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Abstract 

Free play or activities? A study about pupils and pedagogues view on the two foundations of 

leisure time. 

 

The purpose with our study is to compare from pupils and pedagogues point of view, the two 

foundations of leisure time; free play and pedagogue lead activities. The background to our 

study is found in the history of leisure time and its focus on the free child, but also with the 

increasing demands of a more didactic context in the Swedish curriculum. We use both 

qualitative and quantitative methods in forms of interviews and surveys. The collected data in 

our study is analysed from a sociocultural perspective, more specific with Lev S Vygotskijs 

play theory. Our result shows that pupils and pedagogues agree that activities are more 

popular than free play, and it is with the help of activities leisure time is defined. The result 

also shows that free play is important, but difficult to define and more used as a complement 

to activities. The conclusion that is presented in the study is that what we thought would be 

contrary to each other instead is dependent of each other. Activities define leisure time and 

provide a sense of clarity, structure and security. The free play includes values such as 

fantasy, creativity and amusement and symbolizes the soul of leisure time. In other words, 

leisure time cannot be built on either activities or free play but on collaboration between both. 

That collaboration gives pupils a possibility to choose. 

 

Keywords: Free play, activities, leisure time, pupil, pedagogue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 

Syftet med vår studie är att, utifrån elevers och pedagogers perspektiv, jämföra synen på 

fritidshemmets två fundament; fri lek och pedagogstyrda aktiviteter. Bakgrunden till vår 

studie är ur vilken historia fritidshemspedagogiken vuxit fram med fokus på det fria barnet, 

men också dagens ökade fokus på undervisning med det nya läroplanstillägget. Vi använder 

oss av kvalitativa och kvantitativa metoder i form av intervjuer och enkäter. Studiens 

insamlade data har sedan analyserats ur ett sociokulturellt perspektiv, mer specifikt med hjälp 

av Lev S Vygotskijs lekteorier. Resultatet visar att elever och pedagoger är överens om att 

aktiviteter är mest populära och att det är utifrån dessa fritidsverksamheten definieras. 

Resultatet visar också att den fria leken är viktig, men att den dels är svår att definiera samt att 

den fungerar mer som ett komplement till de pedagogstyrda aktiviteterna. Den slutsats som 

presenteras i studien är att det som vi på förhand såg som varandras motsatser istället har en 

beroendeställning till varandra. Pedagogstyrda aktiviteter definierar fritidshemmets 

verksamhet och ger elever som pedagoger en tydlighet, struktur och trygghet. I den fria leken 

ges fantasi, kreativitet och lustfylldhet utrymme och symboliserar på så sätt fritidshemmets 

själ. Det handlar med andra ord inte om att bygga verksamheten på det ena eller det andra, 

utan att de kompletterar varandra på så sätt att eleverna har en valmöjlighet. 

 

Nyckelord: Fri lek, aktiviteter, fritidshemmet, elev, pedagog 
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Inledning 

Idén för denna studie föddes tidigt under vår utbildning på högskolan. Under olika 

seminarietillfällen och raster diskuterades det flitigt kring de nya styrdokument som under vår 

första tid på utbildningen var på väg att komma och som sedan skulle lanseras under 

sommaren 2016. Vi ställde ofta den fria leken mot det mer aktivitetsstyrda som 

styrdokumenten skulle komma att framhålla. Reaktionerna vi fick av kurskamrater och i 

många fall erfarna pedagoger var väldigt skiftande och det fanns en del som talade gott om 

hur de nya styrdokumenten skulle utveckla fritidshemmets arena och bidra till ett mer seriöst 

sätt att se på fritidshemmet. I den andra änden fanns de pedagoger som såg den fria leken som 

det självklara och som fritidshemmets redan givna platå och som föraktade styrda aktiviteter 

som något som inte hörde hemma på fritids utan i skolan. Vi blev redan då nyfikna och 

intresserade av att ta reda på mer inom detta område och få svar på våra tankar och 

funderingar inom ämnet.  

 

Tankarna gick till att undersöka detta område mer noggrant nu när de nya styrdokumenten för 

fritidshemmet är släppta och är inne på sin andra termin. Med mer erfarenhet och nya tankar 

och ingångar inom ämnet så hoppas vi kunna besvara våra egna funderingar kring hur 

pedagoger och elever ser på fri lek och pedagogstyrda aktiviteter.  Den gemensamma 

nämnaren mellan dessa två fundament inom fritidshemmet är leken. Därför är det med ett 

barnperspektiv och lekteori som grund vi valt att djupdyka in i fritidshemmets praktik. 
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Bakgrund 

Vi tog upp i det inledande avsnittet att tankarna för denna studie växte fram i och med den 

nya läroplanen för fritidshemmet som var på intågande. Fritidshemmet skulle äntligen få egna 

tydliga riktlinjer att följa. Samtidigt som uppdraget förtydligas så argumenteras det ofta för 

det fria barnet i fritidshemsdebatten. Men vad ligger egentligen till grund för den här 

ambivalensen kring fritidshemmets uppdrag? Och hur styrd kan en verksamhet som bygger på 

lek egentligen vara? Som ingång till vår studie behöver vi först ha en bakgrund kring vad vårt 

främsta styrdokument läroplanen säger men också ge en kort redogörelse för de pedagogiska 

tanketraditionerna som verksamheten vilar på.  

Fritidshemmet enligt läroplanen 

Det står klart och tydligt i det första stycket under syfte i läroplanen att eleverna ska ges en 

meningsfull fritid när de tillbringar sin tid på fritidshemmet och detta ska utgå från vad 

eleverna själva upplever som just en meningsfull fritid. Fritids behöver alltså skanna 

elevgruppen och se vilka intressen och behov det finns i gruppen, därefter anpassa 

verksamheten och lokaler. Samtidigt står det i läroplanen att eleven ska utmanas att våga testa 

nya saker inom olika former av aktiviteter (Skolverket 2016, s. 24). Redan i syftesdelens 

första stycke ser vi hur aktiviteter ställs mot elevernas egna fria val som innefattar leken. Här 

kan man tolka det som att det eleven uppfattar som meningsfullt är meningsfullt för 

fritidsverksamheten och därmed bör ligga som bas för det lärande som sker. 

 

Längre ner i texten kan man läsa hur utformningen av lärandet på fritids ska vara. Det ska 

innehålla delar av upplevelse, grupporienterat och situationsstyrt lärande men samtidigt ha 

fokus på vad eleverna tycker och vill (Skolverket 2016, s. 24). Här kan man se hur 

grupporienterat lärande och situationsstyrt lärande dyker upp och återigen utmanar det fria 

mot det mer styrda. Upplevelser och situationsstyrt är lekens grundfundament och bäddar för 

en lek där elevernas egna intressen kommer till tals och som blir meningsfull för dess 

deltagare. Vi ser det gruppstyrda som pedagogernas sätt att hålla i aktiviteter och styra 

elevernas riktning för att i slutändan eleverna ska lära sig något som angetts i läroplanen. 

 

Det står även i läroplanen att leken är en viktig del av fritidshemmet och att den främjar olika 

delar av elevernas sociala vardag så som fantasin, få sina egna identiteter, bli mer kreativa och 

lära sig att umgås med andra (Skolverket 2016, s. 24). Detta kan tolkas som att även leken får 

en viktig plats i läroplanen men att lek inte endast är ”lek”. Det framkommer att leken är ett 
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sätt att lära sig många olika saker och få verktyg att ta med sig ut i livet för framtida möten 

med nya människor och situationer. 

 

Fritidshemmet ska även vara en plats för vila och återhämtning (Skolverket 2016, s. 24). 

Detta ger eleverna stort spelrum över deras eftermiddag då det ska finnas möjlighet att 

återhämta sig efter en tuff dag i skolan. Det behöver alltså inte bara handla om lek och 

aktiviteter under en dag på fritids, vilket många tror enligt oss. Detta kan krocka med styrda 

aktiviteter då det kan finnas elever som endast behöver vila en viss dag men som ändå slussas 

in i någon sorts aktivitet. 

 

Läroplanen tar upp hur eleverna ska få ta del av goda kamratrelationer och få känna på 

gemenskapen som finns inom en grupp (Skolverket 2016, s. 24). Detta är enligt oss en 

aktivitet för pedagoger att planera och genomföra för att dessa kamratrelationer ska kunna få 

upplevas på fritidshemmet. Vi anser att leken är en viktig pelare inom detta område och kan 

uppmuntra till goda relationer mellan elever som vanligtvis inte umgås. Här kommer 

pedagogernas roll in då de behöver stötta och hjälpa till att bygga dessa relationer i leken, 

annars är risken stor att elever lämnas utanför tror vi. 

 

Styrdokumenten tar upp demokrati, mångfald och olikheter som en viktig sak att jobba med 

(Skolverket 2016, s. 24) och där behövs ett tydligt arbete för att uppmärksamma dessa delar 

av elevernas vardag. Detta ser vi som en pedagogstyrd del av fritidshemmet som behöver 

planeras och genomföras noggrant. 

 

Vi ska erbjuda eleverna att pröva på olika sätt att uttrycka sig, både i tal och i sitt skapande 

genom estetiska former där de ska lära sig att kommunicera på olika sätt. Detta med elevernas 

egen nyfikenhet som grund (Skolverket 2016, s. 24-25). Här finns det enorma möjligheter för 

eleverna att testa sina vingar och skapa utifrån sina egna förutsättningar. Det krävs av 

pedagogerna att redskap och tid finns till eleverna. Även här finns det möjligheter för ett 

pedagogstyrt lärande med olika skapandeteman och aktiviteter. Då gäller det som vi ser det att 

pedagogerna fångar upp elevernas intressen för att det ska bli meningsfullt för dem. 

