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Lekens betydelse 

En kvalitativ studie av lek på fritidshemmet. 

Dennis Mc Glynn och Amanda Winterman 

Sammanfattning 

Denna studie syftar till att ge förståelse tillika kunskap gällande leken som pedagogiskt verktyg på 

fritidshemmet. Studien bygger på 6st kvalitativa, semistrukturerade intervjuer som analyserats med 

hjälp av en hermeneutisk- samt tematisk metod. Det sociokulturella perspektivets syn på lärande och 

utveckling har använts som teoretiskt ramverk men också begrepp från tidigare forskning om lek. 

Resultatet visar på fritidspedagogernas olika sätt att arbeta med lek i praktiken samt lekens olika 

syften för elevernas fortsatta utveckling såväl kunskapsmässigt som socialt. Slutsatsen som studien 

resulterat i antyder att leken är mer än enbart en aktivitet för nöjes skull, den fungerar även som ett 

verktyg för social- tillika kunskapsutveckling. 
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Förord 

Vi som utfört och skrivit denna studie heter Amanda Winterman och Dennis Mc Glynn och studerar 

vid Stockholms Universitet till grundskollärare inom fritidshem med inriktning mot estetiskt ämne 

musik. Under vår utbildning har leken, som pedagogiskt verktyg, varit en mycket central del i arbetet 

med att hjälpa barn att känna meningsfullhet i sin vistelse på skolan. I och med detta, i kombination 

med vårt intresse för människor och deras samspel, växte frågan huruvida leken påverkar barnen under 

fritidshemmets verksamhet fram. Detta arbete vore inte möjligt utan hjälpen från samtliga informanter 

som tagit sig tid, deltagit och delat med sig av sina erfarenheter. En ytterligare hjälp för oss i detta 

arbete har varit den löpande kontakten med vår handledare som stöttat oss genom hela processens 

gång. 

 

(Beskrivning av författarnas insatser i studien) 

I arbetets inledande skede satte vi oss ner och diskuterade mål samt förväntningar på arbetet och 

varandra. Detta för att klargöra för varandra hur vi separat tänkt oss att arbetet ska utföras och i 

samband med det fastställa en gemensam överenskommelse om arbetets upplägg. Vi anser att det är av 

betydelse för att slippa eventuella framtida konflikter och missförstånd. I nästa skede skrev vi 

gemensamt i samråd med handledaren en intervjuguide. Nästa steg i processen var att hitta personer 

som var villiga att delta i intervjuer. Då detta var gjort var det dags för att intervjua. Intervjuerna valde 

vi att utföra tillsammans, detta för att båda skulle vara delaktiga samt vara helt insatta i arbetet. Båda 

närvarande under samtliga intervjuer men vi valde att dela upp dessa så att en av oss intervjuade 

medan den andra agerade passiv åhörare. Parallellt med utförande av intervjuerna utförande 

fokuserade Amanda på att skriva metodavsnittet medan Dennis spendera tid med att söka artiklar till 

den tidigare forskningen på kvällar och helger så vi arbetade enskilt. Då Amanda färdigställt 

metodavsnittet anslöt hon till Dennis arbete gällande att finna artiklar. Då intervjuerna var färdiga 

började arbetet med att transkribera det inspelade intervjumaterialet. Detta arbete delade vi upp.  

Resterande arbete med studien har vi valt att skriva i samråd med varandra och vi har stöttat varandra 

där den ene av oss känt sig svag. Arbetet har löpt på bra och vi har haft en god kommunikation under 

hela processen. 
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Inledning 

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt 

erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin 

utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna 

kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I 

undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och 

lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande (Skolverket, 2018, s.22).  

 

Detta är ett utdrag från läroplanens kapitel gällande fritidshem (Skolverket, 2018). Som texten ovan 

beskriver ska fritidshemmets undervisning utveckla eleverna och stimulera dessa med utgångspunkt 

från elevernas intressen, behov samt tidigare erfarenheter. Att tillhandahålla arbetssätt som utvecklar 

eleverna genom att introducera nya upptäckter lyfts även som en central del i arbetet.  

Vi har valt att studera lekens betydelse för elevernas generella skolgång. Vidare vill vi, med studien 

som underlag, ge förståelse tillika kunskap gällande hur personalen inom fritidshemmet ser på 

betydelsen av lek, då innefattat fri lek, samt hur de aktivt arbetar med leken som verktyg. Vilken är 

den generella synen på lek och är den till nytta för skolans övriga verksamhet?  

I lekens värld ingår det en rad olika komponenter såsom samspel mellan individer och utveckling 

inom sociala samspel samt kunskap. Enligt Vygotskij i Säljö (2014) är samspelet individer emellan en 

central roll i dess utveckling och han menar att vi människor lär just på detta sätt, i de stunder då vi 

integrerar med varandra och med vår miljö.  

Då vi anser att leken är av stor betydelse för eleverna samt att den är ett användbart verktyg för bl.a. 

inlärning, konflikthantering och gruppstärkande har vi valt att studera just detta område.  

Då lek, som pedagogiskt verktyg, inte alltid är en självklarhet inom skolans verksamhet anser vi att det 

är av vikt som denna studie bör utföras. Vi anser följaktligen att det finns en forskningslucka inom 

detta område som bör ses över vilket styrker denna studie och dess syfte. 

Tidigare forskning 

Nedan kommer det att redogöras för tidigare forskning som är relevant för studien. 

Med leken i åtanke, som är centralt för detta arbete, var det nödvändigt för oss att förstå begrep såsom 

lek och vad det innebär enligt tidigare forskning. Yogman, Garner, Hutchinson, Hirsh-Pasek och 

Golinkoff (2018) redogör för vikten av lek, olika former av lek, hinder och möjligheter med lek samt 

lekens påverkan på barnen. Artikeln påvisar lekens koppling till hjärnaktiviteten hos barn och menar 

att den är viktig för deras inlärningsförmåga. Vidare redogörs det även i denna artikel för de sociala 

band mellan människor, som främjas tack vare leken. Idag är lärandet mer fokuserat på didaktiska 

positioner och allt mindre lekfullt lärande. Barnläkare menar dock att leken är central i barnens 
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utveckling och trycker på en mer balanserad läroplan där didaktik och lek ska kombineras för att 

främja en hälsosam utveckling hos barnen. Artikeln är begreppsutredande och sammanfattar tidigare 

forskning samt reser ur begreppet lek. Den är skriven av ett flertal forskare och psykologer som jobbar 

i olika organisationer med inriktning på barn och utveckling. 

Även Persson (2012) lyfter fram att lek i undervisningssyfte kan agera stärkande för lärande inom 

miljöfrågor. Analysen är baserad på metakognitiva dialoger där vetenskapsläraren och barnen 

samverkar. Undersökningarna är utförda med lärare och 29st elever som har kopplingar till årskurs 3. 

Artikeln fokuserar primärt på arbetet med miljöfrågor. Men då den behandlar flera fördelar med att 

föra över kunskap var den relevant för detta arbete. 

Utöver lekens funktioner, för att styrka kunskapsinhämtning, valde vi att undersöka hur leken kan 

påverka det den sociala utvecklingen bland barn men även när det kommer till vuxna såsom föräldrar 

eller pedagoger. Ginsburg (2007) redogör för lekens betydelse för barn och ungdomars fysiska, 

kognitiva, emotionella samt sociala välbefinnande. Artikeln redogör även för leken som ett verktyg för 

föräldrarna att få ta del i barnens liv. Följande menar artikeln att trots vikten av fri lek för barn, har 

utrymmet för fri lek minskat till följd av en rad olika faktorer såsom ändrade familjestrukturer och en 

skyndsam livsstil. Artikeln redogör för ett antal olika riktlinjer för hur barnläkare kan stödja barnen 

genom att hjälpa familjer, samhällen och skolsystem att säkerställa att leken skyddas och att hitta en 

balans i barnets liv för att främja en god utvecklingsmiljö. Det framkommer inte hur resultaten 

fastställts, huruvida det rör sig om en kvalitativ eller flera kvantitativa studier. Men artikelns syfte är 

att agera som ett underlag för pedagoger i sitt arbete för att få en bredare förståelse av leken. 

En annan aspekt som är relevant i förhållande till lek och dess möjligheter att frodas är miljön som 

erbjuds. Av den anledningen var det nödvändigt att få en mer gedigen förståelse för hur central miljön 

är för leken. Coates och Pimlott‐Wilson (2018) lyfter avsaknaden av utomhuslek trots tydliga 

kopplingar mellan lärande, lek samt utveckling. Artikeln påvisar även vikten av en mångfald av 

lekmöjligheter. Denna artikel redogör för ett projekt i Storbritannien kallat Forest School. Projektet 

undersöker barnens inlärning kopplat till alternativa inlärningsmetoder. 33 barn intervjuades från två 

olika skolor i England och resultatet visade på att en kombination av lek och vanlig undervisning 

bidrar till barns kognitiva, sociala, fysiska samt känslomässiga färdigheter utvecklas. Artikeln menar 

att dessa resultat är av betydande vikt då de visar på att barn lär sig på ett effektivt sätt med hjälp av 

leken utanför klassrummet.  

Då leken ofta utspelar sig inom den sociala sfären var det relevant att får en grundläggande förståelse i 

samband med lek och sociala fenomen. Basil och Ndijuye (2018) står bakom en artikel som redogör 

för sociala band och gemenskap mellan barn i skolan samt hur det påverkar deras förmåga att ta in ny 

kunskap. Studien är baserad på insamlade observationer och semistrukturerade intervjuer som utförts 

på tumanhand och omfattar ca: 30–50 min per intervju från 12 olika skolor i Tanzania. Även om 

artikel är baserad på skolor i Tanzania anser vi att den är relevant för vår studie då den benämner 

vikten av att gott samspel samt hur det kan påverka inlärning hos eleverna. 

