 

mat, dags för mellanmål. Det tar 40 minuter att hitta eller komma igång med leken, sedan leker de 20 

minuter och kommer någon och säger nu måste ni städa.  

Detta antyder att eleverna blir störda i leken på grund av de olika ovannämnda orsakerna som kan 

kopplas till Evaldsson och Aarsands (2011) studie som visar att fritidshemmet behöver materiella 

resurser såsom inomhuslokaler och utomhus utrymme samt tillgång till material. Dessutom visar 

studien att det finns ett antal riktlinjer som styr fritidsverksamheten exempelvis utom och inomhus 

vistelse samt tidsanpassningar för måltiderna (Evaldsson & Aarsand, 2011, ss. 141–142). Hansen 

Orwehag & Mårdsjö Olsson (2011, s.132) pratar om att fritidshemmets verksamhet har ett ansvar för 

att samverka med skolan som ledde till att fritidshemmet hamnade i bakgrunden. Fritidslärarna 

upplevde att eleverna har svårt att orka klara av eftermiddags fritidshemsverksamheten efter en 

intensiv skoldag. Detta kan man även hitta i informanternas uttalanden om hinder så som 

tidsanpassning för måltiderna, städning samt brist materiella resurser utgör att fritidshemmet hamnar i 

bakgrunden. Alla fritidslärare förutom Thalia berättade om att de avbryter leken när det uppkommer 

konflikter, när eleverna blir osams eller när någon kompis hamnar utanför. Hon berättade om att hon 

tar eleven som skapar oro i leken åt en sida och samtalar med eleven om vad som hände och varför 

han/hon inte kommer överens med de andra.  

Daniella: det blir väldigt ofta att avbryta leken, tillexempel har vi en lek som heter sex snurr och man 

ska springa och samla koner i två olika lag. Den enda laget vinner och de säger “vi vann ni är losers” 

då blir de andra jätteledsna.  

Nora: så en vuxen ska avbryta det, man kanske började leka med snön ute och sedan började någon 

att kasta snön, någon har blivit osams, någon måste avbryta lek.  
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Thalia: jag avbryter inte lek på grund av konflikt eller bråk. Däremot tar jag någon åt sidan och pratar 

med vad som hände. 

Thalia tyckte att det mindre är bra att avbryta elevernas lek och gav ett exempel på hur jobbigt det är 

att en vuxen alltid avbryter:  

Thalia: när jag gick på utbildning ... man fick skriva bästa minnen som man själv har lekt som barn, 

man skulle rita det, beskriva och berätta den för kurskamrater. så frågar läraren hur tog leken slut. 

Alla svarade att de var en vuxen som sa till. Alltid var så att vuxna kommer och förstör leken. 

Utifrån Thalias upplevelse kan man dra en slutsats om att eleverna inte uppnår Flow känslan utan att 

det alltid avbryts av vuxna personer (Csikszentemihalyi, 2006, s.90). Eftersom Flow anses vara en typ 

av en njutningsnivå som eleverna ska få uppleva. Den känslan bidrar till uppbyggnaden av 

självförtroendet samt påverkar deras välbefinnande. De flesta fritidslärarana enades om att eleverna 

inte ska tillbringa tid med ett och samma lek utan de måste avbyta och låta de testa på något annat:  

Madelen: Till exempel finns det de som bara spelar pingis hela tiden, och för att det är det enda 

lekandet som finns men då blir det viktigt tycker jag att man inte tvingar de men får med de på andra 

aktiviteter så att de får chansen att testa andra saker. Det ska inte vara ensidigt, man har läroplan som 

säger att de ska träna på olika förmågor.  

Madelens synpunkt handlar om att fritidshemsverksamheten inte ska vara en plats där barnen endast 

tillbringar tiden. Istället ska det ske en undervisning som bidrar till elevernas lärande som 

fritidsverksamheten måste uppfylla (Hansen Orwehag & Mårdsjö Olsson, 2011, ss. 124–125). 

Sammanfattningsvis har vi kommit fram till att eleverna möter olika hinder som påverkar deras lek 

negativt. Då förhindras eleverna i att uppnå Flow-känslan utifrån det empiriska materialet. 