 

I de två sista styckena i läroplanen står det om hur fritids ska bidra med att intressera eleverna 

för teknik, natur och samhället och att ge dem möjlighet att prata om och utforska dessa delar. 

Fritids ska även erbjuda eleverna vardagsmatematik och kunskap om hur man kan ha en 
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hållbar utveckling i samhället (Skolverket 2016, s. 25). Vardagsmatematiken kommer in 

mycket när man spelar sällskapsspel eller leker olika lekar. Annars krävs det att pedagogerna 

styr upp lärandet för teknik, natur och samhälle då dessa saker inte är något naturligt i 

fritidsverksamheten. Då menar vi att det gäller att göra det på ett informellt sätt så lärandet 

inte blir en förlängning på det som sker i ett klassrum. 

 

Eleverna ska även få naturupplevelser och fysiska aktiviteter och få reda på varför dessa saker 

är viktiga för människan (Skolverket 2016, s. 25). Dessa två saker är både den fria lekens 

arena, samt en chans för pedagoger att styra innehållet då fysisk aktivitet kan innebära väldigt 

mycket olika saker så som att erbjuda plats och tid för eleverna att leka och använda sin egen 

fantasi för att fysiskt röra sig allsidigt. Naturupplevelser likaså, det banar rum för lek att ta sig 

till skogen och det finns oändligt med material och möjligheter att stimulera leken. Det finns 

även chans att ha styrda aktiviteter i skogen då möjligheterna i naturen är stora. 

Det fria barnet enligt Rousseau och Key 

Två förgrundsfigurer till det fritidspedagogiska uppdraget är Jean-Jacques Rousseau och Ellen 

Key. Jean-Jacques Rousseau föddes i Genève och verkade under 1700-talet som en av de 

största och mest betydande pedagogiska filosoferna. Han var en man som ville tänka nytt 

gällande pedagogiken kring barn. Han ville åt det sanna och äkta enligt honom själv. Denna 

verklighet kunde man finna bortom samhället i naturen som omgärdade människan (Burman 

2014, s. 95-96). 

 

Rousseau hade tappat hoppet om människan som fri varelse, han ansåg att 

samhällsutvecklingen hade gjort människan handfängslad och skapat klyftor i samhället. Han 

tyckte sig se hur människan sakta men säkert glidit ifrån relationen med naturen som fanns 

tidigare. När Rousseau talar om naturen som något positivt och fritt så redogör han för om hur 

anspråkslös, omedelbar och uppriktig naturen är (Burman 2014, s. 97). 

 

Ett av Rousseaus mest hyllade verk är skriften Émile eller om uppfostran från år 1762 som 

beskriver hans tankar om hur en fri och ren uppfostran ska vara för ett barn. Där förespråkar 

han naturen, nyfikenheten och det fria valet som den givna arenan för barnet. Han är fortsatt 

kritisk till saker som människan lagt beslag på och därmed besudlat. Han ställer sig också 

kritisk till skolan som enligt honom ingår i denna korrupta värld som får dess unga att gå i fel 

fotspår. Han förespråkar en metod där man ger eleven frihet att själv välja och inte som 
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skolans strikta ramar där eleven får ta del av diverse falskheter enligt honom (Burman 2014, 

s. 97). Det som var unikt med Rousseaus sätt att se på barnet var att han betonade en 

uppfostran som tog språng ur ett barncentrerat perspektiv. På den tiden var det vanligt att man 

la fokus på läraren eller andra förhållanden. Han var också helt emot de traditionella 

studierna, teoretiska kunskaper värderade han inte högt. Hans teori var mer praktiskt lagd och 

fokuserade på barnets behov av att upptäcka saker på egen hand för att sedan utvecklas som 

människa (Burman 2014, s. 98-99). Enligt honom skedde den bästa utvecklingen tillsammans 

med mötet med omgivningen (Hartman 2012, s. 277). Enligt Rousseaus teori ska det finnas en 

vuxen som kan stötta vid problem, annars ska dennes roll vara väldigt passiv då han ansåg att 

utvecklingen skulle komma inifrån (Burman 2014, s. 98-99). Detta kallas negativ uppfostran, 

det handlar om att man låter barnet utvecklas utifrån hens egna villkor och behov. En lärare 

ska inte lägga sig i utan låta barnet göra som det vill. 

 

Rousseau ger ett exempel med hur Émile råkar ta sönder en fönsterruta och därmed får sova i 

ett kallt rum. Han får i och med detta en förkylning. Erfarenheten blir att om man har sönder 

ett fönster så blir man sjuk och då kommer inte Émile göra om samma misstag igen enligt 

Rousseau. Man lär sig av sina erfarenheter helt enkelt. Detta är enligt honom det bästa sättet 

att lära sig nya saker, det är att uppleva och bearbeta erfarenheter (Burman 2014, s. 99). 

Följer man detta sätt att uppfostra en ung individ ska det mynna ut i att hen får de bästa 

förutsättningarna för att bli sitt bästa jag. En kärleksfull människa som besitter en godhet från 

barndomen och som handlar utifrån sitt eget tänk och tyckande och inte från påtryckningar 

från den rådande kulturen som finns i samhället. Jean-Jacques Rousseau la med detta grunden 

för den moderna pedagogiska förståelsen för barn (Burman 2014, s. 100). Många anser att 

Rousseau var den som på riktigt uppfann barndomen genom hans sätt att se på saker och 

vikten han tillskrev en god barndom för människans utveckling som helhet (Hartman 2012, s. 

276). 

 

Ellen Key är uppväxt på ett gods en bit utanför Västervik och är en av Sveriges genom tiderna 

största filosofiska tänkare. Hon slog också igenom internationellt med sin bok Barnens 

århundrade som översattes till många språk (Hartman 2012, s. 281). Man kan se henne som 

vår tids enda stora pedagogiska världsprofil (Hartman 2012, s. 292). Hon var en av de första 

människorna som stod upp för barns rätt och skrev en balk om detta som skulle värna om 

barns rätt i samhället. En tidig barnkonvention kan man säga (Hartman 2012, s. 284). 
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Key stod för en individbaserad utbildning där man såg till personen i första hand. Hon vände 

sig mot den traditionella kyrkstyrda skolan där det fria och individbaserade fick stå tillbaka 

för det kyrkan tyckte var det bästa för alla (Hartman 2012, s. 287). Hon ville få fram en 

pedagogik som utgick från elevernas personlighet och som i grunden spinner på egna 

intressen för att lära. Utan onödig inblandning från vuxna. För henne var det viktigt att 

eleverna fick utvecklas i den takt de ville (Burman 2014, s. 170). På samma sätt såg hon på 

kärlek och äktenskap. Hon var emot arrangerade äktenskap och propagerade för kärleken och 

det fria valet som grund för äktenskapet (Hartman 2012, s. 287). 

 

Hon arbetade på en dåtida friskola där tänket var att undvika mångläsningen och onödigt 

kunskapsintagande och lägga fokus på elevernas fria val för att ta del av elevernas intressen. 

Sedan varva detta med praktik för att få en helhet i lärandet (Hartman 2012, s. 289). Det 

skulle finnas en "verklighetsberöring" som Key uttryckte det. En röd tråd från eleverna till 

samhället och för det framtida livet. Utifrån denna verklighetsberöring skulle utbildningen 

sedan grundas på elevernas talang för olika saker och en självvald vidareutbildning som 

grundar sig i eget intresse för att individen ska utvecklas så mycket som möjligt utifrån egna 

förutsättningar (Burman 2014, s. 171). Precis som Rousseau, förespråkade Key ett enkelt liv 

och utbildning med fokus på naturen (Hartman 2012, s. 289). 

 

En kort summering av Keys tankesätt var att eleven skulle bli en självständig varelse som har 

förmågan att bestämma över sig själv och sin framtida utveckling (Burman 2014, s. 172). De 

viktigaste punkterna som Key stod för var livets utveckling som en del av något naturligt samt 

att ge människan frihet att bestämma över sin egen utveckling. Hon stod upp för barnens rätt i 

samhället och värnade om ett jämställt samhälle, både mellan kön och samhällsklasser 

(Hartman 2012, s. 291). Man kan se stora influenser av hennes pedagogik i nutida texter kring 

skolan. 

Sammanfattning bakgrund 

Avslutningsvis kan man säga att det är kombinationen av det fria lärandet och de ökade 

kraven i våra styrdokument som är den faktiska verkligheten på många fritidshem idag. 

Många fritidshem (om inte alla) har med ovan nämnda bakgrund valt att utforma sina 

verksamheter utifrån en kombination, där ena delen av verksamheten bygger på fri lek och 

den andra på mer pedagogstyrda aktiviteter. Det är med den erfarenheten av olika 
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verksamheters utformning vi valt att studera just den fria leken och de pedagogstyrda 

aktiviteterna. 
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Syfte 

Syftet med vår studie är att, utifrån elevers och pedagogers perspektiv, jämföra synen på 

fritidshemmets två fundament: fri lek och pedagogstyrda aktiviteter. 

  

Frågeställningar 

• Hur förhåller sig elever och pedagoger till fri lek? 

• Hur förhåller sig elever och pedagoger till pedagogstyrda aktiviteter? 