I samband med det sociala samspelet på skolor tillika fritidshem ökar även antalet konflikter. 

Begreppet konflikt kan ha flera innebörder, till exemplet en inre konflikt eller en yttre konflikt. För 

denna studie var det primärt den yttre som kändes relevant då det framkom i den insamlade empirin att 

konflikter kunde ha en negativ effekt på elevernas inlärning. Dogan (2016) har i sin artikel gjort 

kvalitativa samt kvantitativa undersökningar på konflikter i skolans miljö samt olika modeller för att 

uppmärksamma och motarbeta dem. Den lyfter även vem som bär ansvaret i arbetet med konflikter, 

skolans personal eller skolans elever. Det slutliga syftet med denna artikel är att redogöra för det mest 
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gynnsamma och önskvärda sättet att arbeta mot konflikter. Artikeln utgår ifrån en insamling av data 

med 216 medverkande lärare i ett kvantitativt syfte, den har också en kvalitativ del som baserats på 

intervjuer med 20 aktivt arbetande lärare. Även om artikelns huvudsakliga syfte är att undersöka olika 

modeller för att motverka och förebygga mobbning så bidrar den även med en vis kunskap om 

begreppet konflikt samt vad de grundas i.  

För vidare fördjupning av konflikter och konflikthantering så har vi i denna studie valt att använda oss 

av en artikel skriven av Johnson och Johnson (2004) som berör ett program som är utvecklat för att 

lära barn en form av förebyggande konflikthantering genom att träna dem i kommunikation och 

förhandling. I artikeln menar dem att barn ofta hanterar konflikter på ett destruktivt sätt. Med hjälp av 

rätt träning från pedagoger så kan de lära sig att hantera konflikter på ett mer självständigt och 

organiserat sätt. Artikeln är baserad på 16 olika studier från två olika länder där programmet tidigare 

använts. Denna träning anser dem kan bakas in i leken vilket är av yttersta relevans för oss då vi ser på 

leken som ett potent verktyg att styrka elevernas utveckling. 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att söka kunskap om uppfattningar om lek på fritidshemmet. 

De frågeställningar vi valt att utgå från i studien är: 

Hur beskriver pedagogerna på fritidshemmet arbetet med lek i praktiken? 

På vilket sätt, enligt pedagogerna på fritidshemmet, påverkas eleverna av leken? 

Hur beskriver pedagogerna på fritidshemmet närmiljöns påverkan på leken? 

Vilka hinder och möjligheter upplever pedagogerna på fritidshemmet i sitt arbete med lek som 

pedagogiskt verktyg? 

Teoretiskt perspektiv 

I följande text kommer det att redogöras för det sociokulturella perspektivet på lärande och utveckling. 

Perspektivet är relevant för studiens syfte då lärande i samspel med andra är centralt för både 

perspektivet samt för studien. Då studiens primära syfte är att undersöka hur personalen inom 

fritidshemmet ser på betydelsen av lek/fri lek samt hur de arbetar med lek i praktiken anser vi att det 

sociokulturella perspektivet, med fördel, kan hjälpa oss att synliggöra möjliga förklaringar på lekens 

betydelse.  

Kort kan man beskriva det sociokulturella perspektivet med följande mening: “det handlar om hur 

människor tillägnar sig och formas av deltagande i kulturella aktiviteter och hur de använder sig av de 

redskap som kulturen tillhandahåller” (Säljö, 2014, s. 18). 

Ett utmärkande karaktärsdrag hos människan är dess förmåga att lära samt att återanvända kunskap i 

framtida kontexter (Säljö, 2014). Det sociokulturella perspektivet benämner lärandet som en kollektiv 
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process. Detta innebär att lärandet sker hos såväl den enskilda individen såsom hos samhället i stort. 

Kunskapen är således något som är i ständig utveckling beroende på kulturella villkor samt tidsepoker.  

Samspelet mellan individen och kollektivet är en central del inom det sociokulturella perspektivet 

(Säljö, 2014). 

Människan är en varelse med tydliga begränsningar men hennes vilja att ständigt utvecklas har 

medfört att hon utvecklat diverse redskap för att kringgå dessa begränsningar (Säljö, 2014). Inom 

perspektivet benämns dessa redskap som artefakter och kan vara både språkliga som fysiska. 

Artefakter i sig, har således ingen funktion så till vida inte människan använder artefakten, dvs. 

medierar kunskapen. Ett exempel på en artefakt enligt Vygotskij i Säljö (2014) är en käpp. Käppen i 

sig har ingen funktion om den bara ligger på marken, men om en synskadad människa använder sig av 

käppen för att orientera sig framåt blir käppen helt plötsligt ett mycket betydande redskap. Tack vare 

att människan som använder sig av käppen kan hen känna saker på marken för att komma framåt. På 

detta sätt blir den synskadade människan medveten om sin omgivning och kan kommunicera med sin 

omvärld. Man kan beskriva det som att käppen blir en förlängning av människan som ”ser” med hjälp 

av käppen (Säljö, 2014). 

För att berika oss med förståelse för det samspel som löpande sker mellan de kulturella redskapen och 

oss människor så använder man inom det sociokulturella perspektivet ett begrepp som kallas för 

mediering. Mediering innebär således att man använder sig av språkliga såväl som fysiska artefakter 

för att överföra kunskap mellan två eller flera olika parter. Tack vare de medierade artefakterna blir 

varse vår omvärld (Säljö, 2014). Ytterligare en central aspekt av det sociokulturella perspektivet är de 

kommunikativa processerna (Säljö, 2014). Basen för att en individ ska kunna kommunicera med sin 

omvärld är dess kropp, hjärna samt nervsystem, men det är inom den sociokulturella sfären som 

lärandet utvecklar individens olika kunskaper. För att individen ska bli delaktig i färdigheter och 

kunskaper krävs det att denne kommunicerar med dess omgivning samt kultur. 

Enligt det sociokulturella perspektivet befinner sig människan i ständig utveckling tillika förändring 

(Säljö, 2014). Perspektivet framhåller således att människan ständigt, i olika situationer, har potential 

att skaffa sig ny kunskap i samspel med dess medmänniskor. Denna process benämns inom det 

sociokulturella perspektivet som appropriering. Ett sätt att beskriva människans utveckling, inom 

perspektivet, kan göras med hjälp av den proximala utvecklingszonen. Vygotskij beskriver begreppet 

som “avståndet mellan vad en individ kan prestera ensam och utan stöd å ena sidan, och vad man kan 

prestera under en vuxens ledning eller i samarbete med mer kapabla kamrater” (Säljö, 2014, s.120). 

Han delar upp den proximala utvecklingszonen i tre nivåer. Den första nivån innefattar det eleven kan 

åstadkomma på egen hand, den andra nivån innefattar vad eleven kan åstadkomma med handledning 

och den tredje samt sista nivån innefattar vad eleven ej behärskar trots stöd. Vygotskij (2001) talar 

även inom det sociokulturella perspektivet, om leken som central för barns utveckling. Detta grundar 

han på lekens sociala betingning samt att barnen, genom leken, blir medveten sina handlingar. 

Sammanfattningsvis handlar det sociokulturella perspektivet om människan och dess förmåga samt 

tillvägagångssätt, att reproducera och tillförskaffa sig ny kunskap (Säljö, 2014). Det är således en teori 

om människans sätt att lära i samspel med såväl dess omgivning som i interaktion med dess 

medmänniskor. 

Lek som begrepp 

Lek är ett begrepp som beskrivs av Olofsson (2003) som en mycket intressant företeelse. Leken 

initieras mellan de inblandade aktörerna genom olika signaler, signalerna kommer i ett flertal 
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utföranden som mimik, röstläge och ögonkontakt. Det är genom dessa signaler som de inblandade 

personerna kan förmedla skillnaden mellan lek och allvar. Ett exempel på hur rösten kan användas för 

att skilja lek från allvar är röstläget. Om en person säger “Nu kommer jag och tar dig” med ett 

överdrivet eller lenare röstläge tolkas det förmodligen som lek men ifall samma ord säg med en skarp 

och mer aggressiv röst blir det mer allvar och kan uppfattas skrämmande för mottagare. Även om en 

leksignal kan uppfattas som en kortare signal är detta inte sanningsenligt. Leksignalerna genomsyrar 

hela leken och pågår därför också genom hela lekperioden oberoende om leksignalen är kort eller 

lång.  Ifall en leksignal misstolkas eller är för otydlig kan detta resultera i en konflikt som i sin tur kan 

sluta i tårar eller att någon av deltagarna blir rädda. Litteraturen använder sig även av begreppet 

lekskicklighet. Lekskicklighet är något som människor lär sig genom erfarenhet, det är också en 

avgörande form av skicklighet för att kunna fungera i lekens värld samt för att kunna tolka de 

leksignaler som förekommer. Lekdeltagarnas fantasi kan exempelvis ge olika redskap nya egenskaper, 

en stol kan till exempel vara en häst i lekens värld men om en eller flera deltagare har en bristande 

lekskicklighet så kan det uppstå missförstånd som kan ha en negativ inverkan på leken (Olofsson, B. 

2003). 

Konflikt som begrepp 

En konflikt enligt Thornberg (2013) innebär att två eller flera personer inte kan komma överens i 

samband med olika sätt att se på saker, olika handlingar eller när åsikter om ett visst mål skiljer sig 

mellan två eller flera individer. Konflikter kan existera inom den enskilda individen, en så kallad 

kognitiv konflikt. I detta arbetet kommer den primära fokusen att ligga på sociala konflikter. Detta 

fenomen refereras till mellanmänskliga konflikter även om de två typerna av konflikter kan vara 

sammanhängande. Konflikter synliggörs oftast genom olika handlingar, känslor eller ord. Det finns 

flera kategorier inom begreppet konflikt som benämns sakkonflikt, intressekonflikt, värderingskonflikt 

och känslokonflikt. En sakkonflikt är resultatet av flera personers skilda åsikter eller uppfattningar, en 

intressekonflikt handlar om hur till exempel leksaker fördelas mellan de inblandade och värdekonflikt 

berör de inblandades olika värderingar. Slutligen beskrivs en känslokonflikt genom att de inblandade 

har svårigheter att förlika sig med varandra och irritation uppstår (Thornberg, R. 2013). 