Fritidslärarens roll 

Under denna kategori kommer vi att lyfta upp fritidslärarens roll och betydsele i elevernas lek.  

Fritidslärarna berättade att läraren ska delta i elevernas lek när de har möjlighet för att eleverna tycker 

att det är mer intressant och det bjuder till mer lek. Dessutom ska lärarna observera när det är brist på 

personal för att ha koll på alla elever och för att leken ska fungera bra. 

Sara: Eleverna tycker att det är kul att vuxna ska vara med. 

Moa: Jag tycker att vi absolut ska delta i leken… endast positivt man lockar många fler som är osäkra 

och inte vet hur det går till i till exempel i den fria leken. 

De berättade att läraren kan stötta leken genom att erbjuda material och stötta när eleverna inte 

kommer överens och konflikter uppkommer. De flesta betonade om att lärarna stöttar också eleverna 

med svårigheter d.v.s. eleverna som har diagnos eller som inte klarar av att leka. Fritidslärarna menade 

att leken kan startas av lärarna och när eleverna sätter igång backar lärarna för att låta eleverna leka 

tillsammans. 

Thalia: Till exempel om man säger att man är ut på skolparken och leker kafé och restaurang. Då kan 

läraren hämta tallrikar från förrådet och säga att man kan servera mat med dem. 

Madelene: Man ska starta upp barnen i så fall men det blir ohållbart att man är med hela tiden om 

man inte har bestämd med sina kollegor för att vi måste ha koll på eleverna om man är ute då är det 

en stor yta. Till exempel att två lärare är lösa och observerar och en är med i leken. 

Thalia: Jag tänker att om ett barn hamnar i konflikt speciellt om barnet har diagnos så man kan 

förebygga det på ett annat sätt. Man kan vara medhjälpare eller med medlekare. 
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Informanternas yttranden stämmer överens med vad Hansen Orwehag & Mårdsjö Olsson illustrerade 

om att fritidsläraren ska medverka och stödja istället för att styra (Hansen Orwehag & Mårdsjö Olsson, 

2011, ss.133–134). Detta kan även kopplas till Vygotskij den aktuella utvecklingszonen där eleverna 

använder sina kunskaper i leken. Sedan återgår de till den potentiella utvecklingszonen där eleven med 

stöttning av läraren utvecklar i leken. Den processen kallas enligt Vygotskij (2010) för scaffolding. 

Detta sker genom att fritidsläraren stöttar de i sin lek genom att erbjuda material exempelvis tallrikar 

som kan berika deras lek. När eleverna leker övar de redan på olika förmågor som vi har nämnt 

tidigare men med hjälp och stöttning av fritidsläraren flyttas de till en högre nivå och utvecklar sitt 

lärande mer. Alla informanterna berättade om att vuxnas närvarande är väldigt viktig för elevernas lek. 

Thalia: en gång när jag var med några tystlåtna flickor körde de en lek som återspeglade skolans 

verksamhet där fanns det lärare, rektor och elever. I leken kunde jag se att det fanns härskare som 

bestämde över de andra flickor i gruppen. Man måste stå bakom buskarna och lyssna med ett öra. 

Man måste lägga in sig och säga: var det schyst att göra så? Att man inte vara rädd att säga till dem 

annars kör de på varandra. 

Fritidslärarna berättar att det är vanligt att konflikter uppkommer i en lek. Enligt Thornberg är 

konflikter något som sker dagligen i skolan och fritidsverksamheten (Thornberg, 2013, s.213). Det 

syns tydligt att fritidslärarna använder sig här utav ett ”barn som kommande”-förhållningssätt som 

innebär eleverna behöver vuxnas närvaro utifrån fritidslärarens syn för att de är i behov av skydd 

enligt Ljusberg, (2013, s.144–154) och artikel 6 i FN:s barnkonvention. Detta kan kopplas till det 

sociokulturella perspektivets begrepp scaffolding där eleverna är i behov av stöttning för att kunna 

klara sig i leken (Vygotskij 2010). Thalia och Daniella berättade att de använder sig utav en 

aktivitetstavla eller önskelåda där eleverna får välja vad de vill leka med.  