• Har elever och pedagoger en samsyn kring fri lek och pedagogstyrda aktiviteter? 
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Teori 

Den teoretiska utgångspunkten i vår studie är ett sociokulturellt perspektiv. Vi använder oss 

av Lev Vygotskijs teorier om lek och barndom i våra analyser och diskussioner. Med sitt 

sociokulturella perspektiv ser Vygotskij leken som en social process som förutsätter högre 

mentala funktioner och grundar sig i mänskligt samspel. Denna sociala process finns i 

förhållandet mellan vad barn vill och vad barn kan. Med det menas att det är genom barnens 

här och nu som de också är medvetna om vad de inte har men vill uppnå. I det förhållandet 

föds fantasin och barnens kreativitet ges utrymme, för att de på så sätt ska kunna tillfredsställa 

sina egna motiv. Enligt Vygotskij bygger leken på glädje och regler (Öhman 2011, s. 51-52).  

 

Vygotskij teorier om lek och barndom är omfattande och behöver ses utifrån olika 

antaganden. Vi har valt att lyfta fram följande antaganden: 

• Lek i barns utveckling 

• Regler i leken 

• Fantasi, skapande och kreativitet i leken 

Lek i barns utveckling 

Gällande barns utveckling och lek ansåg Vygotskij att leken utmanar och utvecklar barnens 

abstrakta tänkande. Genom att få förställa sig och använda sin fantasi i lek kan barnet förstå 

att det finns en skillnad mellan exempelvis ett faktiskt och givet föremål och vad samma 

föremål kan föreställa i en lek (Öhman 2011, s.53). Det är viktigt att barn är fria från 

situationer som sätter spärrar i leken och att de ges utrymme att utforska nuet och det som 

sker framför ögonen i den aktuella situationen (Hägglund 1989, s. 37-38). Vygotskijs teorier 

kring barns utveckling baseras på olika utvecklingszoner. För att barnet ska kunna ta sig till 

nästa utvecklingszon behöver barnen i sin lek både inspiration och hjälp av exempelvis en 

vuxen eller en äldre lekkamrat för att utmanas och på så sätt utvecklas (Öhman 2011, s.53). 

Det finns olika saker som sporrar till utveckling för varje fas och dessa är drivna av barnets 

eget intresse. Till exempel så kan något vara helt ointressant i en fas men i en annan kan det 

utveckla barnet och vara ett incitament för barnets utveckling (Hägglund 1989, s. 37). Det 

som skiljer leken från annat lärande är att barnen genom sin förmåga att förställa sig och 

använda sin fantasi, kan ta sig an uppgifter och sammanhang som de annars inte skulle klara 

av. På så sätt erbjuder leken ett "självutvecklande" som är unikt (Öhman 2011, s. 53). Barn 

har många önskningar som inte alltid kan få gå igenom och då skapas konflikter som barnet 
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ställs inför och de kan i sin tur bli lösta genom att barnet får leka och därmed bearbeta 

konflikten på ett övergripande plan (Hägglund 1989, s. 37-38).  

Regler i leken 

Vygotskijs teorier om lek är att alla former av lek bygger på en regelstruktur. I leken behöver 

barnet förstå vilka regler som gäller för just den lek de befinner sig i. Reglerna framförhandlas 

oftast av barnen själva och kan förändras med tiden, men är centrala (Öhman 2011, s. 53). 

Vygotskij använder sig av begreppet imaginära situationer när han förhåller sig till olika 

leksituationer. Han menar på att rollekar, bollekar, brädspel, kull och så vidare alltid 

innehåller imaginära delar av fantasi som kräver olika sorters regler för att man ska kunna 

förhålla sig på rätt sätt till leken. Om ett barn tillexempel leker mamma så markeras detta 

tydligt med drag från hur en mamma beter sig allmänt (Hägglund 1989, s. 38). I dessa 

regellekar är det som vi tagit upp nästan alltid barnet som sätter reglerna och inte själva 

omgivningen eller situationen barnet befinner sig i. Oftast upptäcker barnet enligt Vygotskij 

att leken blir roligare med olika sorters regler och det ger en helt annan mening till lekandet i 

sig. Vygotskij gjorde ett experiment med spelet krocket där han förenklade reglerna gradvis 

för barnen och ju enklare reglerna blev, desto tråkigare tyckte barnen det var att spela krocket. 

Enligt honom vill barn ha regler att förhålla sig till och utan regler hade leken blivit tråkigare 

och inte lika meningsfull. När det finns regler växer barnen och beter sig mognare och mer 

förståndigt än i vanliga fall.  Han tror att detta är kärnan till barns utveckling. I denna regellek 

skapas en utveckling som gör det möjligt för barnen att skrida framåt i sin individuella 

progression och utmana sig själva (Hägglund 1989, s. 39). 

Fantasi, skapande och kreativitet i leken 

Lev Vygotskij ser skapandet och den kreativa sidan som den del som gör att människan 

utvecklar sig och är ständigt i riktning framåt i sin nutid. Om människan bara såg tillbaka på 

det gamla och reproducerade skulle man inte kunna styra sin egen framtid (Vygotskij 1995, s. 

13). På samma sätt förklarar Vygotskij hur den skapande fantasin utvecklas i samma takt som 

utvecklingszonerna vi tagit upp i tidigare stycken (Vygotskij 1995, s. 39). Han anser att man 

redan i tidig ålder kan urskilja skapandet hos barnet och se en kreativ sida som utvecklar 

barnet och ger en större mognad hos barnet. Dessa moment ser man ofta i barnens lek. 

Vanliga exempel är när barn föreställer vara något annat, då använder barnen en fantasi och 

en genuin kreativitet som är stark. Det är lätt att tro att barn bara härmar och efterliknar 

planlöst men det är mer avancerat än så. Barn använder sina tidigare upplevelser och skapar 
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en ny verklighet i leken som ligger på deras egen nivå så den blir intressant för barnet i fråga. 

Leken blir ett sätt att ge uttryck för fantasin och erfarenheter (Vygotskij 1995, s. 15-16). 

Denna kreativa sida växer och formas utifrån barnets ålder och är i ständig rörelse och 

utvecklas i takt med att barnet blir äldre (Vygotskij 1995, s. 17). Han anser att ju mer 

erfarenhet en människa har, desto rikare blir kreativiteten. Enligt Vygotskijs sätt att se på det 

är vuxna människor rika på fantasi medan ett barn har en fattigare fantasi eftersom barnet 

saknar de erfarenheter som en vuxen hunnit få. Alltså har barn en fattigare fantasi än vuxna så 

de behöver berikas med nya erfarenheter för att komma längre i sitt eget skapande och få en 

rikare fantasi (Vygotskij 1995, s. 19-20). Allt som barnet får ta del av som liten utgör en 

grund för dess framtida skapande. Allt de ser eller hör bildar uttryck som barnet tar med sig in 

i skapandet och bildar en fantasibas att stå på (Vygotskij 1995, s. 31). Eftersom barn ofta har 

en livlig fantasi om man jämför med en vuxen så beskriver man detta genom att förklara att 

ett barn lever mer i en fantasivärld på grund av att de inte hunnit skaffa sig erfarenheten som 

en vuxen har. Barn gillar sagor och fantasiberättelser på ett helt annat sätt än vuxna då de inte 

kan koppla att det just är på låtsas, vilket en vuxen kan i och med deras erfarenhet och mer 

rika fantasi (Vygotskij 1995, s. 40). 
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Tidigare forskning 

Studien förhåller sig till tidigare forskning som berör fritidshemmet kopplat till den 

idéhistoria, ur vilken det vuxit fram, men också vad våra olika styrdokument ställer för krav 

på verksamheten.  
 

I den nya läroplansdelen för fritidshemmet är undervisning ett återkommande begrepp. 

Skolverket preciserar i läroplanstillägget vad fritidshemmets syfte är samt vilket innehåll 

verksamheten skall erbjuda alla elever (Skolverket 2016, s. 24-28) 

 

Ann S Pihlgren och Malin Rohlin tar i boken Fritidspedagogik – fritidshemmets teorier och 

praktiker upp synen på det fria barnet i förhållande till den förändring som fritidshemmet 

genomgått. Pihlgren och Rohlin menar att definitionen av det fria barnet har förändrats genom 

tiden. Barn behöver i fritidshemmets kontext förstås som en social konstruktion som 

förändras i takt med att samhällets syn på en god samhällsmedborgare förändras. Författarna 

understryker de ideal på vilka fritidsverksamheten vill vila på med fokus på att det ska vara 

lustfyllt, intressebaserat, meningsfullt och kanske framförallt: att de bygger på elevernas fria 

vilja. Dessa ideal har genom åren växt sig än starkare och finns som bevis på detta 

formulerade i våra styrdokument. Paradoxalt nog (menar Pihlgren och Rohlin) har 

integreringen med skolan och de ökade kraven på omsorg och fostran lett till en mindre fri 

verksamhet. Som en följd av dessa omständigheter hamnar fritidshemmet under två 

beskrivningar, vilka präglar dagens definition av den. Det ena sättet att se på fritidshemmet är 

som ett heldagslärande, där fritidshemmet kompletterar skolan för att ge eleverna en helhet. 

Det andra synsättet motsätter sig skolans ramar och vill se fritids som i stort sett fritt från 

vuxen inblandning (Pihlgren och Rohlin 2011, s. 14-36). 

 

Monica Hansen Orwehag gör i boken Fritidshemmets didaktik en ansats att ta sig an 

fritidshemslärarens uppdrag kopplat till våra olika styrdokument. Hon beskriver hur synen på 

den tidigare fritidspedagogen till dagens fritidshemslärare har förändrats. Med skollag, 

läroplan och skolverkets allmänna råd för fritidshemmet går det att utläsa en tydlig 

perspektivförskjutning från en fri verksamhet till en utbildning. Fritidshemmet faller med 

andra ord in under skolans ramar på så sätt att den institutionaliseras i allt högre grad. 