Metod 

Val av metod 

Med hjälp av semistrukturerade intervjuer (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015) har vi valt att 

analysera den insamlade empirin genom att arbeta med en tematisk analysmetod. De 

vetenskapsteoretiska utgångspunkterna har lett oss till ett tolkningsperspektiv och allmän tolkningslära 

dvs. en hermeneutisk metodansats. Enligt Westlund (2015) går en hermeneutisk analys ut på att 

förmedla, förstå samt tolka erfarenheter i samband med olika situationer. Denna analysmetod har stora 

likheter med tematisk analys som används i denna uppsats. Det är en fördelaktig ansats för den 

forskning som intresserar sig för exempelvis de intervjuades uppfattning av en situation. (Westlund, 

2015). 

Hermeneutiken berörs av tre olika områden enligt Westlund (2015), ett av dess områden är den 

existentiellt inriktade hermeneutiken som lägger fokus på att förstå och tolka den som sagt eller skrivit 
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något, det är genom forskarens inlevelseförmåga och empati som materialet tolkas. Ett annat område 

som nämns i litteraturen är misstankens hermeneutik som kan ses mer som ett kvantitativt arbetssätt, 

det kan till exempel vara att forskaren tittar på ordföljder eller vissa specifika ord som repeteras mer 

frekvent än andra, ett mer konkret exempel på detta finns i litteraturen där det står om Ulf Lundells 

alkoholmissbruk som anses kunna synliggöras i hans författande då ett flertal alkoholsorter nämns 

med en hög frekvens. Det tredje området benämns allmän tolkningslära och är det bredaste 

hermeneutiska området och den stödjer sig på tanken att ställa delarna av en tolkning mot själva 

helheten “här är det förståelsen av ett budskap och inte förklaringen som står i fokus” (Westlund, 

2015, s. 74). Det är således den tredje inriktningen som valts för uppsatsen. 

Med en hermeneutisk metodansats blir det motiverat att också välja en kvalitativ metod som 

exempelvis semistrukturerade intervjuer för insamling av data. Detta för att ta del av och tolka 

individers uppfattningar och erfarenheter i arbetet på fritidshem. Att arbeta hermeneutiskt bidrar till att 

nyansera bilden av arbetet med leken genom att olika individers utsagor analyseras och olikheter samt 

motsägelser lyfts i analysen. Då det finns ett mycket begränsat utbud av vetenskapliga artiklar som 

berör just yrket och verksamheten kommer mycket av detta arbete bidra till fältet med nya insikter och 

beskrivningar av den vardag personalen har i verksamheten. 

Urval och avgränsningar 

Intervjuer både kvantitativ och kvalitativa kan vara väsentliga i en studie och är idag den vanligaste 

formen av forskningsmetod (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Att få kunskap om informanternas 

sociala miljö, upplevelser samt känslor är exempel på fakta som kan vara bidragande för den vidare 

forskningen. I kvalitativ intervju som metod är ett effektivt sätt, att som forskare eller student, insamla 

ny kunskap om ett ämne. Dock är det inte helt okomplicerat att samla in data via intervju. Det finns 

många ställningstaganden man som forskare, tillika student, man måste ta i beaktning innan man utför 

en intervju. Att erhålla en grundlig plan innefattande genomförande, transkribering samt skriftlig 

analys är central del i intervjuprocessen (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015).  

I följande text kommer det att redogöras för urvalet av informanter för vår studie.  

En central del i en studie, som är delvis eller helt baserad på kvalitativa intervjuer, urvalet av 

informanter (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Det är inte så enkelt att enbart välja att intervjua en 

läkare om studien man bedriver handlar om läkare, utan man bör även noggrant överväga vilken typ av 

läkare man bör intervju för bästa resultat. Desto mer relevanta informanter, i förhållande till studien, 

desto större trovärdighet ges till studien. Även antalet informanter i en kvalitativ studie är av vikt. För 

att öka studiens trovärdighet bör man med fördel intervjua minst sex till åtta informanter (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2015). Mättnad är en benämning som ofta används i sammanhang gällande 

kvalitativa intervjuer och beskriver den delen av intervjuprocessen då forskaren, eller studenten, som 

intervjuar inte upplever att hen ges några nya svar eller insikter under intervjuerna. Vid ett sådant 

tillfälle är det inte säkert att det är givande att utföra fler intervjuer, men för säkerhets skull bör man 

utföra ett fåtal intervjuer till så att man är övertygad om ingen ny kunskap finns att inhämta. 

Det finns många faktorer som kan påverka en intervju samt förhållandet mellan informanten och 

forskaren/studenten så som ålder, kön och karaktärsdrag (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Även 

plats och tid då intervjun äger rum påverkar. Som intervjuare är det viktigt att ta just platsen för 

intervjun i beaktning då viss miljö kan begränsa informanten och hens svar. Om intervjun som man 

som intervjuare ska genomföra exempelvis handlar om hur det är på en viss arbetsplats bör man 
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undvika att intervjua informanten på den specifika arbetsplatsen då den specifika miljön kan agera 

hämmande. Man bör således intervjua personen i en trygg tillika opartisk miljö. Man bör även vara 

försiktig med att ange en tidsangivelse för hur lång intervjun kommer att vara (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne, 2015). Under en intervju är det inte ovanligt att informanten pratar på vilket kan leda till att 

intervjun kan ta längre tid än den tidsangivelse som angavs innan intervjun. Detta kan göra att 

informanten känner sig stressad och vill hålla sig inom den angivna tidsramen och därav inte ge lika 

utförliga svar. Om man däremot vet att intervjun kommer ta flera timmar att genomföra kan det vara 

till fördel att boka in flera intervjutillfällen.  

Det är även centralt att ta i beaktning att man som intervjuare inte bokar in för många intervjuer på 

samma dag samt att man bör ha pauser mellan intervjuerna, detta för att man ska kunna vara fokuserad 

under intervjuerna då de upptar mycket energi tillika koncentration (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 

2015). 

Då vi valt att undersöka hur leken används på fritidshem samt hur den påverkar eleverna har vi valt att 

intervjua fritidspedagoger. Som man kan läsa ovan redogör Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) för 

vikten av urvalet kring informanter. Vi valde att intervjua personal på fritidshem som har erfarenhet 

tillika utbildning. Då denna studie varit tidsbegränsad samt att det förekom avhopp av informanter var 

vi tvungna att göra en avvägning gällande antalet informanter. Vi upplevde att vi fick tillräckligt 

fylliga svar och bra material att analysera. Vidare upplevde vi även att studien blev mättnad (Eriksson-

Zetterquist och Ahrne, 2015). 

 

Undersökningsmaterial/personer 

Denna studie består av sex stycken intervjuer med fritidspedagoger som är aktiva på olika fritidshem. 

Nedan kommer det att redogöras för de sex informanterna som deltagit i intervjuerna. Då det är av 

central vikt att respektera samt skydda informanterna från eventuella kränkningar och skada har vi i 

enlighet med Vetenskapsrådet (2017) valt att anonymisera informanterna och därför benämnt dom 

som informant 1, informant 2 osv. 

Informant 1 är utbildad fritidspedagog och arbetar på en skola i en närförort till Stockholm. 

Informanten har en lång erfarenhet av arbete inom fritidshem och även fackligt med frågor som rör 

just fritidshemmet. 

Informant 2 är utbildad fritidspedagog och arbetar på en skola i en närförort till Stockholm. Även 

denna informant har lång erfarenhet av arbete inom fritidshem och har arbetat på ett flertal skolor i 

olika kommuner. 

Informant 3 studerar till grundlärare med inriktning årskurs 4–6 och arbetar dagligen som 

fritidspedagog på en skola i en närförort till Stockholm. 

Informant 4 har ett flertal utbildningar. Hen är legitimerad fritidspedagog, har betyg i läs- och 

skrivutveckling samt en examen från en konsthögskola. Hen beskriver att vägen till att arbeta som 

fritidspedagog inte alltid har varit helt självklar. Informanten arbetar på ett fritidshem i en närförort till 

Stockholm. 

Informant 5 började sin karriär inom fritidshem som vikarie på ett antal olika skolor. Hen utbildade sig 

sedermera till fritidspedagog och arbetar nu fortsatt på ett fritidshem. 
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Informant 6 har arbetat på inom skolan i 15 år och hamnade på fritidshemmet där hen jobbar idag på 

rekommendation av en vän som arbetat där. 

Genomförande 

Som nämnt ovan har vi valt att göra sex stycken semistrukturerade intervjuer. I detta stycke kommer 

det att redogöras för hur vi praktiskt gick tillväga vid insamlingen av empirin. Det kommer även att 

redogöras för de hinder vi upplevt att vi stött på under processens gång. 

Processen tog sin början i att först och främst välja ut de typer informanter vi ansåg vara relevanta för 

vår studie. Urvalet grundade sig i ett antal olika delar vilket redogjorts för under rubriken ovan, 

undersökningsmaterial/personen. 

Då vi gemensamt kommit överens om vilken typ av informanter vi ville intervju startade arbetet med 

att få tag i frivilliga personer. Vi mailade ett antal olika skolor där vi grundligt beskrev vad studien 

skulle komma att handla om och en ungefärlig tidsram för varje enskild individ. Vi redogjorde även att 

intervjuerna skulle komma att vara helt anonyma och att informanterna, när som helst under intervjuns 

gång, kunde välja att avbryta.  