Daniella: Vi har önskelåda då får de lägga vad de önskar att leka. De har en liten klädnypa som går 

och ställer på den aktivitet de vill göra. 

Thalia: Här har vi fritidsval och då sätter de sina knappar på aktivitetstavlan och man kan tala vad vill 

leka och med vilken kan leka. 

I Thalias och Daniellas svar blir det tydligt att eleverna har inflytande över sina aktiviteter på 

fritidshemmet genom att frivilligt välja vardagliga aktiviteter. Det innebär att lärarna använder sig 

också utav ett ”barn som varande”-förhållningssätt. Eleverna får möjlighet att uttrycka sina åsikter och 

få sin röst hörda (jfr. Ljusberg, 2013, ss.144–154; FN:s barnkonvention artikel 12 och 13). 

Aktivitetstavlan och önskelådan är fysiska artefakter som barnet använder för att kunna förstå och 

samspela med sin omvärld (Vygotskij, 2010). Sammanfattningsvis har vi med hjälp av det empiriska 

materialet kommit fram till att fritidslärarna har en betydande roll i att delta och stötta elevernas lek 

och dess lärande. 

Miljöns påverkan på leken 

Under denna rubrik kommer vi att behandla olika typer av miljön och som kan påverka leken på olika 

sätt. Informanterna berättade att miljön måste inspirera och inbjuda till lek. Miljöns positiva betydelse 

har uttryckts på olika sätt av lärarna. De lyfte vikten av inomhusmiljön där har de olika teman på 

rummen, bygg rum, lek med lego, pingis och spelrummet, dramarum som bjuder på olika 

utklädningskläder samt ateljé där finns det målarfärger och pärlor.  

Nora: man säger att miljön är den tredje pedagogen, man kan inreda rum för att uppmana elever som 

vill leka. 
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Sara: Naturligtvis är det bättre om miljön är mer anpassat. Att det finns lek låda, små hörna som 

bjuder eleverna att lek. Alltså när saker och ting låg i ordning. 

Thalia: miljön är väldigt viktig för leken. Den ska vara tillåtande och inbjudande. Eleverna ska se 

bilarna, lego bitar, de ska stå snyggt och inte vara i en och samma låda. 

Utifrån informanternas samtliga yttrande kan vi konstatera att miljön är den tredje pedagogen som 

bidrar till elevernas lärande genom att den ska vara stimulerande för elevernas lek. De menar att 

miljöerna på fritidshemmet omfattar den fysiska miljön som välkomnar eleverna. Det är viktigt att 

lekutrustning och material står tillgänglig för eleverna i deras höjd. Hippinen Ahlgren (2013) menar att 

miljön på fritidshemmet behandlar inte bara den fysiska utan även den sociala miljön, som har en stor 

betydelse för elevernas socialisering genom det informella lärandet som fritidshemmet bidrar till. 

Dessutom lyfte Daniella utomhusmiljöns betydelse för elevernas välbefinnande som kan bjuda på 

rörelse genom att det finnas i skolparken jättestor fotbollsplan, klätterställning och hinderbana. 

Madelen berättade att de flesta skolorna små stugor som kallas för boden som bjuder till lek. 

Daniella: miljön kan stöda elevernas lek. Ute allt som man bygger med, pingisbord, sandlåda, 

hinderbana. Allt som påverkar positivt, att de finns grejer att göra.  

Madelen: de finns boden där finns det olika leksaker såsom hopprep, bollar, innebandyklubbor. det är 

leksaker som eleverna kan komma och låna. 

Av totalt åtta fritidslärare i fem skolor hade endast fyra fritidslärare separata verksamheter från skolan. 

Att de hade avskilda lokaler var mer inbjudande och fritidslärarna såg positivt på det. Däremot var 

resten av fritidslärarna i de tre andra skolorna bekymrade och klagade över att de har gemensamma 

lokaler med skolans flesta fritidslärare uttryckte att eleverna tycker att det är tråkig att vara i samma 

plats under skoltiden och fritidshemsverksamheten. Dessutom är klassrumsmiljön inte anpassad för 

fritidshemsverksamheten utan där är det mest bänkar och stolar som inte inbjuder till lek och rörelse. 