Verksamheten kräver systematiskt kvalitetsarbete och målstyrning. Den bygger alltmer på 

planerade aktiviteter där pedagogen ges en allt större roll. Samtidigt förhåller sig fritids 
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fortfarande till elevernas fria val och intressen. För att kunna orientera sig till dessa två 

motsättningar behöver vi arbeta med en egen typ av didaktik inom fritidshemmet, menar 

Hansen Orwehag. En didaktik som förhåller sig till styrdokumentens krav och de fria värdena, 

på vilka fritidsverksamheten vilar (Hansen Orwehag 2013, s. 29-32). 

 

Även Margareta Schröder och Jarko Tuisku problematiserar fritidsverksamhetens ambivalenta 

karaktär i boken Fritidshemmets uppdrag. Författarna beskriver en historisk utveckling för 

fritidshemmet och dess pedagoger som ett sökande efter att hitta rätt professionsidentitet. De 

lyfter integreringen med skolan som en förklarande faktor till den ambivalens som råder kring 

fritidsverksamhetens utformning (Schröder och Tuisku 2013, s. 37-44). 

 

I Charlotte Tullgarns doktorsavhandling: Den välreglerade friheten. Att konstruera det 

lekande barnet (2003) så får vi genom ett barnperspektiv en mer komplex syn på pedagogens 

roll även i den fria leken. I avhandlingen problematiseras uppdelningen mellan styrd aktivitet 

och synen på den fria leken på så sätt att pedagogen spelar en central roll i barns lek oavsett. 

Under den fria leken använder sig pedagoger enligt studien bland annat av system som makt, 

inneslutning/uteslutning och övervakning. Förståelsen för pedagogens roll i barns fria lek 

hamnar därför i ett annat ljus. 
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Metod 

I studien använder vi oss av både kvalitativa och kvantitativa metoder. Syftet med vår studie 

är att, utifrån elevers och pedagogers perspektiv, jämföra synen på fritidshemmets två 

fundament: fri lek och pedagogstyrda aktiviteter. Det innebär att metoden behöver innefatta 

en samlad, generaliserad bild av hur elever och pedagoger ser på fritidshemmet (kvantitativ). 

Samtidigt är det viktigt att metoden och insamlandet av data ger en nyanserad bild av den 

generaliserade bilden (kvalitativ).  

 

Som kvantitativ metod använder vi oss av enkäter. Det ger oss en objektiv bild av elevers och 

pedagogers generella bild av fritidshemmet. Rienecker och Stray Jörgensen (2014, s. 193) 

beskriver en kvantitativ metod som ett verktyg som ger en större mängd data som kan 

användas för att hitta generaliserade svar och slutsatser, vilket går hand i hand med våra 

ambitioner.  

 

Som ett komplement till de kvantitativa enkätsvaren använder vi oss av kvalitativa intervjuer. 

Kvalitativa metoder som intervjuer intresserar sig mer för problemområdets innebörd, 

samband och mening. Det innebär inte att kvantitet helt saknar kvalitet, utan snarare att 

kvantiteten kan ge en mer mångfacetterad bild (Alvehus 2013, s. 20). Vårt kvalitativa 

angreppssätt kompletterar och ger en mer nyanserad bild av enkätsvaren. Våra intervjuer är 

strukturerade och har en högre form av standardisering. Det innebär i kontrast mot 

ostrukturerade intervjuer med låg standardisering att frågorna följer samma ordning i alla 

intervjuer och att frågorna är mer avgränsade (Trost 2010, s. 39). Det kan tyckas ologiskt att 

begränsa dem vi intervjuar efter den här strukturen. Dock ser vi en vinst i att styra både frågor 

och svar mot våra frågeställningar, som syftar till att jämföra fritidshemmets två fundament: 

fri lek och pedagogstyrda aktiviteter. Däremot så följer vi upp varje fråga med att be dem vi 

intervjuar att förklara sina svar. Det gör att vi hela tiden förhåller oss till vårt problemområde 

men får utförliga svar som förhoppningsvis nyanserar resultatet. 

 

Datainsamlingsmetod, urval och avgränsningar 

Vi har genomfört vår datainsamling på två fritidshem, oberoende av varandra. Det ena 

fritidshemmet är beläget i en förort till Stockholm (i resultatet benämnd som skola Y) och den 

andra i utkanten av Enköping (skola X). Båda fritidshemmen bygger sin verksamhet på att 

varje dag erbjuda eleverna fri lek och pedagogstyrda aktiviteter.  
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Vi har i vår studie avgränsat oss till att genomföra enkäter och intervjuer med elever i år 2 och 

sammanlagt 9 pedagoger från båda skolorna. Samtliga elever som är inskrivna på fritids i år 2 

kommer att svara på vår enkät. Sammanlagt är det 64 elever. Gemensamt för de pedagoger 

som svarar på enkäten är att de arbetar dagligen på fritidshemmen och varit yrkesamma på 

fritids i minst ett år.  

 

Vid genomförandet av de kvalitativa intervjuerna gjorde vi ett slumpmässigt urval av 

eleverna. Vi ville ha lika många svar från flickor respektive pojkar, därför delade vi upp 

eleverna efter kön. Därefter drog vi tre elevers namn (två flickor och en pojke på ena skolan 

och två pojkar och en flicka på andra) på varje skola som vi sedan genomförde intervjuerna 

med.  

Uppdelning av arbetet 

I vår studie så har vi delat upp arbetet på ett likvärdigt sätt. Då vi är hemmahörande på olika 

orter så har vi skrivit vårt arbete, transkriberat intervjuer och presenterat resultatdata i One-

drivefiler som båda haft åtkomst till genom hela skrivprocessen. Fördelen med att skriva i 

One-drivefiler är att det är en gemensam plattform med levande dokument som vi ständigt 

kunnat arbeta i. Vi har kommunicerat genom Skype under hela arbetsprocessen. Som 

arbetsmetod valde vi även att dela upp mängden text att skriva likvärdigt och att vi därefter 

korrekturläste och bearbetade varandras text. Vissa delar av texten har vi skrivit tillsammans. 

När vi delade upp vem som skulle skriva vad fick den ena rollen som huvudskribent och den 

andra som korrekturläsare. Innan det sista utkastet skickades till handledare så gick vi igenom 

hela arbetet tillsammans. Slutligen gav vi varandra ett muntligt godkännande av att vi står 

bakom studiens innehåll med samma känsla av delaktighet och ansvar. 

Så här såg uppdelningen av vem som är huvudskribent i de olika delarna ut: 

• Abstract, sammanfattning och inledning – Gemensam text 

• Bakgrund – Viktor  

• Syfte och frågeställningar - Gemensam text 

• Teori – Viktor 

• Tidigare forskning – Robert 

• Resultat enkät och resultat analys – Robert 

• Resultatanalys – Viktor 

• Diskussion – Robert 
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• Slutsats – Gemensam text 

Tillförlitlighet 

För att göra vår studie så tillförlitlig som möjligt valde vi att använda oss av både kvalitativa 

och kvantitativa metoder. Det gör att vi undviker den kritik som finns riktad mot respektive 

metodinriktning. Kritiken mot kvantitativa metoder är att de (enkelt uttryckt) bara baseras på 

siffror samtidigt som kvalitativa metoder kritiseras för att vara för tolkningsbara och 

spekulativa (Trost 2010, s. 26). Genom att använda båda metoderna i vår studie distanserar vi 

oss något från den problematiken. 

 

För att öka tillförlitligheten ytterligare valde vi att titta på två oberoende skolor. Även om de 

båda fritidshemmens verksamheter är utformade på liknande sätt så finns det många faktorer 

som skiljer dem åt. Lokaler, miljö, elevunderlag, ledning och organisation är några faktorer 

som skiljer enheternas utformning åt och påverkar således den verksamhet både elever och 

pedagoger befinner sig i. Detta ger enligt oss en större möjlighet att få svar som är så 

objektiva och nyanserade som möjligt, och som inte heller är kopplade till en specifik enhet.  

 

Vi valde att bygga vår studie på svar från elever i år 2. Det urvalet beror på att vår uppfattning 

är att eleverna i år 2 är kvar längre på fritids jämfört med exempelvis sina äldre kamrater i år 3 

där många börjar gå hem själva efter skolan. Eleverna i år 2 har också (i större utsträckning än 

sina yngre kamrater) förutsättningar att svara på frågor på ett självständigt sätt utan 

inblandning av pedagoger, vårdnadshavare eller andra vuxna. Det gör att vi i högre 

utsträckning får ta del av elevens subjektiva åsikter, vilket i sin tur också ökar 

tillförlitligheten. 

 

Etiska överväganden 

Vi har i förberedelsen av vår studie utgått från Patel och Davidsons (2011, s. 62-63) etiska 

krav. Dessa krav innebär att vi i vår undersökning informerar om vår studie, att det finns 

samtycke från dem som medverkar, att de personer vi intervjuar hålls konfidentiella samt att 

de enkät- och intervjusvar vi får in endast används till studien. Vi har därför inför våra 

intervjuer skickat med eleverna en samtyckesblankett (se bilaga) som deras vårdnadshavare 

fått fylla i. 
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Då vi valt att titta på två fundament av fritidshemmet (fri lek och pedagogstyrda aktiviteter) 

har vi varit tvungna att utgå från vissa givna uppfattningar om hur det ser ut i verksamheterna, 

för att ämnet inte ska bli för stort. Det är av den anledningen viktigt att poängtera att vi lämnat 

vissa områden fria från analys och diskussion, som kanske i ett annat sammanhang varit 

intressant att belysa. Ur ett genusvetenskapligt perspektiv tyckte vi det var av vikt att dela upp 

elever efter kön som vi gör i vårt urval. Vi anser att det skulle ge en missvisande bild av 

resultatet om vi inte tog hänsyn till hur eleverna leker och i vilka konstellationer. Vår 

uppfattning är att flickor och pojkar leker så pass olika, dessutom på båda skolor, att det är en 

för viktig faktor för att kunna bortse från. Samma resonemang går att göra utifrån ett 

perspektiv på ålder och vårt val av att endast titta på svar från elever i år 2. Det är därför 

viktigt att poängtera att vår studie inte avser att problematisera fritidshemmen utifrån dessa 

områden och vi vill därför återigen hänvisa till vårt syfte och våra frågeställningar. 