Då vi fått tag i personer som ville ställa upp på att bli intervjuade bokade vi en tid med dessa för att 

utföra intervjuerna.  

Väl under själva intervjun valde vi att spela in via mobiltelefon, vilket i samråd godkändes av samtliga 

informanter, detta för att sedermera använda inspelningarna för transkribering.  

Vi utgick, som nämnt tidigare, från semistrukturerade intervjuer och hade ett förberett frågeformulär 

med intervjufrågor. Dessa frågor agerade som grund för varje intervju men vi ställde även följdfrågor 

löpande under intervjuernas gång.  

Precis som Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) beskriver är det centralt att få informanterna att 

känna sig avslappnade under intervjun så vi valde att inleda intervjuerna med några frågor som inte 

helt berörde ämnet som studien skulle komma att beröra. Då de inledande frågorna var besvarade 

ställde vi frågor som var specifika för vår studie.  

För att varje intervju skulle vara så givande som möjligt valde vi att enbart ställa öppna frågor, dvs. 

frågor som kräver ett svar innehållande en förklaring och inte bara ett ja eller nej. 

Under processens inledande fas uppmärksammade vi specifikt ett hinder med intervju som metod, 

nämligen att få tillgång till personer som var villiga att ställa upp på en intervju. Då det ofta råder 

personalbrist inom skolan är tiden för pedagogerna begränsad vilket i sin tur ledde till att det var 

svårigheter att finna informanter. 

Databearbetning och analysmetod 

Nedan kommer det att redogöras för hur materialet bearbetats och analyserats. Redogörelsen kommer 

ha stöd i berörande metodlitteratur samt tidigare forskning. 

Rennstam och Wästerfors (2015) talar om kvalitativt material som ett rikt material. Den bearbetade 

datan från enbart en intervju kan, utan överdrift, bli trettio sidor. Det är därför av vikt att redan i 

processen gällande insamling av material, erhålla en typ av överblickbarhet. Rennstam och Wästerfors 
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(2015) menar vidare att det är innebörden tillika variationen i en kvalitativ intervju som är väsentligt 

och inte kvantiteten data. 

För att analysera den insamlade datan har vi valt att använda en tematisk analysmetod. Braun och 

Clarke (2006) redogör för tematisk analys och utgår från sex steg som vi valt att följa. Nedan kommer 

det redogöras för dessa sex steg samt hur vi anpassat databearbetningen till dessa steg. 

Steg ett, Att bekanta sig med materialet 

I detta steg redogör Braun och Clarke (2006) för vikten av att bekanta sig med sitt insamlade material. 

Att under detta steg läsa sitt material flera gånger samt att ta anteckningar för att förbereda 

efterföljande kodning är centralt för denna process. 

Inledande i denna process valde vi att transkribera det inspelade intervjumaterialet så noggrant som 

möjligt för att vara så sanningsenliga mot vårt inspelade material som möjligt (Braun & Clarke, 2006). 

Då det fanns en del passager i det inspelade tillika transkriberade materialet som inte var relevant för 

vår studie valde vi att plocka bort dessa delar för att lättare få en överblick över materialet. Då vi 

samlat in all data från informanterna via muntliga intervjuer, transkriberat dessa samt tagit bort mindre 

väsentliga uttalanden ur den transkriberade texten startade processen med att läsa igenom materialet 

grundligt samt föra anteckningar på sådant vi ansåg var centralt för studien. För att få en större 

överblick över materialet valde vi att skriva ut de transkriberade intervjuerna.  

Steg två, Generera initiala koder 

Nästa steg i att analysera den insamlade datan handlar om kodning (Braun & Clarke, 2006). 

Braun och Clarke (2006) menar att man med koder kan identifiera olika intressanta teman i materialet 

för vidare analys. Följande menar Braun och Clarke (2006) att kodning är central i analysarbetet då 

man i denna process kan urskilja mönster i materialet. Som ovan nämnt valde vi att skriva ut allt 

transkriberat material till pappersform. Kommande steg i processen var sedan att stryka under viktiga 

uttalanden som vi sedan överförde till varsin dator för det fortsatta arbetet. Vi fann helt enkelt koder i 

materialet.  

Steg tre, Leta efter teman 

Då all data är kodad startar steg tre i processen av analysen (Braun & Clarke, 2006). Denna fas 

fokuserar analysen på bredare teman istället för på mer avsmalnande koder vilket innebär att man 

sorterar in koderna i potentiella teman. Detta innebär att en analys av koderna tar fart samt att man 

försöker se hur olika koder kan bilda mer övergripande teman. Då vi kodat det transkriberade 

materialet inleddes processen med att hitta övergripande teman. Dessa koder valde vi sedan att sortera 

efter innebörd för att få en så tydlig struktur som möjligt i analysen. Ett exempel på ett sådant tema i 

vår studie är social utveckling.  

Steg fyra, Utvärdera teman 

I denna fas förfinas de hopsatta temana och teman som inte innehåller tillräckligt med data tas bort 

(Braun & Clarke, 2006). Då vissa teman raderas kan det i denna fas skapas nya med det redan kodade 

materialet. Då vi tematiserade det kodade materialet fann vi vissa teman som inte var fullständiga, 

dessa teman raderade vi och vissa teman slogs ihop för att bilda ett övergripande tema. Man kan säga 

att vi i denna fas helt enkelt granskade våra teman. 
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Steg fem, Definiera samt namnge teman 

I detta steg förfinas de skapade temana och dess innehållande data (Braun & Clarke, 2006). Även 

kontentan av varje tema identifieras i denna fas. I detta skede av processen slutförde vi arbetet med att 

skapa teman genom att namnge dem samt identifiera varje temas innehåll. Efter denna totala process 

som Braun och Clarke (2006) redogör för fick vi slutligen fram fyra teman ur den insamlade 

datan, konflikthantering, miljö, social utveckling samt kunskapsutveckling. 

Steg sex, Producera rapporten 

I detta steg ska en tematisk analys utifrån de färdiga temana rapporteras (Braun & Clarke, 2006). 

Målet med en tematisk analys är att presentera det komplexa innehållet av i teman för att övertyga 

läsaren om att studien är trovärdig samt hållbar. 

Forskningsetiska överväganden  

Ahrne och Svensson (2015) talar om vikten av att förhålla sig till olika regler i relation till forskning. 

Det första som nämns är samtyckeskravet vilket innebär att informanten ska bli varse studiens 

innebörd och därefter själv kunna ta ett beslut om hen vill medverka eller inte. Vidare talas det om 

konfidentialitet vilket innebär att informanterna ska anonymiseras, detta för att skapa en trygghet hos 

informanten samt för att hen inte ska kunna utsättas för någon typ av skada. Nyttjandekravet är en 

annan viktig aspekt inom det forskningsetiska området. Detta krav innebär att uppgifter om 

informanterna ej får användas i andra syften såsom i kommersiella syften, även detta för att skydda 

informanten.  

Även Vetenskapsrådet (2017) lyfter vikten av att forskare ska förhålla sig till etiska regler i sitt arbete. 

Vetenskapsrådet (2017) lyfter ett antal punkter gällande god forskningsetik såsom att arbetet ska ha en 

sanningsenlig förhållning, det ska redovisa och granska samtliga utgångspunkter i arbetet, det 

ska redovisa resultat samt metoder öppet, inte undanhålla eventuella kommersiella intressen, inte 

plagiera tidigare forskning, man ska spara och organisera insamlat material som använts i arbetet, 

bedriva arbetet på ett sätt som inte bidrar till att någon deltagare eller plats tar skada samt att på ett 

rättvist sätt se på resultaten och göra bedömningar av tidigare forskning (Vetenskapsrådet 2017).  

Dessa forskningsetiska regler är något vi förhållit oss till i vår studie gällande leken på fritidshemmet. 

Då vi skickade ut förfrågningar gällande intervjuer valde vi att, redan då, vara tydliga med att 

intervjuerna ska ske i samtycke med informanten samt att intervjuerna kommer att vara helt anonyma. 

När vi väl skulle utföra intervjuerna valde vi att starta varje intervju med att återigen informera 

informanten om samtycke och vi påpekade att intervjun är frivillig samt att det går att säga “stopp” när 

som helst under intervjun. Vi framhöll även att intervjun skulle komma att vara helt anonym.  

Vi har valt att använda oss av det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2014) som delvis fokuserar på 

den omringande miljön i förhållande till inlärning där av har vi, i vår studie, valt att framhålla att vi 

valt att intervjua informanter på skolor närliggande till Stockholm. Detta för att läsaren lättare ska 

förstå hur den fysiska miljön, i relation till inlärning samt lek, påverkar eleverna.  

Studiens kvalitet 

I vår studie valde vi en kvalitativ metod, intervjuer samt tematisk metod för att analysera vår 

insamlade empiri. Detta anser vi var en bra metod för vår studie då den gav oss en bra överblick över 
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materialet. Vidare använde vi oss av semistrukturerade intervjuer vilket innebär att vi ställde samma 

grundfrågor till samtliga informanter men att följdfrågorna kunde se olika ut beroende på vart samtalet 

ledde. Detta anser vi var till vår fördel då innehållet i intervjuerna på detta sätt blev djupare. 

Genomgående under intervjuerna ställde vi öppna frågor då vi ville få så breda och djupgående svar 

som möjligt. Vi använde oss även av en hermeneutisk metodansatts vilket var till fördel för vår studie 

då vi ville undersöka informanternas uppfattningar av lekens betydelse för skolans verksamhet. 

Vi upplevde som ovan beskrivet många olika styrkor med att använda sig av metoden men vi upplevde 

även vissa svagheter samt svårigheter. En svaghet med att använda detta arbetssätt är att det är 

tidskrävande. Det tar relativt långt tid att bearbeta allt insamlat material och det kräver stor 

koncentration. Svårigheter som vi upplever var att få tag på informanter som var villiga att ställa upp 

på intervjuerna. Vi upplevde under arbetets gång att informanter som sagt att de ville ställa upp 

hoppade av i sista sekund vilket medförde mer arbete för oss då vi tvingades leta nya informanter. 