Eleverna var även tvungna att plocka undan och förstöra exempelvis deras koja eller byggnad som de 

byggde efter varje lektimme. Lisa hävdade att det är begränsat med material och plats samtidigt som 

ledningen prioriterar andra saker istället.  

Lisa: det är svårt att uppmana till lek när man inte har plats eller material, jag vet inte om jag kommer 

att fortsätta arbeta där eftersom miljön är väldigt tråkig även ledningen prioriterar det inte. utemiljön 

är begränsad då det finns även andra elever i skolgården.  

Moa: Ja de är ju så att vi inte kan låta de vara kvar för att nästa dag ska bänkarna användas till skolan 

då måste vi plocka undan, man vill ju ha ett projekt som kan pågå och se hur det utvecklas men det 

går inte här för att rummen används av andra och till andra saker.  

Daniella: Vi har separata lokaler. Tidigare skolan jag jobbade på hade vi samma lokaler med skolan. 

Man fick dra vagnar med lego och sådant. Här finns färdiga rum. Det är väldigt unikt att ha det så 

här. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera utifrån informanternas samtliga påståenden att inom- och 

utomhusmiljön har stor påverkan på leken som Hippinen Ahlgren (2013) betonar i sin studie om 

fritidshemmets miljö.  
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Diskussion  

I denna del av undersökningen kommer vi att diskutera studiens resultat med hjälp av tidigare 

forskning och i vissa delar med det teoretiska perspektivet.  

Syftet med studien är att undersöka fritidsläraren syn på lekens betydelse för lärande i fritidshemmet. 

För att kunna besvara studiens syfte utgår vi från följande forskningsfrågor: Vilken syn har 

fritidslärare på elevernas lek och dess betydelse?  Vilka faktorer påverkar elevernas lek och dess 

betydelse för lärande, enligt fritidslärare? Resultatet visade att alla fritidslärarna ansåg att leken utgör 

en central och väsentlig del i fritidshemsverksamheten oavsett om det är den fria leken eller den styrda 

leken. Både master minded- och rollek var exempel som informanterna nämnde som exempel för lek 

vilket bidrog till utveckling av elevernas förmågor. Eleverna tränar med hjälp av dessa lekar på olika 

förmågor som kan bidra till att forma goda samhällsmedborgare. Detta stämmer med vad Kilvington 

och Woods (2010) visar i sin studie där eleverna utvecklar olika förmågor såsom motoriska, kognitiva, 

sociala och emotionella. Dessutom förstärker eleverna sina självförtroenden, identitet och 

kamratrelationen genom att samspela med varandra i leken. Detta är det som Ihrskog (2006) påpekar i 

sin avhandling om att det finns en koppling mellan identitetsskapande och sociala relationer som fyller 

en stor del av elevernas fritid. Utöver det tar han även upp att utvecklingen av elevernas identitet blir 

väsentlig för de ska kunna hantera sina egna och andras känslor. Resultatet visade även att samhället 

moderniseras med hjälp av teknologin enligt informanterna vilket minskar elevernas motoriska 

förmåga i leken. Detta var vad Helldén, m.fl. (2010, s.195) belyste om att i det nuvarande samhället 

har möjlighet till rörelse blivit mindre i vardagen än i tidigare generationer på grund av bekvämlighet 

som är en påföljd av teknologin. Detta styrker vad Livingstone (2011) har visat i sin studie att de 

brittiska, amerikanska och euroepiska skolorna i världen har varit bra på att använda sig av teknologin. 

De har investerat miljoner för göra teknologin lika dominant som katederundervisning. Däremot 

visade resultatet för studien att det inte finns tillräckligt med forskning som visar att teknologin bidrar 

till inlärning. Därför borde leken och rörelse ha större utrymme i elevernas vardag i fritidshemmet än 

vad den gör idag. Detta är viktigt för elevernas välbefinnande som Evaldsson och Aarsand (2011, s. 