 

Genomförande enkät 

I vår studie lät vi både elever och pedagoger svara på våra enkätfrågor. 32 elever på skola X 

och 32 elever på skola Y svarade på följande enkätfrågor: 

1. Vad tycker du är roligast på fritids, fri lek eller aktiviteter? 

2. Skulle du vilja ha mer fri lek eller mer aktiviteter? 

3. Vilka aktiviteter är roligast? 

4. Vad gör du oftast när du leker fritt? 

Frågorna för pedagogerna utgick från hur de tror att eleverna ser på fritidshemmet: 

1. Vad tror du eleverna tycker är roligast på fritids, fri lek eller aktiviteter? 

2. Vad tror du eleverna skulle vilja ha mer av, fri lek eller aktiviteter? 

3. Vilka aktiviteter tror du eleverna tycker är roligast? 

4. Vad gör eleverna oftast när de leker fritt? 

På de tre första frågorna fick eleverna/pedagogerna svara genom att ringa in svarsalternativ 

(de fick endast välja ett svarsalternativ på de första två frågorna, men fler än ett på den tredje 

frågan). På enkätens sista fråga gällande vad de gör när de leker fritt så fick de svara med 

egna ord. 

 

Genomförandet av enkäten såg i stort sett likadan ut på båda skolorna. Eleverna fick göra 

enkäten på skoltid uppdelade i två klasser på skolan i både Enköping och i Stockholm. Vi 
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inledde genomförandet med att gå igenom enkätens fyra frågor tillsammans med eleverna 

genom att läsa högt.  För att undvika att påverka elevernas svar gav vi inga exempel utan 

uppmanade eleverna att svara som de själva tolkade frågan. Därefter fick eleverna möjlighet 

att ställa frågor kring enkäten. De frågor som kom upp var huruvida de fick ringa in mer än ett 

svar eller inte. Sedan fick eleverna individuellt svara på enkäten och de var utplacerade i 

klassrummet så de inte kunde ta del av varandras svar. De elever som var i behov av hjälp 

med att läsa och svara på frågorna fick detta i form av en resursperson. Eleverna fick 

obegränsat med tid på sig att svara på enkäten och vi fanns hela tiden i rummet för att svara 

på eventuella frågor. Avslutningsvis så fick eleverna räcka upp handen när de svarat färdigt på 

enkäten så gick vi runt och samlade in dem. De elever som blev klara fick lämna rummet för 

andra aktiviteter. 

Genomförande intervju 

Våra intervjuer genomfördes på samma sätt på båda skolorna. Både elev- och 

pedagogintervjuerna föregicks av att intervjupersonerna tillfrågades om de ville delta i 

studien. Därefter bokades tid för intervjun på respektive skola. Vårdnadshavare till 

medverkande elever fick fylla i ett medgivandeformulär (Se appendix). Intervjuerna hölls i 

avskilda rum där intervjupersonerna först fick en genomgång av hur intervjun skulle gå till 

och vi meddelade att de närsomhelst hade rätt att avbryta sitt deltagande. Därefter tillfrågades 

intervjupersonerna om de godkände att intervjun spelades in.  

 

De 6 elever som intervjuades fick svara på följande frågor: 

1. Hur ser en eftermiddag på fritids ut för barnen på din skola?  

2. Föredrar du att leka fritt eller vara med på olika aktiviteter?  

3. Vad är det som gör att du föredrar fri lek/aktivitet?  

4. Vad är det som är bra med Fri lek/aktivitet?  

5. Vad gör du när du leker fritt?  

6. Vilka aktiviteter tycker du är bäst? 

De 6 pedagoger som intervjuades fick svara på följande frågor: 

1. Hur ser en eftermiddag på fritids ut för eleverna på ditt fritidshem?  

2. Tror du eleverna föredrar att leka fritt eller vara med på olika aktiviteter?  
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3. Vad är det som gör att du tror att de föredrar fri lek/aktivitet?  

4. Vad tycker du är bra med Fri lek/aktivitet?  

5. Vad gör barnen när de leker fritt?  

6. Vilka aktiviteter tror du eleverna tycker är bäst? 

Intervjupersonernas svar spelades in via telefonapplikationen röstmemo. Det inspelade 

materialet användes sedan till transkriberingen av intervjusvaren. 

Resultat 

Studiens resultat presenteras i tre steg. Först presenteras elevernas och pedagogernas 

enkätsvar sammanställda i tabellform. Därefter följer intervjusvaren från elever och 

pedagoger. Avslutningsvis presenteras en resultatanalys då vi tittar på både enkät- och 

intervjusvar och analyserar dessa utifrån studiens frågeställningar och Vygotskijs lekteori. 

Resultat enkät 
Enkätresultaten presenteras i tabellform. Tabellerna 1:1, 2:1 samt 3:1 visar elevernas svar på 

enkäten. Tabellerna 1:2, 2:2 samt 3:2 visar pedagogernas enkätsvar. Tabellerna är för läsarens 

skull även färgkodade, där elevernas svar presenteras i de blå tabellerna och pedagogernas i 

de röda.  

Fråga 1 

Tabell 1:1   

Fråga 1 Fri lek Aktiviteter 

Skola X 13 19 

Skola Y 12 20 

   

Totalt 25 39 

 

Tabell 1:2   

Fråga 1 Fri lek Aktiviteter 

Skola X 1 2 

Skola Y 1 5 

   

Totalt 2 7 
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Det vi ser i sammanställningen i Tabell 1:1 är att en majoritet av eleverna i år 2 på båda 

skolorna upplever de styrda aktiviteterna på fritids som mer lustfyllda än den fria leken. Det 

är en marginell skillnad mellan de båda skolorna vilket indikerar att eleverna oberoende av 

varandra har en liknande inställning till förhållandet mellan fri lek/aktiviteter. Även 

pedagogerna i Tabell 1:2 anser att eleverna tycker att de pedagogstyrda aktiviteterna är mest 

lustfyllda. Pedagogernas svar påvisar en ännu större majoritet till fördel för aktiviteter. Det 

ska dock tilläggas att antal svarande pedagoger är betydligt färre än antal svarande elever. Det 

finns alltså en enig bild av att de pedagogstyrda aktiviteterna uppskattas mest hos eleverna på 

båda skolorna och att pedagogerna delar den bilden. 

 

Fråga 2 

Tabell 2:1    

Fråga 2 Mer fri lek Mer aktiviteter Nej, det är lagom 

Skola X 4 16 12 

Skola Y 3 16 13 

    

Totalt 7 32 25 

 

Tabell 2:2    

Fråga 2 Mer fri lek Mer aktiviteter Nej, det är lagom 

Skola X  1 2 

Skola Y  3 3 

    

Totalt  4 5 

 

I Tabell 2:1 gällande fritidshemmets utformning tycker de flesta elever att fritids borde 

erbjuda fler aktiviteter eller att det är lagom många aktiviteter. Endast ett fåtal elever tycker 

att den fria leken borde ges mer utrymme. I Tabell 2:2 instämmer pedagogerna i elevernas 

bild kring hur fritidsverksamheten är utformad. Enligt både elever och pedagoger ges den fria 

leken tillräckligt med utrymme. Dock finns en önskan bland eleverna att utöka verksamheten 

med fler aktiviteter, vilket även många av pedagogerna upplever att de vill. 
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Fråga 3 

Tabell 3:1      

Fråga 3 Gymnastiksalen Skapande Skogen Slöjd Annat 

Skola X 11 16 11 19 10 

Skola Y 13 11 19 - 10 

      

Totalt 24 27 30 19 20 

 

Tabell 3:2      

Fråga 3 Gymnastiksalen Skapande Skogen Slöjd Annat 

Skola X 3 1 0 0 0 

Skola Y 9 4 3 - 0 

      

Totalt 12 5 3 0 0 

 

I Tabell 3:1 ser vi resultatet av vilka aktiviteter eleverna tycker är roligast. Eleverna kunde 

ringa in fler alternativ vilket innebär att antalet svar ökade stort. Resultatet visar att det är en 

ganska jämn fördelning mellan de olika aktiviteterna. I Tabell 3:2 ser vi att pedagogerna på 

båda skolorna anser att gymnastiksalen, skapande och skogen är de aktiviteter eleverna 

uppskattar mest. Den största skillnaden mellan elevernas och pedagogernas svar ser vi i 

uppskattandet av slöjd. Av 32 elever på Skola X så svarade 19 elever att de tycker slöjd var en 

av de roligaste aktiviteterna, samtidigt som ingen av de tre pedagogerna på samma skola 

trodde att eleverna tyckte det. Samtidigt är det resultatet svårt att tolka eftersom det var en 

aktivitet som inte erbjöds på båda skolorna. 