Transparens är något som Ahrne och Svensson (2011) redogör för och innebär studiens 

genomskinlighet. Detta innebär att det går att följa hur en studie är genomförd i alla uppsatsens olika 

delar. Vi har redogjort för de val och avvägningar vi gjort samt hur analysen har gått till för att uppnå 

transparens. Vidare kommer det att beskrivas för förhållningssätt enligt Olsson och Sörensen (2011) 

samt Ahrne och Svensson (2011) som vi följt för att öka studiens tillförlitlighet samt giltighet. Det är 

av central vikt att studien man genomför är hållbar (Olsson & Sörensen, 2011). Reliabilitet innebär att 

olika forskare, med samma metod, ska kunna utföra studien och uppnå samma resultat. Detta är viktigt 

i en kvantitativ studie då studiens hållbarhet tillika pålitlighet stärks. Vid brist på reliabilitet i en studie 

finns en risk för att den är baserad på felkällor vilket i sin tur leder till att studien inte är pålitlig 

(Olsson & Sörensen, 2011). Vi har förhållit oss till reliabilitet genom att utföra intervjuerna med hjälp 

av en intervjuguide. Intervjuguiden, innehållande intervjufrågorna, ställdes till samtliga informanter. 

Validitet innebär att man undersöker det som studien syftar till (Olsson & Sörensen, 2011). Vidare 

innebär validitet att man ställer öppna frågor under intervjuerna så att informanten får chansen att 

svara utförligt istället för att enbart svara ja/nej. Detta för att skapa förtroende till informanten. Vi har 

förhållit oss till validitet genom att ställa öppna frågor till informanterna.  

Ett tredje begrepp som är kopplat till studiens trovärdighet är generaliserbarhet. Generaliserbarhet 

innebär att man ej ska dra generella slutsatser av studien då aspekter som miljö och kultur kan påverka 

resultaten (Ahrne & Svensson, 2011). Vi har förhållit oss till generaliserbarheten genom att vi har 

intervjuat informanter på olika skolor runt om i Stockholm. Vi har ej dragit generella slutsatser av 

informanternas svar utan snarare jämfört dessa med tidigare forskning. Dom tidigare nämnda 

begreppen som är primärt syftade till kvantitativa studier är bra att ha med sig även då man utför en 

kvalitativ studie även om det finns andra mer lämpade begrepp för just kvalitativa studier.  

 

Resultat och analys 

I följande text kommer det att redogöras för den analyserade datan i förhållande till centrala begrepp 

samt till de teoretiska perspektiv och begrepp vi valt för studien. I analysen av den insamlade empirin 

har vi kodat intervjuerna och av dessa koder har sedan ett antal olika teman skapats: 
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Konflikthantering, miljö, social utveckling, kunskapsutveckling 

Dessa teman kommer nedan att redogöras för och efter varje tema kommer även analysen presenteras. 

 

Konflikthantering 

Ett tema som framhålls efter analysen av den insamlade datan är bland annat konflikthantering genom 

lek då ett flertal pedagoger tog upp att just konflikter i relation till lek och menade att konflikter är ett 

återkommande problem i klassrummet. Om en konflikt uppstår på rasten är det vanligt förekommande 

att den även får ett fortsatt utrymme i olika lektionssituationer, som i sin tur leder till att lektionerna 

störs och koncentrationsförmåga hämmas för eleverna. Informant 1 menade att rasten och just leken 

kan användas för att lösa konflikter. Hen menar att “Om vi erbjuder eleverna en bra rast med 

aktiviteter där de rör på sig, stöd i att lösa konflikter så behöver inte ämnesläraren sedan ödsla tid på 

konfliktlösning eller störas av rastlösa barn”. Arbetet på fritidshemmet består inte bara av 

konflikthantering utförd av pedagoger. Enligt informant 5 så har hen uppmärksammat att barnen tagit 

lärdom av tidigare konflikthanteringar som resulterat i att de börjar lösa lättare konflikter på egen 

hand, samt etablerat en större förståelse för varandra. Detta styrks även av informant 6 som säger att, 

“Leken är jätteviktig för gruppsammanhållningen, det är under leken som man lär sig att ta hänsyn till 

varandra och att låta alla vara med. Det är ju en sak att lära sig om respekt och det är en annan sak att 

utöva den”. 

Konflikthantering är enligt Johnson och Johnson (2004) en stor del av pedagogers ansvar för att bidra 

till att barnen kan se skolan som en säker och trygg plats, där de kan lägga sin energi på lek, inlärning 

och socialisation. Ett annat syfte med att arbeta med konflikthantering och lära ut den till barnen är att 

förbereda dem för framtidens eventuella konflikter inom till exempel yrkes eller familjeliv. Arbetet 

med konflikthantering handlar inte bara om att sätta två elever mot varandra och tvinga dem att lösa en 

konflikt, det blir då enbart ett arbete som syftar till att släcka bränder och inte ett långsiktigt arbete 

gällande konflikthantering. Barnen ska lära sig att på ett bättre sätt mediera och kommunicera på ett 

sätt som bidrar till färre konflikter. Denna arbetsprocess beskrivs i fyra steg. Det första handlar om att 

upptäcka och analysera konflikten, det andra skedet består av att välja en lämplig strategi för att 

förebygga konflikter, tredje steget handlar om att inleda en sorts förhandling mellan de parter som är i 

konflikt, slutligen i det fjärde steget måste pedagogen gå in och agera som medlare ifall de inblandade 

parterna inte kan lösa konflikten på egen hand (Johnson, D. W., & Johnson, R. T. 2004). 

Informanterna berättar även att de jobbar med att ge barnen verktyg att kunna lösa konflikter på egen 

hand och hjälpa dem att bli mer självständiga. Även planering av fritids vistelsen är något som lyfts 

som ett redskap i arbetet med konflikter, ifall barnen har en mer meningsfull fritid och får hjälp i leken 

så blir de mer lekskickliga som enligt informanterna leder till en lägre frekvens av konflikter. Det 

framkommer även flera olika tolkningar av anledningar till konflikter. En tolkning berör den styrda 

och den fria leken som äger rum på skola eller fritidshem. Ett flertal pedagoger påpekar att mindre 

lekskickliga barn löper större risk att hamna i en konfliktsituation med anledning av att dem barnen 

kan ha svårare att tolka olika leksignaler och kan uppleva en form av utanförskap. Leksignaler är en 

form av kommunikation som kan kopplas till det sociokulturella perspektivet där samspel och 

kommunikativa processer, dvs. appropiering mellan människor är centralt (Säljö, 2014). Ett exempel 

på detta framkom i samband med intervju av informant 1, 

Jag ser leken som ett jättebra verktyg för att dels skapa relationer men också för att lära 

barnen att leka, jag anser att barn som är duktiga på att leka hamnar i mindre konflikter 
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än barn som inte är lekskickliga, jag använder mig själv som ett pedagogiskt verktyg i 

leken som möjliggör att jag kan lära ut hur leksignaler fungerar som att sluta betyder 

sluta. 

Dogan (2016) har genomfört en undersökning på lämpliga sätt att motarbeta konflikter i skolan. Det 

första som nämns är kravet på samarbete mellan skolans anställda och att dessa bör ha tillgång till en 

adekvat konflikthanteringsutbildning. Skolans anställda bör fokusera på aktiviteter som resulterar i att 

eleverna lär sig hantera stress, lära sig att kontrollera sitt humör, träning i att kommunicera, låta 

eleverna vara delaktiga i planering och ha inflytande (Dogan, 2016). 

Informant 2 nämner att hen brukar hålla i en yoga aktivitet som syftar till att barnen ska få hjälp att 

varva ner då hen anser att de ständigt söker den lättaste vägen fram pga. att de vill erhålla snabb 

tillfredsställelse. Hen lyfter att det rådande samhällsklimatet har sina brister och pekar på att de som 

pedagoger måste lära barnen att “hitta tillbaka till det som de kanske hade som spädbarn. Som vi 

faktiskt mår bättre av i det vuxna livet”. 

Även informant 6 menar att “lek är en plats där barn får slappna av, dom lär sig samarbeta med 

varandra och det är en plats där dom lär sig saker även om de inte alltid inser det själva”. 

Det framkommer även av informant 4 att barnens tillgång av olika lekmaterial under deras vistelse på 

fritidshemmet också kan han inflytande på frekvensen av olika konflikter. Ifall eleverna inte 

uppmuntras av det tillgängliga materialet eller att det kanske är bristfälligt så blir det svårare att 

engagera sig i leken och genom det ökar risken för att konflikter uppstår. Informant 2 hävdar att 

begränsat material även går att använda i syfte att träna barnen på att ta hänsyn till varandra då det 

öppnar för träning på turtagning. Informant 3 ser även möjligheter i arbetet då det kan förekomma 

vissa materiella brister då barnen får en större chans att utveckla sin egen fantasi. Att materialet på 

fritidshemmet spelar stor roll i barnens hantering av konflikter går att utläsa av informanternas svar 

under intervjuerna. I enlighet med det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2014) medierar vi människor 

ständigt med hjälp av artefakter. Dessa artefakter främjar således barnens utveckling. Då barnen 

hamnar i en konflikt är det viktigt att de samtalar med varandra för att försöka lösa denna. Att samtala 

samt samspela människor sinsemellan redogörs inom det sociokulturella perspektivet och benämns 

som appropiering (Säljö, 2014).  

 

Kunskapsutveckling: 

Enligt samtliga informanter kan leken användas som ett verktyg för att bidra till en mer gedigen 

kunskapsutveckling i klassrummet men även i samband med barnens vistelse i fritidshemmet. 