145) betonar. Enligt fritidslärarna blir lekens betydelse i fritidshemmet förlöjligad av föräldrarna i 

förhållande till lärandet i skolan. Detta gör att fritidshemmet hamnar i bakgrunden av den formella 

verksamheten. Detta kan kopplas med vad Rohlin (2013, s. 16) påpekar att fritidshemmet uppfattas 

ofta som något frivilligt och helt fritt från arbete, utan regler och att det kan inträffa vart som helst. 

Dessutom kan man se likheter med det Jensen (2011, 101) konstaterar där många människor anser att 

lärande är något som sker endast i skolan. Eftersom endast skolan som institution anses vara 

sammankopplad med lärande. Därför är det sällan man får höra föräldrar som frågar sina barn om vad 

de har lärt sig i fritidshemmet. Men fritidshemmets uppdrag har förändrats genom tiden. Nu har den ett 

undervisningssyfte och lärandemål att uppfylla istället för att bara stötta föräldrar i barnens uppfostran 

(se Skollagen, 2010 och Haglund, 2004).  Det framkom att fritidslärarna avbröt leken för att få en typ 

av variation i elevernas val av lek eftersom fritidshemmets uppdrag och mål måste uppfyllas så måste 

eleverna öva på olika saker. Att vara med i fritidshemsverksamheten handlar inte bara om att tillbringa 

tid där utan det handlar om att skapa en meningsfull fritid som främjar lärandet. Enligt Rohlin (2013, 

s.8) ska det innefatta en produktiv handling, där elever bl.a. genom lek utarbetar sina kunnigheter för 

att skapa mening åt ett sammanhang. Däremot var det mindre bra att de flesta fritidslärarna förutom en 

tyckte att de var naturligt att avbryta leken när det uppkom situationer såsom konflikter. Detta styrker 

vad Sandberg (2002) belyser att det har blivit normalt att fritidslärarna avbryter elevernas lek. Vilket 
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resulterar i att eleverna inte hinner komma till en njutningsnivå som leder till Flow-känslan i leken. 

Det upplevs som negativt eftersom Flow är viktigt för att den hjälper eleverna i uppbyggnaden av 

självförtroende, skickligheter samt att uppnå harmoni i livet vilket frigör en energi som annars kan 

skapa möda som Csikszentemihalyi (2006, ss. 63–65) påpekar. Istället att avbryta elevernas lek kan 

fritidsläraren försöka behandla situationen genom att till exempel ta de eleverna som hindrar leken åt 

sidan och samtala med dem eller försöka åtgärda det som orsakar oense. Resultatet visade att vissa 

fritidslärare ibland avbröt elevernas lek innan den påbörjades. Exempelvis avbröt fritidsläraren 

elevernas lek innan den hade påbörjats för att några elever skickade leksignaler till varandra genom att 

kasta en snöboll på varandra. Detta uppfattade fritidsläraren som en början på en våldsam lek. Det kan 

bero på att läraren missuppfattade det som kunde ha varit leksignaler. Att eleverna kastar snöbollar på 

varandra behöver inte betyda att de bråkar eller är våldsamma. Enligt Knutsdotter Olofsson (2003) kan 

situationen vara att eleverna skickar leksignal till varandra som kunde icke verbala, vilda eller 

indirekta. Detta kan reflektera vad Skolinspektionen (2010) påpekar i sin kritiska granskning av 

fritidshemmet verksamhet på bristen med fritidspedagogik kompetens som en av anledningarna till 

lekens avbrytning. Däremot har fritidsläraren en skyldighet i att avbryta lek när hon uppfattar 

situationen som farlig för eleverna. Enligt Skolverket (2014) är det fritidslärarens uppdrag att skapa 

trygga miljöer för eleverna.   