 

Fråga 4 

De individuella svaren på fråga 4 (vad eleverna oftast gör när de leker fritt) varierade i den 

utsträckning att svaren inte gick att kategorisera och finns därför i en bilagd lista (se bilaga 

Lista fri lek ). Resultatet visade på att eleverna föredrar allt från specifika rollekar till mer 

odefinierad lek som att "bara gå runt" eller "hänga med kompisar". Det fanns även en stor 

spridning i pedagogernas svar. Det som flera pedagoger dock landade i är att eleverna ofta 

leker rollekar och leker olika sporter.  
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Resultat intervju 

Sammanställningen av intervjusvaren presenteras fråga för fråga. 

Fråga 1 

I denna fråga om de två fritidshemmens utformning finns det både likheter och skillnader 

mellan eleverna och pedagogernas svar. På Skola Y är svaren från elever och pedagoger 

väldigt lika. De beskriver hur alla elever går ut efter mellanmålet. Sedan startar fritids upp 

med en gemensam samling där eleverna får välja mellan olika aktiviteter eller om de vill leka 

fritt. Pedagogerna beskriver hur dagen avslutas med en lugn stund efter alla aktiviteter, något 

som inte finns med i elevernas beskrivning.  

 

På Skola X ger eleverna en mindre samstämmig bild av verksamhetens utformning även om 

det finns många likheter. En pedagog beskriver att eleverna erbjuds många olika aktiviteter. 

Denna beskrivning stärks av eleverna och övriga pedagoger som i sina svar radar upp olika 

aktiviteter i sin beskrivning av verksamheten.  

 

Fråga 2 

Elevernas svar på både Skola X och Skola Y ger en mer nyanserad bild än enkätsvaren där en 

kraftig majoritet föredrog aktiviteter. I intervjuerna anger vissa elever att det är mer beroende 

på vilken aktivitet det är och att de föredrar de aktiviteter de tycker om men väljer annars att 

leka fritt. En elev beskriver: 

 

"Det beror på vad det är för aktiviteter. Är det skogen går jag dit annars leker jag fritt". 

 

En annan elev instämmer i den bilden: 

 

"Oftast väljer jag att leka fritt om det inte är aktiviteten Spela/Bygga, då går jag in på den" 

 

Pedagogernas syn på fri lek och aktiviteter är mer samstämmig. I samtliga pedagogintervjuer 

så argumenterar pedagogerna för att blandningen mellan den fria leken och aktiviteter är 

viktig för eleverna. Elevernas fria val och möjligheten att välja ses som central för 

pedagogerna: 

 

"Jag tror att det är bra att det finns en blandning. Det är bra att det finns ett fritidsschema 

med aktiviteter att luta sig tillbaka mot men att de också kan leka fritt vilket är viktigt för dem. 
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Alla dagar kanske man inte är sugen på en aktivitet. De har då alltid valmöjligheten att leka 

fritt." 

 

En annan pedagog ger en liknande bild: 

 

"Jag tror det där är väldigt olika för olika barn olika dagar. Svårt att säga något generellt. 

Förhoppningsvis är aktiviteterna populära. Likaväl så kan de också leka fritt. Det pendlar 

mycket för barnen att vara i den fria leken till aktiviteter. Vissa barn leder vi in i aktiviteter 

för att vi vet att de mår bäst där. Jag tycker det är en bra mix. Barnen har alltid ett val och 

det väger otroligt tungt för mig. Fritids ska bygga på valfrihet!" 

 

Fråga 3 och Fråga 4 

I våra intervjuer märkte vi att frågorna kring vad eleverna föredrar med fri lek/aktiviteter samt 

vad de tycker är bra med fri lek/aktiviteter är att svaren är svåra att särskilja. Svaren på båda 

frågorna lyfter de positiva sidorna och behöver därför också sammanställas tillsammans. 

Elevernas svar varierar kring varför aktiviteter/fri lek är bra och föredras. En elev nämner att 

det är kul att göra något annat än att leka fritt, en annan nämner att aktiviteterna är bra för att 

då kan alla delta. En tredje elev baserar sitt val av att hen föredrar aktiviteter för att det är 

roligast. Pedagogernas svar är mer samstämmiga på båda skolorna. De beskriver som 

framgången för den fria leken är just att den är fri och att eleverna har möjlighet att använda 

sin kreativitet och fantasi. Aktiviteternas framgång beror enligt pedagogerna på tryggheten 

och att det finns ett vuxendeltagande.  En pedagog på skola Y svarar på frågan vad som är bra 

med fri lek: 

 

"De skapar sin egen värld av vad de har med sig eller av sin egen erfarenhet. Det finns inga 

begränsningar i den fria leken!" 

 

Fler pedagoger stämmer in i just den här typen av beskrivningar. De säger b.la: 

 

"Det bästa med fri lek är att de får använda sin fantasi helt fritt och köra sitt eget race." 

 

"Det bästa med den fria leken är att den just är fri och utgår helt från vad barnen själva vill 

göra." 
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"I den fria leken får barnen utveckla sin fantasi." 

 

Elevernas bild av den fria leken är att den är lustfylld. På den här frågan ger eleverna korta 

svar men de flesta med en säkerhet. På samma fråga säger de b.la: 

 

"Jag tycker det är bra att man får fri lek, sen tycker jag det är väldigt roligt också." 

 

"Det är jätteroligt!" 

 

"Man får vara med kompisar." 

 

"Då får man välja vad man ska leka." 

 

När det kommer till beskrivningar kring vad som är bra med pedagogstyrda aktiviteter så 

ligger fokus mer på trygghet, struktur och organisation i pedagogernas svar. Flera pedagoger 

nämner direkt eller indirekt det trygga med aktiviteter: 

 

"I aktiviteter så är det bra att det finns en start och ett slut, för det behöver barnen" 

 

"Medvetet eller omedvetet är det många barn som upplever det tryggt med en vuxen som 

leder" 

 

"Det är tryggt med aktiviteter!" 

 

Två pedagoger ser också en vinst med att använda aktiviteter som ett verktyg för att utmana 

elevernas lärande: 

 

"Med aktiviteter kan vi arbeta målstyrt enligt läroplanen" 

 

"Vi kan utmana barnen i sådant de annars inte skulle klara av." 

 

Elevernas svar om vad som är bra med aktiviteter stämmer till stor del överens med 

pedagogernas svar. De betonar också formatet som tryggt och säger: 
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"Det bästa med aktiviteter är att det är styrt av en vuxen." 

 

"Att det är nya saker att testa på." 

 

"Om man inte har något att göra." 

 

"Det är svårt att själv komma på vad man ska göra." 

 

Fråga 5 

På frågan vad eleverna själva gör när de leker fritt och vad pedagogerna upplever att de gör, 

är det gemensamma med alla svarande att det inte finns ett generellt svar att utläsa. Den fria 

leken är individuellt präglad att en sammanställning är svår att göra. Eleverna tar upp allt från 

att klättra, dansa, spela fotboll, leka djur till att hänga med kompisar. Även när pedagogerna 

försöker sig på en mer generell bild av vad eleverna gör i den fria leken så spretar svaren. 

Några försöker svara generellt och då blir svaren väldigt odefinierade i stil med: 

 

"Det de tycker är roligt för stunden."  

 

Eller: 

 

"Det går lite i vågor beroende på vad som är inne nu. Vi har t.ex. många som leker häst, då 

många går på ridning. Ibland blir det inne med olika aktiviteter typ gå till skogen. De 

uppskattar att man får förställa sig. Vara något man annars inte är." 

 

Andra försöker mer sammanfatta de lekar de ser ute i verksamheten och då blir spannet på 

svaren lika stora som elevernas.  

 

Fråga 6 

Både elever och pedagoger ger svar som överensstämmer med enkätsvaren på denna fråga. 

De aktiviteter som är mest populära är gymnastiksalen, skapandeverksamhet men också 

skogen. Det som skiljer elevernas svar från pedagogernas är att de svarar mer specifikt vad de 

gillar att göra i exempelvis gympasalen.  
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Resultatanalys 

Hur förhåller sig elever och pedagoger till fri lek? 

Resultatet i våra enkäter och intervjuer visar att både elever och pedagoger har en komplex 

syn på fri lek. I förhållande till pedagogstyrda aktiviteter är elever som pedagoger överens om 

att aktiviteter i högre grad föredras före den fria leken. Vi tror att detta beror på Vygotskijs 

teori om att barn gillar regler att förhålla sig till (Hägglund 1989, s. 39) och att vissa barn 

verkar ha svårigheter att komma på egna saker att göra enligt intervjuerna med pedagogerna i 

studien. Den fria leken får endast 39 % av enkätsvaren av eleverna där aktiviteter får hela 61 

%. I våra intervjuer kommer det dock fram att den fria leken är en uppskattad del av 

verksamheten och man likaväl kan leka fritt om det inte finns någon aktivitet som lockar mer 

för stunden. Det är alltså inte att det är tråkigt med fri lek men aktiviteter har ett större 

attraktionsvärde enligt eleverna i vår studie. Det kan handla om att just favoritaktiviteten 

dyker upp och då får den fria leken stå åt sidan.  

 

När elever och pedagoger fick svara på frågan om de ville ha mer fri lek svarade både 

pedagoger och elever med en övertygande majoritet att det är lagom eller att de till och med 

ville ha mer aktiviteter i verksamheten. Detta resultat är svårtolkat då vi kan se det som att 

eleverna vill ha mer saker att välja på då de kan ha en roligare vardag på fritidshemmet. Den 

fria leken finns ju alltid där oavsett.  