Informant 1 berättar att hen brukar använda närområdet för att styrka till exemplet matematik eller 

olika begrepp genom att leka olika lekar i skogen då hen kan uppmana till att räkna olika objekt som 

pinnar eller stenar samt att utmana eleverna att sätta namn på dessa objekt. Att använda sig av sin 

närmiljö samt att samspela med den, och med våra medmänniskor, är centralt för det sociokulturella 

perspektivet (Säljö, 2014). Detta är något som går att koppla samman med informanternas svar från 

intervjuerna. Som informant 1 beskriver, använder sig hen av redskap i skogen, tillika artefakter 

(Säljö, 2014), för att bedriva sin undervisning. Hen organiserar sin undervisning utefter dessa 

artefakter och barnen medierar kunskapen. Det går således att urskilja att leken på fritidshemmet inte 

enbart är planlös lek utan den blir meningsfull då barnen med hjälp av artefakter, i detta fall pinnar och 

stenar osv., medierar kunskap.  



15 

 

Persson (2012) redogör i sin artikel för en syn på lek som är i samspel med inlärning. Leken kan med 

fördel användas för att befästa kunskap, öka motivation till lärande samt ta inlärningens många 

abstrakta aspekter och göra dem mer konkreta. I samband med detta blir det som ska läras in mer 

begripligt för mottagaren. När en pedagog planerar en aktivitet kan det ge både positiva och negativa 

resultat. Ifall leken är ämnad att befästa kunskap, genom till exempel att sätta ord på olika saker i 

skogen, finns det en risk att leken blir för styrd och de deltagande eleverna tappar intresset. Det anses 

positivt att eleverna lär sig mer ämnesinriktad kunskap medan de leker, dock bör det ske på ett sätt där 

eleverna fortfarande har en del frihet att påverka leken eller lärandet då den blir mer meningsskapande 

(Persson, 2012).  

I relation till elevernas inflytande framkommer det lite olika svar från de tillfrågade informanterna, alla 

uttrycker att eleverna har någon form av inflytande även om det kan variera mellan olika skolor och 

pedagoger. Några exempel på svar på frågan om eleverna inflytande på verksamheten kunde se ut så 

här. Informant 3 menar att eleverna får inflytande genom att de kan välja mellan ett flertal aktiviteter 

som verksamheten erbjuder medan informant 4 säger att så länge det förhåller sig till kursplanen och 

inte leder till konflikter så får eleverna fria händer. Informant 1 talar om att de regelbundet har ett 

elevråd där eleverna får vara delaktiga och får möjlighet att påverka sin vistelse på fritidshemmet. 

Även om svaren varierar så är det genomgående att barnen får mer eller mindre inflytande i 

verksamheten som kan resultera i en ökad motivation. 

 

Informant 1 påpekar även att hen har mottagit en god respons från kollegor som anser att barnen är 

mer mottagliga för kunskap ifall de har haft en meningsfull fritid och genom denna har mindre spring i 

benen. Hen yttrar också att det blandade åldersspannet kan vara en utmaning i arbetet då barnen har så 

varierande förkunskaper. Informant 2 ser också en viss problematik med barnens olika förkunskaper i 

arbetet med den språkliga kunskapsutveckling på fritidshemmet, hen uttrycker dock en problematik 

som är mer grundad i barnens olika nationaliteter. Informationen som ovan redovisats av informant 1 

och 2 gällande hinder med leken går att koppla till Persson (2012) som i sin artikel redogör för sin 

definition av lek och menar att hon inte enbart ser leken som en aktivitet utan lyfter även vikten av de 

olika delmomenten i leken. Dessa delmoment innefattar förkunskaperna som eleverna besitter, 

introduktionen, genomförandet samt de metakognitiva samtalen efter leken. Även barnens 

föreställningsförmåga är av vikt inom lekens ramar.  

Inom det sociokulturella perspektivet, å andra sidan, förespråkas det blandade grupper med elever som 

besitter olika typer tillika nivåer av förkunskaper (Säljö, 2014). För att eleverna ska utvecklas krävs 

det att de befinner sig inom den proximala utvecklingszonen vilket innebär att eleverna ska appropriera 

kunskap i samspel med varandra. Om eleverna i gruppen besitter samma förkunskaper kan eleverna 

inte utvecklas då de inte har någon ny information att utbyta med varandra. Detta talar alltså mot 

informanternas uttalanden gällande barn med olika förkunskaper.  

De aktiviteter som är ämnade för att styrka barnens vokabulär, menar informant 2, kan tendera att få 

en mer polariserande effekt bland barnen. Detta då barnen kan bli mer bekväma att ansluta sig till 

grupper med samma språktillhörighet. Informant 6 berättade följande under intervjun, “ett annat 

exempel är en elev som kommer från Island, hon kunde knappt någon svenska och hennes 

språkkunskaper inom svenskan utvecklades enormt i leken med andra barn”. 
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Informant 4 nämner även ett ytterligare stärkande samband mellan lek och kunskapsutveckling, att den 

fungerar som ett kunskapsbefästande verktyg som pedagogerna kan använda för att stödja ämneslärare 

och barnen själv “I leken bearbetas det som barnen har lärt sig och den befäster deras kunskaper så 

leken är jätteviktig för skolan.”. Detta framkommer även i Perssons (2012) artikel som menar att leken 

är ett bra verktyg för att befästa kunskap. Kopplat till detta uttrycker även informant 5 att 

fritidshemmet med fördel kan befästa kunskap genom lek samt att leken möjliggör flera 

inlärningsformer då hen anser att alla barn lär sig olika bra på olika sätt. Detta genom att den kunskap 

som fritidshemmet kan förmedla är av en mer praktisk natur istället för den teoretiska som barnen 

möter i klassrummet. Detta går att koppla till det sociokulturella perspektivet som talar om artefakter 

och mediering (Säljö, 2014). Informant 5 beskriver i intervjun att leken på fritidshemmet möjliggör för 

olika typer av lärande då den lär ut mer praktisk kunskap. Ponera att barnen fått lära sig i klassrummet 

vad en cykel är men att lära sig cykla utan att praktisk fått testa på att cykla är näst intill omöjligt. När 

barnen vistas på fritidshemmet får de lära sig hur man använder en cykel, som i detta exempel är 

detsamma som en artefakt. De medierar då denna kunskap och kan på så sätt agera med dess omvärld. 

Undervisningen har då gått från en teoretisk form till en praktisk.  

 

Miljö 

Ett annat återkommande tema som vi valt efter analysen av intervjuerna är den omringande miljön. Att 

miljön påverkar elevernas lek, både positivt samt negativt är något som upprepade gånger omnämns i 

intervjuerna. 

Informant 2 menar att närmiljön “färgar deras lek”. Hen beskriver att utomhusmiljön på fritidshemmet 

där hen arbetar, utåt sett kan, ses som en inspirerande och inbjudande miljö men att den i själva verket 

inte alls är det. Hen lyfter att skolgården saknar redskap och menar att miljön begränsar elevernas lek. 

Informant 2 beskriver även fritidshemmets inomhusmiljö och menar att det finns mer möjligheter där 

till följd av ett bredare sortiment av material. Hen förklarar det som att “inomhus är det mer 

laborativt”. Precis som informant 2 lyfter vikten av redskap gör även det sociokulturella perspektivet 

det (Säljö, 2014). Perspektivet menar att dessa artefakter, tillika redskap, är centralt för människans 

utveckling samt förmåga för att kunna varsebli sin omvärld.  

Även informant 1 framhäver den bristfälliga miljön på hens fritidshem och menar att detta i allra 

högsta grad påverkar elevernas lek. Hen menar att miljön inte är anpassad efter eleverna och säger att 

hen “önskar att när man bygger en skola att man tänker mer på barnen och deras vistelse”. 

Informant 3 talar i intervju om den omringande miljön och menar att barnen leker olika beroende på 

vilken miljö de befinner sig i. Hen förklarar att fritidshemmet där hen arbetar är omringad av en stor 

skog och lyfter skillnaden på leksätt då de befinner sig ute i skogen samt när de befinner sig inomhus i 

fritidshemmets lokaler. Informant 3 framhåller även att miljön kan begränsa leken om det inte finns 

tillräckligt med material att leka med men menar även att detta kan utveckla barnens fantasiförmåga då 

de “tvingas” leka med de material som finns. Detta styrker även informant 6 som även hen talar om 

bristfälliga miljöer men menar att “fantasin stimuleras oavsett”. Även här går det att se likheter med 

det sociokulturella perspektivet som talar om artefakter som en central del (Säljö, 2014). Informant 3 

menar att bristen på material inte enbart är negativt utan även kan utveckla elevernas fantasiförmåga. 

Den proximala utvecklingszonen enligt Vygotskij i Säljö (2014) är även den en central del inom 

perspektivet, se beskrivet i teoriavsnittet. Detta kan kopplas till elevernas fantasi i förhållande till de 

omringande artefakterna. Då det råder en avsaknad av artefakter tvingas eleverna själva skapa dessa 



17 

 

för att utveckla sin lek samt varsebli omvärlden. Eleverna befinner sig under denna skapelseprocess i 

den proximala utvecklingszonen. 

Genomgående menar samtliga informanter således att miljön är en central del i hur eleverna leker samt 

att den påverkar leken. Informant 4 lyfter även att miljön är något som pedagogerna på fritidshemmet 

ständigt observerar och utvecklar, detta för att miljön ska vara så inspirerande som möjligt, “lärmiljön 

och lekmiljön är något vi ständigt har koll på så att den är utmanande och inspirerande”. 