Däremot visade resultatet att fritidslärarna hade bra egenskaper i sitt pedagogiska arbete genom att 

använda sig av ett barn som varande-perspektiv. På det här sättet får eleverna möjlighet att ha 

inflytande i verksamheten samt att göra sin röst hörd genom att ha olika artefakter såsom önskelåda 

(jfr. Ljusberg, 2013). Detta stämmer med vad Lilja (2013, ss. 23–29) anmärker i sin avhandling om det 

är viktigt för att läraren behandlar sina elever som medmänniskor. Detta sker genom att skapa bra och 

trygga relationer med sina elever, att se de och att lyssna samt tro på dem. Dessutom använder sig 

fritidslärarna av ett barn som kommande-perspektiv som förhållningsätt i deras arbete genom att vara 

närvarande och stötta eleverna som inte klararatt leka med andra, vara utanför eller när konflikter sker 

i leken samt genom att berika med idéer och material. Detta kan ses som att eleverna är i ständigt 

behov av scaffolding som Vygotskij (2010) nämnde eftersom de anses vara ofullständiga individer 

(jfr. Ljusberg 2013, ss.144–154). Utifrån resultaten kan man fastställa att fritidslärarna enades om att 

den fysiska miljön har en stor betydelse i fritidshemmet eftersom den inbjuder eleverna till olika typer 

av lek. Det är vad Nordin-Hultman (2004) betonar i sin avhandling om att barn kan förändras enligt de 

miljöer som de befinner sig i. När eleverna kommer i kontakt med material och aktivitetspotentialer 

blir de aktiva med positiva identiteter. Däremot uppkom det bekymmer i fritidslärarnas yttrande om 

fritidshemmets lokaler och miljöer. De flesta fritidshemmen hade gemensamma lokaler med skolan 

som inte gynnar leken. Eleverna i fritidshemmet är tvungna att plocka undan sina leksaker. Dessutom 

hade de begränsat med material på grund av trånga utrymmen och resurser för att skolledningen 

prioriterar andra saker istället. Detta enligt Nordin-Hultman (2004) gör att eleverna blir passiva och 

ofokuserade individer med negativa identiteter. Dock framgick det inte att den sociala miljön är lika 

viktig i verksamheten. Enligt Hippinen Ahlgren (2013, ss. 99–116) innefattar fritidshemmets miljö 

inte den fysiska endast utan den behandlar den sociala miljön också som utgör en stor del av 

främjande för elevernas samspel. Som Vygotskij (2010) betonar är det sociala samspelet något som 

hjälper eleverna att tolka och förstå sin omvärld. När den sociala miljön inte benämns av fritidslärarna 

kan detta betyda att eleverna inte kan appropriera nya kunskaper och i detta fall inte flyttas till en 

högre nivå genom det socialt samspel. Då uppkommer det inte situationer där den proximala 

utvecklingszonen blir aktuell.  
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Betydelse för praktiken och professionen 

Studiens relevans för professionen är att ge fritidslärarna en bild av lekens betydelse i fritidshemmet. 

Fritidslärarna ska utifrån det vi har kommit fram till i denna studie vara uppmärksamma på att skapa 

goda miljöer för att stimulera elevernas lek i vardagen. Det är även viktigt att låta eleverna utvecklas i 

leken och stötta de utan att avbryta den. Fritidslärarna ska försöka undvika hinder som påverkar leken 

negativt. Dessutom är det viktigt att fritidslärare tar hänsyn till elevernas åsikter och låta de ha 

inflytande över sin vardag i fritidshemmets verksamhet. Slutligen är det viktigt för vår profession att 

alltid försöka lyfta och värdesätta fritidshemmets och dess arbete för alla som medverkar i skolan och 

för föräldrar. 

Slutsatser 

Syftet med studien har varit att undersöka fritidslärares syn på lekens betydelse för lärande i 

fritidshemmet. Det har visat sig vara betydelsefulla för eleverna utveckling och lärande. Det finns en 

risk att lekens betydelse förminskas av t.ex. skolledningarna som väljer bort att ge möjlighet till lek 

framför andra skolrelaterade aktiviteter. Detta kan också leda till att föräldrar utrycker en negativ syn 

lekens betydelse för eleverna. Studien har visat att det leken avbryts ofta av fritidslärarna som 

indikerar brist på de pedagogiska kompetenserna som behöver åtgärdas för att eleverna ska komma till 

en njutningsnivå i leken. Utöver det utgör miljön en väsentlig del för leken i fritidshemmet, ju mer 

man tar hand om det ju mer inbjuder det till lek. Dock nämndes det fysiska miljön på bekostnad av den 

sociala miljön då den inte nämndes i informanternas uttalanden. 