 

När eleverna får berätta vad som är bra med den fria leken kommer det ofta upp att det är 

roligt med fri lek och att man får välja vad man vill. Det är också roligt att få vara med vilka 

kompisar man vill och svepas in i den fria leken utan krav och fasta punkter att förhålla sig 

till. Pedagogerna anser att den fria leken ger eleverna möjlighet att använda sin fantasi och 

kreativitet och detta stämmer överens med Vygotskijs tankar om att fantasin utvecklas i och 

med leken (Vygotskij 1995, s. 15-16). En pedagog sätter Vygotskij mitt på pricken då hen 

förklarar att eleverna får skapa sin egen värld av sin tidigare erfarenhet i den fria leken och 

detta är något som han tar upp i sin lekteori (Vygotskij 1995, s. 15-16) där barn skapar en 

verklighet i leken som ligger i nivå med barnets tidigare erfarenhet. En annan säger att det inte 

finns några begränsningar och att barnet får köra sitt eget race och att den fria leken har 

barnets eget intresse i centrum. Eleverna får utveckla sin fantasi när de tvingas komma på 

saker själva. Vygotskij har en teori att barn odlar en bättre fantasi i och med att barnet får mer 

erfarenhet i livet och är tvungen att komma med egna idéer (Vygotskij 1995, s. 19-20). Här 
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ser vi dock en farhåga att det finns elever som har svårt att hitta på egna saker enligt 

pedagogerna. Dessa elever kan hamna i kläm då den fria leken kräver ett visst sorts 

engagemang av eleverna själva för att det ska bli lek av det hela. Det finns en viss oro bland 

pedagoger att vissa elever har svårt att hitta på saker själva och initiera leken så den blir bra 

då vissa elever saknar fantasin för att dra igång en hållbar fri lek. Dessa elever blir då 

begränsade av den fria leken och därmed eventuellt söker sig till aktiviteter tänker vi.  

 

En tanke som en pedagog tar upp med den fria leken är att det är en möjlighet för elever att 

visa pedagogerna vad de tycker är roligt och intressant för stunden. Det blir en öppning där 

eleverna kan visa vilket intresse de har just nu och detta hänger ihop med Vygotskijs tankar 

om att vissa saker är intressanta i olika faser för barnet (Hägglund 1989, s. 37). Där tänker vi 

att t.ex. Pokémon, kula eller att leka häst är exempel där eleverna får visa pedagogerna vad de 

tycker är kul och förhoppningsvis tar pedagogerna detta till sig och skapar aktiviteter utifrån 

detta. Det finns alltså en tanke att pedagoger använder elevernas intressen och skapar 

aktiviteter som därmed lockar eleverna till dessa aktiviteter mer än den fria leken då de 

grundar sig i intresset som elever har visat. Detta skulle i så fall kunna förklara varför 

aktiviteter får 61 % i enkätundersökningen. 

 

När eleverna får svara på vad de gör när de leker fritt spretar som sagt svaren åt alla håll. De 

uppger att de klättrar, dansar, spelar fotboll, leker djur, spelar spel eller hänger med kompisar. 

Dessa saker innefattar Vygotskijs teorier om imaginära situationer där det krävs några sorts 

regler för att leken ska fungera. Man ska dansa en viss stil eller förhålla sig till reglerna som 

finns i fotboll, annars faller allt och leken blir tråkig (Hägglund 1989, s. 38). Detta har att göra 

med barnens individuella utveckling. Finns det riktlinjer att följa kan barnen mogna och gå 

framåt i sitt levande enligt Vygotskij (Hägglund 1989, s. 39). Något vi noterar i intervjuerna 

är att hänga med kompisar är en vital del av den fria leken. Det är just det som styr den fria 

leken anser vi. När de gör dessa saker sker det oftast tillsammans med en kompis. Den fria 

leken blir intressant när det sker med en kompis. När pedagogerna får säga vad eleverna gör 

under den fria leken tycker de att eleverna gör det som är roligt för stunden. Det handlar ofta 

om spontanlek där barnen anammar det som är trivsamt för stunden och som stimulerar 

fantasin i nuet. Detta gör barnet mer moget för framtida utmaningar (Vygotskij 1995, s. 39). 

En pedagog anser att det går i vågor vad eleverna gör under den fria leken och detta kan 

bekräftas då en elev t.ex. säger att hon leker kula under våren. Det bekräftar att leken skiljer 

sig åt under året. Pedagogerna tycker även att eleverna leker lekar där de förställer sig till 
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olika karaktärer. De anser att eleverna försöker vara saker de inte kan vara i det verkliga livet 

och lever ut detta i den fria leken. Detta hör ihop med att barn har en livligare fantasi än 

vuxna då de inte upplevt lika mycket som en vuxen hunnit med enligt Vygotskij (Vygotskij 

1995, s. 40) och att barnet med tiden kommer bli rikare med fantasi och förstå sambandet 

mellan fiktion och verklighet (Vygotskij 1995, s. 19-20). De vuxna har även en syn där de 

tycker att eleverna väljer att leka utomhus under den fria leken. 

Hur förhåller sig elever och pedagoger till pedagogstyrda aktiviteter? 

Vad vi snabbt kunde konstatera efter våra undersökningar hos eleverna och pedagogerna var 

att aktiviteterna låg eleverna varmt och hjärtat och toppade enkätundersökningen med 39 mot 

25. Detta gällde också pedagogerna som svarade 7 mot 2. Vad vi kunde utläsa från detta var 

att aktiviteter ligger rätt i tiden och är något som uppskattas av eleverna. Pedagogerna har 

enligt detta resultat en samsyn med eleverna om vad som uppskattas under eftermiddagarna 

på fritidshemmet och att det är rätt att aktiviteter får ta stor plats i verksamheten. Enligt vad 

eleverna sagt under intervjuerna tolkar vi det som att många väljer aktiviteter utifrån vad man 

tycker själv är roligt och stimulerande för stunden. Detta stämmer överens med Vygotskijs 

tankar om att det finns olika faser som stimulerar barnen genom deras egna intressen för saker 

(Hägglund 1989, s. 37). I ettan kan något vara spännande men i tvåan kanske det inte lockar 

alls. Finns det något annat som lockar väljer man det. Både andra aktiviteter eller väljer man 

att leka fritt med kompisar.  

 

En sak som vi slogs av är att eleverna väljer med väldigt kort varsel. Det är oftast inte 

förbestämt om de ska välja att vara med på en aktivitet eller leka fritt på något vis. Det är 

något som bestäms i stunden utifrån rådande förutsättningar i kompisgruppen. En del av 

Vygotskijs teori är att barnet ska vara fri från spärrar och få utforska det som sker i nuet 

(Hägglund 1989, s. 37-38) och detta är just det som sker på fritidshemmen som vi undersöker.  

En elev berättar att hen tycker det är svårt att komma på egna saker att göra ibland och då är 

aktiviteter bra. Pedagogerna anser att det är viktigt att det finns en grund med aktiviteter som 

eleverna kan välja mellan. Sedan är det fria valet en viktig ingrediens i verksamheten enligt 

pedagogerna. De tycker att eleverna växlar från dag till dag om man föredrar att delta i en 

aktivitet eller leka fritt och därmed är det viktigt med valmöjligheter. Drar man en slutsats 

kring pedagogernas syn gentemot eleverna ser man tydligt att dessa stämmer överens då 

eleverna väljer utifrån stunden och pedagogerna tycker det är elevernas rätt att få välja 

aktivitet.  
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Ser man till elevernas och pedagogernas svar på frågan om det ska finnas mer aktiviteter att 

välja på ser vi att många vill ha mer aktiviteter att välja på än det redan finns. Vi tror att 

eleverna svarat på detta sätt då de uppskattar när vuxna är med på olika saker och detta stärks 

av pedagogernas svar i intervjuerna där de tror att eleverna gillar att ha vuxna kring sig för att 

det skapar en viss sorts trygghet att luta sig tillbaka på. Det blir en trygghet för eleverna och 

många behöver denna trygghet för att hitta ro under fritidstiden. Enligt Vygotskijs lekteori 

behöver barn hjälp och inspiration från en vuxen för att ta sig vidare i utvecklingszonen för att 

växa som människor (Öhman 2011, s. 53). Detta stämmer väl överens med elevernas svar på 

att de vill ha fler aktiviteter. Vi tror att känslan av vuxennärvaro och Vygotskijs lekteori 

hänger samman. De behöver struktur och regler i vardagen som kommer från vuxna och det 

får de inte genom den fria leken på samma sätt. Vygotskij tar upp detta i sina texter att barn 

behöver regler för att hitta mening i sitt görande och att det skänker en känsla av 

meningsfullhet och skapar individuell utveckling hos barnet (Hägglund 1989, s. 39). Detta 

stärks också då det i intervjutillfället kom fram att aktiviteter är bra för då kan alla elever delta 

ansåg en elev. Vi tolkar det som att vissa elever har det svårt när det blir för fritt och utan 

regler att de hämmas i det sociala och klarar inte av situationen som uppstår när man måste 

bestämma allt själv. Pedagogerna är inne på samma spår i sina svar. Där kommer struktur, 

organisation och trygghet fram som ledord i pedagogstyrda aktiviteter. Det finns ett tydligt 

mål och regelverk för aktiviteten som eleverna förstår och kan ta till sig. Alla får delta på 

samma förutsättningar.    

 

När eleverna fick svara på vilka aktiviteter som är roligast blev det en ganska jämn historia. 