Informant 5 svarade följande när vi frågade henne hur hen ser på leken kopplat till miljön, och 

huruvida den påverkar leken, 

 

Ja i högsta grad. Främst på grund av att vi är i klassrum och kan inte ha materialet 

synligt för eleverna. Om eleverna ser materialet synligt så blir de även sugna på att 

börja leka. Förskoleklassrummen har framme allt material och vi märker stor skillnad 

när vi är där. Detta är också en svårighet i yrket att vi hela tiden ska förbereda i 

klassrummen och plocka fram allt varje dag för att de ska bli inspirerade att leka. 

 

I informant 5s uttalande gällande miljön går det att finna likheter med Basil, P. T., & Ndijuye, L. 

(2018) som lägger stor vikt på hur skolan väljer att organisera och arbeta på ett sätt som ska främja 

elevernas förmåga att socialisera. Det kan handla om hur klassrummet är strukturerat eller hur 

pedagogerna lägger vikt på olika aktiviteter som är ämnade för att utsätta barnen för olika sociala 

situationer som med fördel ger dem träning i kommunikation och samspel. (Basil, P. T., & Ndijuye, L. 

2018). 

 

Social utveckling 

Den sociala utvecklingen hos eleverna är ett tema som vi uppmärksammat i intervjumaterialet. I 

intervjuerna framkommer det att många elever utvecklas socialt av att leka med varandra. Vissa 

informanter menar att leken hjälper eleverna att bl.a. urskilja sociala koder. Inom det sociokulturella 

perspektivet är som ovan beskrivet, se avsnittet gällande teoretiska perspektiv, de kommunikativa 

processerna centralt (Säljö, 2014). En individ utvecklas således i samspelet med sina medmänniskor 

och dess omgivande miljö samt kultur. Det går att finna en tydlig koppling mellan hur eleverna 

utvecklas socialt av leken. Vygotskij (2001) talar om lekens betydelse för barnens utveckling tack vare 

dess sociala betingelse.  

Informant 1 påpekar vikten av att förbereda eleverna för att bli självständiga och säger följande, “vi 

lägger ju en grund så att barnen kan leka mer självständigt och blir mer förberedda på att leka själva i 

äldre ålder”. Detta får att likna vid Basil och Ndijuye (2018) som menar att det för föreligger ett ansvar 

på pedagogen att stödja och utveckla elevernas sociala utveckling eftersom det är centralt för att klara 

av utmaningar senare i livet. Utmaningar som att senare i livet kunna socialisera med kollegor eller 

familjemedlemmar. Fördelar med att ge eleverna en bra förståelse för hur sociala egenskaper fungerar 

kan vara att de enklare kan komma in gemenskap, får enklare att samarbeta samt en ökad toleransnivå. 

(Basil & Ndijuye, 2018). 

Att leken påverkar samspelet mellan eleverna är även det en gren av den sociala utvecklingen som 

lyfts av samtliga informanter. De menar att barnen, med hjälp av leken som pedagogiskt verktyg, lär 
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sig att samarbeta med varandra, ta hänsyn till varandra samt respektera varandra. Informant 4 menar 

att, “leken bidrar till att eleverna lär sig samspel med varandra, och att alla kommer till tals”.   

“Barnen lär sig empati och att vara ledare för varandra, att ta hänsyn och att allas åsikter är viktiga”. 

Detta säger informant 3 gällande social utveckling kopplat till lek. Hen menar även att samspel, inte 

bara är något som skapas eleverna sinsemellan utan även mellan pedagog och elev. Vidare talar 

informant 3 om utvecklingen hos blyga barn och framhåller att hen upplever att de barn som normalt 

inte vill vara med i leken och ta plats utvecklas socialt av den styrda leken, “den styrda leken ger ju lite 

blygare barn chansen att delta och det i sin tur gör ju att dom vågar ta mer plats senare i den fria 

leken”. Detta framkommer även av Persson (2012) som redogör för Vygotskijs syn på den centrala 

rollen av samspelet mellan individ och miljö som ett steg i lärandeprocessen samt interaktionen 

människor sinsemellan. Vare sig eleven aktivt deltar i leken eller intar rollen som en passiv aktör 

menar Vygotskij att hen utvecklas. Han påpekar även att eleverna ofta inleder som passivt, 

observerande aktörer för att sedan delta aktivt i leken. Detta menar han således är den viktigaste typen 

av inlärning. 

Gemensamt för samtliga intervjuer är att informanterna lyfter vikten av respekt samt 

gruppsammanhållning. Informant 4 säger följande, “gruppsammanhållningen kan bli bättre om 

eleverna tränas i att leka med varandra, och med de som de inte alltid leker med annars”. Även 

informant 3 säger, “leken bidrar mycket till gruppsammanhållningen”. Informant 2 talar även hen om 

gruppsammanhållning och menar att leken etsar ihop barnen. Hen lyfter även att barnen lär sig att 

förhålla sig till varandra och till regler med hjälp av leken som pedagogiskt verktyg. Detta går att 

koppla till Basil och Ndijuye (2018) Som menar att barn som har en högre social kunskap hamnar i 

färre konflikter, får lättare att skaffa vänner som resulterar i att skolans påtvingade sociala miljö blir en 

tryggare plats för barnet som då kan ägna sin koncentration på annat som inlärning. En annan positiv 

aspekt av att besitta en god social förmåga är att kunskap kan enklare förmedlas mellan lärare och elev 

då eleven till exempel kan ha lättare att uttrycka något som denna kanske inte förstår samt att det blir 

lättare för läraren att förmedla kunskapen till eleven. (Basil & Ndijuye, 2018). 

Att leken främjar elevernas sociala utveckling, är som ovan beskrivet, ett faktum enligt informanterna. 

Leken bidrar således mycket och informant 3 menar att det ofta kan vara osynlig inlärning, “lek är 

som teambuilding för barn utan att dom vet om det”. Detta menar även informant 4 som säger, “leken 

är verkligen bra för att dom lär sig utan att dom tänker på att dom lär sig”. 

Diskussion  

Som tidigare nämnt är studiens syfte att söka kunskap om uppfattningar om lek på fritidshemmet. 

Nedan kommer det att redogöras för en diskussion omfattande studien. I detta avsnitt kommer studien 

att knytas samman samt så kommer studiens frågeställningar besvaras. Vidare kommer detta avsnitt att 

koppla studiens sammanfattande data till tidigare forskning. Frågorna kommer att redogöras för i 

punktform samt besvaras därefter.  
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Hur beskriver pedagogerna på fritidshemmet deras arbete med lek i praktiken? 

I resultatet framkom att informanterna på fritidshemmet aktivt arbetar med lek i praktiken och att det 

finns en rad olika syften med att använda leken som ett pedagogiskt verktyg. Informanterna beskriver 

att de arbetar med lek som ett gruppstärkande verktyg, för att befästa kunskap, samt att de varierar 

formen mellan fri- samt styrd lek. 

De förhåller sig till fritidshemmets syfte och använder sig av olika lärosätt.  

 

På vilket sätt, enligt pedagogerna på fritidshemmet, påverkas eleverna av leken? 

Enligt det bearbetade intervjumaterialet framkom det att informanterna anser att eleverna påverkas på 

många olika sätt av att leka. Det framkom att det finns många positiva aspekter med leken såsom att 

eleverna lär sig att hantera konflikter och de blir mer koncentrerade på lektionerna om de lekt av sig på 

fritidshemmet samt på rasten vilket i sin tur har en positiv påverkan på elevernas inlärningsförmåga. 

Enligt materialet framkom även att leken är ett bra verktyg för att lära eleverna att ta ansvar och vara 

snälla mot varandra.  

 

Hur beskriver pedagogerna på fritidshemmet den fysiska miljöns påverkan på leken hos 

eleverna? 

I det bearbetade i intervjumaterialet framkom det olika svar på hur den fysiska miljön påverkar leken 

hos eleverna. Materialet visade att informanterna anser att den fysiska miljön både kan begränsa samt 

främja elevernas lek. Informanterna framhåller att utbudet av redskap spelar en central roll i elevernas 

lek på fritidshemmet. Om eleverna upplever av avsaknad av redskap, menar informanterna att detta 

kan begränsa leken men även främja den då elevernas fantasi utvecklas. 

 

Vilka hinder och möjligheter upplever pedagogerna på fritidshemmet att leken erbjuder? 

Enligt det bearbetade intervjumaterialet framkom det en rad olika hinder samt möjligheter kopplat till 

leken. Informanterna nämnde att personalbrist och tidsbrist är hinder i samband med leken. Även 

elevernas olika förkunskaper kan ses som ett hinder. Att leken bidrar till social tillika 

kunskapsutveckling samt befäster kunskaper är något som framkom som möjligheter med leken. 

 

Litteraturdiskussion 

Resultatet av den bearbetade samt analyserade datan visar att pedagogerna på fritidshemmet använder 

sig av lek på många olika sätt. I intervjumaterialet framkom det att leken kan användas i olika miljöer 

bl.a. skogen. I en sådan situation kan man som pedagog då använda sig av skogens material som en 

del i undervisningen. Detta kan syfta till att styrka inlärningen gällande matematik samt språk. Detta 

går att relatera till Coates och Pimlott‐Wilson (2018) som redogör för att barns möjligheter till 

utevistelse i skolan minskat de senare åren och menar även att detta leder negativa effekter för barnens 

hälsa men också deras utveckling. Artikeln uttrycker att det är viktigt för barn att inte bara få lära sig 

saker rent teoretisk, det är minst lika viktigt att få uppleva det som är ämnat att barnen ska lära sig i det 

mer formella lärandet som bedrivs i klassrummet. Det är alltså viktigt att uppnå en balans mellan det 

formella och till exempel fritidshemmets informella lärande och genom det bidra med en mer gedigen 
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inlärning till eleverna. Ett par orsaker som bidrar till att barn spenderar mindre tid utomhus är skolans 

prioriteringar och den ökade användningen av olika tekniska redskap som datorer och tv (Coates & 

Pimlott‐Wilson, 2018).  