Vidare forskning 

Utifrån resultatet som vi har kommit fram till, där fritidslärarnas synvinkel på lek utgör studiens 

resultat med hjälp av tidigare forskning. Det vore intressant att genomföra observationer och intervjuer 

med elever för att kunna komma fram till deras syn på lek och hur lek kan bidra till lärande. Det är 

även intressant att kunna genomföra samma undersökning med ett annat genusperspektiv då i denna 

studie har vi endast kunnat intervjua kvinnor och därefter utgått ifrån det. Vi anser att det kunde vara 

intressant att göra en internationell undersökning för att kunna jämföra fritidslärares syn på lek i 

fritidshemmet.  
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Bilaga 1 
 

Samtycke mall 
                                                                                                             2019-01-21 

 

Hej!                                                                                                                       

 

 

Vi är studenter på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, vid Stockholms universitet. Under 

denna termin skriver vi ett självständigt arbete. Vår studie kommer handla om Fri lek. 

För att samla in material till arbetet skulle vi vilja närvara i verksamheten vid fritidshemmet. Vid dessa 

tillfällen vill vi intervjua fritidslärare med hjälp av anteckningar/ljudupptagning. 

  

I vårt arbete utgår vi från Vetenskapsrådets forskningsetiska regler som beskrivs i God forskningssed 

(VR, 2017). Det innebär exempelvis att barnets, familjens, personalens och förskolans identitet inte 

avslöjas. Allt insamlat material kommer därmed att avidentifieras och inga listor med personuppgifter 

kommer att upprättas. Det dokumenterade materialet får endast användas för vår egen bearbetning och 

analys samt sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är 

godkänd. Uppsatsen kommer att publiceras digitalt. 

  

Med detta brev vill vi be om ert medgivande för er medverkan i studien. All medverkan är frivillig och 

kan när som helst avbrytas. Samtycker ni till studien så skriver ni under bifogad blankett. 

Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare vid 

Stockholms universitet. 

  

  

 Vänliga hälsningar 

 Dina Alsayfi 

 Lydia Denha. 

  

Handledarens namn (Constanze Ackermann-Boström) 

Stockholms universitet 

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 

106 91 Stockholm 
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Intervjufrågor 

Bakgrund: 

 

Vad har du för utbildning? 

Hur många års erfarenhet har du och hur länge har du arbetat på just denna arbetsplats? 

Kan du berätta om varför du valde just det här yrket? 

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 

 

 Leken: 

  

Hur skulle du beskriva innebörden av ordet lek ? 

Vad innebär lek för dig i fritidshemsverksamheten? Kan du ge några exempel?  

Hur stor del av fritidshemsverksamheten är leken?  

Vilken typ av lekar använder ni av er?     

På vilka sätt kan eleverna utvecklas i leken?  

I vår lärarutbildning betonas ofta lekens betydelse för elevernas lärande. Har du sett att leken påverkar 

lärande process? Kan du ge några exempel.  

Förekommer situationer då du är tvungen att avbryta den leken? I så fall, när?  

Kan du berätta om några situationer där du varit tvungen att avbryta leken? 

Hur påverkas elevernas lek utifrån din roll som fritidslärare? Tycker du att fritidsläraren ska delta i 

leken: Varför /Varför inte?   

Kan miljön stödja elevernas lek, på vilket sätt anpassas miljön för att inspirera och uppmana eleverna 

för lek? 

Uppkommer det förhinder i att inte stödja elevernas lek i den miljön som ni har på fritidshemmet?  

Upplever du att eleverna trivs i specifika typer av lek? Om ja, vilka och varför? Ge några exempel.  

Vill du tillägga något mer om lekens betydelse i fritidshemsverksamheten? 
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