Detta är i enlighet med det sociokulturella perspektivets begrepp mediering då det sker i interaktion 

mellan olika individer där kunskap byts ut genom att kommunicera samt att man använder sig av 

artefakter som gör kunskapen mer konkret för den som ska lära sig något. Ett exempel på detta kan 

vara i naturkunskapen, ifall läraren undervisar eleverna om svenska skogar och försöker förklara vad 

en gran är. Då kan det bli lite abstrakt att kanske bara tittat på en bild av en gran med en tillhörande 

beskrivning. Att då applicera fritidshemmets mer informella struktur där barnen får leka i skogen och 

kanske leta efter grankottar samt klämma, känna och lukta så kunskapen uppfattas som mer konkret 

och begriplig.   

Ett annat syfte med att använda lek som pedagogiskt verktyg är enligt informanterna lekens 

gruppstärkande dimension. Det framkommer i intervjumaterialet att leken kan användas som ett 

gruppstärkande verktyg för att sammansvetsa en grupp. Detta går att relatera till Basil och Ndijuye 

(2018) som lyfter vikten gällande sociala färdigheter och menar att individer med en mer gedigen 

social förmåga hamnar i färre konflikter samt känner en större trygghet på skolan. Detta är även något 

som Ginsburg (2007) lyfter och han menar att leken är gynnsam för att utveckla flera olika mänskliga 

attribut som fantasi, kreativitet, fingerfärdighet samt kognitiv, emotionell och fysisk styrka. Leken 

fungerar även som ett verktyg för att bearbeta något som tidigare har upplevts som otryggt, barnen kan 

återskapa den otrygga situationen på sina egna villkor och ha kontrollen medan de erövrar sina rädslor 

(Ginsburg, 2007). 

För att bygga relationer och skapa en tryggare grupp enligt (Yogman, m.fl., 2018) så har leken såväl 

en positiv effekt på barn som på vuxna. I artikeln hävdar dem att när en förälder deltar i sitt barns lek 

får denne en bättre förståelse för hur barnet ser på världen, den vuxna får alltså en djupare förståelse av 

barnets egna perspektiv. Detta i sin tur leder till en bättre och tydligare kommunikation mellan de två 

individerna (Yogman, m.fl., 2018). Detta är något synsätt är även något som enligt oss kan överföras 

mellan lärare och elev. För att skapa en trygg elevgrupp menar vissa informanter att det kan vara av 

betydande roll att hjälpa de mindre lekskickliga eleverna in i leken.  

Att befästa kunskap är ett annat syfte med leken som pedagogerna aktivt använder sig av inom 

fritidshemmet. Av intervjumaterialet kan man utläsa att leken kan användas som ett verktyg för att 

befästa kunskaper vilket är av betydande vikt för skolans övriga verksamhet. Detta är även något som 

Persson (2012) tar fasta på i sin artikel och menar att leken är ett bra verktyg för just detta.  

Vidare framkom det i intervjuerna att informanterna använder sig av såväl styrd lek som fri lek i 

undervisningen på fritidshemmet. Det framkom att informanterna ansåg att det både finns positiva och 

negativa aspekter med de båda leksätten. Persson (2012) redogör i sin artikel att planerade aktiviteter 

både kan ha ett positivt som negativt utfall. Risken med en allt för styrd lek som är inriktad på 

ämneskunskap är att barnen tröttnar och tappar intresset. Hon menar samtidigt att det är positivt att 

leken resulterar i ämneskunskaper men att detta bör ske på ett friare sätt där eleverna har möjlighet att 

påverka. Perssons (2012) redogör i sin artikel gällande Vygotskijs syn på den fria leken. Vygotskij 

menar att det är den fria leken som ett tillstånd där eleverna fritt kan använda sin fantasi i praktiken 

samt ge uttryck åt deras uppfattande omvärld. Han menar även att leken bidrar till elevernas 

ansvarstagande, uttryckande av värderingar samt deltagande i arbete. Han framhåller även vikten av 

meningsfullhet i leken, dess möjlighet att skapa ett samarbete mellan vuxna och barn samt att leken 
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bör anknytas till elevernas erfarenheter. Detta är även något som relaterar till lgr11 (Skolverket, 2018) 

kapitel rörande fritidshemmet, 

 

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda 

eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i 

elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas 

ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en 

variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande 

(Skolverket, 2018, s. 22). 

 

I det bearbetade intervjumaterialet framkom även att den fysiska miljön påverkar elevernas lek. Det 

framkom att den fysiska miljöns tillhörande redskap erhåller en central roll i elevernas lekprocess. I 

materialet lyfts det att en avsaknad av redskap hämmar och begränsar leken hos eleverna medan om 

den fysiska miljön erbjuder olika redskap, främjas leken. Detta går i linje med Vygotskijs (2001) syn 

på den fysiska miljön som menar att människan varseblir sin omvärld då hen medierar kunskapen med 

hjälp av artefakter. 

I materialet framkom det även att en begränsning av redskap kan utveckla elevernas fantasiförmåga då 

dom “tvingas” att leka med de få redskap som finns eller skapa egna redskap. Detta går att relatera till 

Yogman, Garner, Hutchinson, Hirsh-Pasek, och Golinkoff (2018) som talar om leksaker och dess 

funktioner samt värden för utveckling. Många kan anse att dyrare leksaker som kanske inte alla 

föräldrar har råd med ska ge barn en högre grad av utveckling. Detta är inte sant enligt artikeln då 

billigare eller simplare leksaker som till exempel klossar, kritor eller bollar även fyller en viktig 

funktion när det kommer till att utveckla barns fantasi och kreativitet (Yogman, m.fl., 2018). Således 

går det att finna en funktion för samtliga redskap och även då en skolgård ibland kan sakna avancerade 

klätterställningar osv. så innebär detta inte alltid att eleverna hämmas i sin lek utan de även kan 

utvecklas till att tänka själva och komma med egna idéer. Detta kan kopplas till Vygotskijs begrepp, 

den proximala utvecklingszonen (Säljö, 2014). Då avsaknaden av material även kan främja elevernas 

fantasiförmåga samt skapande kan man på ett sätt tolka det som att de befinner sig i den proximala 

utvecklingszonen när de skapar egna aktiviteter med hjälp av ett begränsat utbud av artefakter. 

  

Betydelse för praktiken och professionen 

I detta stycke kommer det att redogöras för studiens resultat kopplat till dess betydelse för 

yrkesprofessionen. Då vi som kommande fritidspedagoger erhåller ett stort ansvar för elevernas trivsel 

samt utveckling under fritidshemmets verksamhet anser vi att det är centralt att involvera leken i 

undervisningen. Resultatet av studien visar på lekens betydelse för eleverna och därför anser vi att den 

kan vara ett bra verktyg att använda som fritidspedagog.  

I lgr11 (Skolverket, 2018) framkommer det att undervisningen ska ge eleverna en meningsfull tid som 

är baserad på olika lärosätt samt på elevernas egna intressen. Vi anser att leken är ett bra verktyg att 

använda då det är olika former av aktiviteter som går att utforma själv eller i samspel med eleverna. I 

resultatet framkommer det att leken kan användas som ett verktyg för att hantera olika typer av 

konflikter, eleverna sinsemellan. Dessa konflikter som annars inte hade behandlats under lekens gång 
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menar vissa informanter istället hade kunnat ta tid av skolans övriga verksamhet. Vi anser därför att 

det är av stor vikt som man bör arbeta med lek på fritidshemmet samt att man som pedagog bör se och 

förstå lekens potential som pedagogiskt verktyg. 

 

Slutsatser 

Slutsatsen för denna studie är att leken är mer än bara just en aktivitet som barn eller vuxna engagerar 

sig i för nöjes skull. Den fungerar också som ett bra verktyg i utvecklingens mångsidiga arena. Den 

styrker social utveckling som leder till en tryggare och mer välkomnande miljö i skolan så eleverna 

istället kan fokusera mer på ämnesinlärning. I samband med det kan man säga att leken indirekt 

styrker eleverna kunskapsutveckling. Ifall leken formas och planeras i samspel med skolans övriga 

verksamhet bidrar den även till mer ämnas inriktade kunskaper som till exempel matematik, svenska 

eller naturkunskap.  

Saker som kan hämma lekens effekt i skolan är bland annat tidsbrist på personalen kanske inte hinner 

planera aktiviteter som ämnad att främja den sociala eller kunskapsinriktade leken. En annans aspekt 

som även det kan påverka negativt är personalbrist i kombination av stora barngrupper som även det 

leder till en mindre adekvat vistelse i skolan. Att leken är central för att eleverna ska utvecklas är svårt 

att förneka och därför bör den få mer plats i skolan samt att personalen bör vara delaktiga och 

lekskickliga själva. 

 

Vidare forskning 

I samband med detta arbetet så har vi uppmärksammat en generell brist när det kommer till forskning 

som berör fritidshemmet. Av den anledningen anser vi att det är av stor vikt med mer praktiknära 

forskning på fritidshemmen. Exempelvis bör aktiviteter såsom lek och informellt lärande får med 

utrymme i forskningsvärlden. Då sådan forskning kan leda till en mer meningsfull vistelse och 

utveckla verksamheten för eleverna som går i obligatorisk skolgång med högra krav på resultat. Det är 

även ett en skyldighet för skolan att bistå elever med en likvärdig utbildning som är begriplig för all 

enligt gällande styrdokument. 

Gällandes forskning som grundas i leken och dess för samt nackdelar finns det betydligt mycket mer 

underlag för. Dock tror vi att det fortfarande finns mer områden inom utvecklingen där leken kan 

agera som verktyg, både för vuxna och för barn. Genom ett utarbetat forskningsunderlag kanske man 

kan lägga mer krav på skolledningen att uppmuntra och ge tid till att pedagoger kan vara mer delaktiga 

i själva leken som äger rum på skolor. 
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