Det är skogen, gympahallen och skapande som är de tre stora pelarna inom fritidshemmet när 

eleverna får välja. Vi tror efter ha analyserat intervjuerna att dessa aktiviteter kommer högt 

upp på listan då det är hög vuxennärvaro med tydliga riktlinjer att följa. Det finns även ett 

givet tidsspann och regler att följa. Även att eleverna får testa på nya saker är viktigt enligt 

dem själva. Vygotskij argumenterar för om att människan behöver göra nya saker och uppleva 

nya erfarenheter för att inte stå och stampa på samma ställe (Vygotskij 1995, s. 13). Vi tror att 

eleverna känner att de lätt fastnar i gamla banor om man inte testar på nya aktiviteter som 

erbjuds och det stämmer väl in på Vygotskijs teori.  

Har elever och pedagoger en samsyn kring fri lek och pedagogstyrda aktiviteter? 

Efter att ha analyserat både enkäterna och intervjuerna kan vi konstatera att pedagogerna har 

en relativt bra samsyn med eleverna kring en bra fritidsverksamhet. Både eleverna och 

 
 



34 
 

pedagogerna beskriver hur det finns många aktiviteter att välja bland. Pedagogerna har också 

en uppfattning om att aktiviteter är det som eleverna tycker mest om och som uppskattas 

under fritidstiden. Vi tror att detta har att göra med hur pedagogerna beskriver aktiviteter som 

trygga och att det är hög vuxennärvaro under aktiviteterna som erbjuds. Detta är något 

pedagogerna är högst medvetna om samt stämmer det in med vad eleverna svarat på i 

intervjuerna vi gjort. Sedan tror vi att det finns ett samband mellan Vygotkijs teori om att barn 

uppskattar regler och riktlinjer för då blir det roligare (Hägglund 1989, s. 39). Med en 

vuxennärvaro i en aktivitet blir det automatiskt styrt med diverse regler att följa. Eleverna 

berättar också om att det känns bra när en vuxen är med och styr och att då kan alla faktiskt 

delta på samma villkor. I den fria leken verkar detta begränsas av olika faktorer. 

 

Eleverna berättar vidare om att de deltar i aktiviteter om de tycker det är en rolig aktivitet. 

Annars leker de hellre fritt. Allt handlar om känslan för stunden. Är det inte en aktivitet som 

lockar struntar man hellre i att delta. Man kan lika väl leka fritt. Det är alltså inte att det 

erbjuds aktivitet med vuxennärvaro och trygghet som alltid lockar. Det är en faktor men finns 

inte suget väljer man bort att delta. Det egna intresset överskrider lockelsen av att en vuxen är 

med och styr upp. Vygotskij tar just upp detta att leken bygger på glädjen i första hand 

(Öhman 2011, s. 51-52) och detta delas med synen vi har på eleverna i vår undersökning då 

de utgår helt från vad som är roligt och lustfyllt. Detta är något som de vuxna inte tänker på 

enligt vår undersökning då det inte kommit upp i några svar av pedagoger. Jobbar 

pedagogerna utifrån läroplanen ska dock detta inte vara ett problem då fritidshemmet ska utgå 

från elevernas intressen och då borde aktiviteterna locka till sig elever oavsett anser vi. 

 

En annan koppling vi sett med aktiviteter som pedagoger och elever delar är att eleverna kan 

ha svårt att komma på egna saker att göra. Då är det lätt att delta på en aktivitet som en vuxen 

styr upp där det finns givna riktlinjer och ramar. Enligt Vygotskij tycker barn det är roligare 

när det finns regler att följa. Desto mindre regler att följa, ju mindre roligt blir det enligt 

honom (Hägglund 1989, s. 39). Detta stämmer väl överens med att eleverna föredrar 

aktiviteter före det fria där det inte finns några givna regler från första början. Då får eleverna 

också oftast testa på något nytt som de själva inte hade kommit på annars. Eleverna berättar i 

intervjuerna att det kan vara svårt att komma på egna saker att göra och detta är något som 

även tas upp av en pedagog. Att eleverna lätt blir uttråkade och har svårt att komma på saker 

att göra. Då är aktiviteter en utmärkt utmaning för dessa elever. 
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Pedagogerna är tydliga med att det är bra med en blandning av fri lek och styrda aktiviteter. 

Att det är en viktig del i elevernas tid på fritidshemmet att det är det fria valet som står i 

centrum och att man får göra sina egna val på fritidstiden. Precis som Vygotskij förespråkar 

att barn ska kunna göra det de vill för stunden (Hägglund 1989, s. 37-38). Eleverna tänker inte 

på samma sätt som pedagogerna utan kör mer på magkänsla och vad som är roligt. Eleverna 

nämner inte alls att det fria valet är viktigt eller att man ens ska få välja fritt på fritids. Det 

tolkar vi som att det finns i väggarna på dessa fritidshem och är inarbetat sedan tidigare då 

eleverna inte ens reflekterar över att man inte skulle ha ett fritt val att välja utifrån. 

 

Kreativitet och fantasi nämns ofta i diskussionerna med pedagogerna och är vitala delar av 

den fria leken enligt det vi kan tolka från pedagogintervjuerna och detta är något som 

Vygotskij bekräftar i sin lekteori. Leken är ett sätt att hantera all sin kreativitet och fantasi 

(Vygotskij 1995, s. 15-16). Att det inte finns några begränsningar och att eleverna får göra 

exakt vad de vill. Eleverna är dock mer ute efter att ha roligt och tänker inte i samma banor 

som pedagogerna gör. Det viktiga är att underhållas och eventuellt hänga med kompisar. Det 

kreativa är inget som nämns.  

 

När det gäller vad eleverna gör när de leker fritt är det svårt att få ut några specifika svar från 

både pedagoger eller elever. Det är spretiga svar utan någon riktigt tyngd bakom. Det är allt 

från rollekar, klättra, dansa, spela fotboll, leka djur eller hänga med kompisar enligt eleverna. 

Pedagogerna är ganska tydliga med att det är individuellt och oftast olika saker som är "inne" 

för stunden. Att eleverna föreställer sig vara olika karaktärer är också vanligt. Vygotskij 

beskriver just förställandet som ett sätt för barnen att utveckla sig själva genom sin fantasi där 

de kan ta an större problem än de vanligtvis skulle kunna lösa (Öhman 2011, sid 53). Detta är 

unikt för leken och är ett viktigt verktyg för eleverna. Dock verkar de vuxna tycka att eleverna 

leker saker de tycker är roligt för stunden. Här ser vi att pedagogerna inte riktigt har koll på 

elevernas fria lek utan mer låter den vara och blandar sig inte in allt för mycket i den då de 

verkar ha kul ändå. 

 

Eleverna och pedagogerna har ganska likartade svar angående vilka aktiviteter de tycker är 

roligast. Det är som sagt gympahallen, skapande och skogen som rankas högst. Det som 

skiljer mest i denna fråga är hur eleverna har en förmåga att svara mer specifikt vad de gör i 

de respektive aktiviteterna. Här kan vi se att pedagogerna har koll på eleverna på ett helt annat 
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sätt än i den fria leken och det tror vi har att göra med att aktiviteterna är initierade av de 

vuxna och det finns ett helt annat sätt att styra aktiviteter än den fria leken. 
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Diskussion 
Våra resultat visar på att den generella uppfattningen bland elever och pedagoger är att den 

fria leken är viktig och behövs men främst som komplement till de pedagogstyrda 

aktiviteterna som är mest populära. I vår studie framgår det tydligt att det är de mer styrda 

aktiviteterna som utgör själva beskrivningen av vad fritidshemmet är. Den fria leken är av 

våra resultat att döma för odefinierbar för elever som pedagoger för att helt bygga 

verksamheten på för att säkerhetsställa de krav som finns på den. Den synen återfinns inte 

minst i läroplanen som återkommande beskriver fritidshemmet som en undervisande 

verksamhet. Detta trots att verksamheten enligt läroplanen ska bygga på ett situationsbaserat 

och meningsfullt lärande som bygger på elevernas intressen (Skolverket 2016, s. 24-28). Men 

om den fria leken, som i större utsträckning än aktiviteter bygger på intressen och 

meningsfullhet, är för odefinierbar är det kanske logiskt att fritidshemmet har hittat en 

kompromiss för sin egen identitets skull? Pihlgren och Rohlin (2011, s. 14-36) belyser denna 

identitetsproblematik och hittar förklaringen i hur fritidshemmet integrerats i skolans 

verksamhet. De menar att med fritidshemmet som komplement till skolan följer också till viss 

del skolans syn på kunskap med in i verksamheten. Båda verksamheterna finns med i våra 

styrdokument och har ett krav på lärande. Det är därför viktigt att förhålla sig till dessa 

förutsättningar i fritidshemmets identitetssökande. En identitet som ser till ett heldagslärande 

där skolan och fritidshemmet på olika sätt ser till elevernas utveckling. Alternativet, menar 

Pihlgren och Rohlin, är en helt fri verksamhet som motsätter sig krav och målstyrning som 

egentligen klarar sig utan en pedagogisk inblandning. För fritidshemmets identitet så har det 

därför varit viktigt att gå den andra vägen. Pihlgren och Rohlin får medhåll av Margareta 

Schröder och Jarko Tuisku (2013, s. 37-44) som lyfter en historisk problematik för 

fritidshemmet att hitta en identitet. Detta beror enligt Schröder och Tuisku på att synen på 

kunskap och fritidshemmets förhållande till den, har förändrats genom historien. Vårt resultat 

understryker detta resonemang då det tydligt framgår att det är genom de pedagogstyrda 

aktiviteterna som fritidshemmet hittar sin identitet, sin undervisning och sitt heldagslärande.  

 

För att återgå till den undervisande verksamhet som läroplanen idag förespråkar, men också 

de resultat vår studie visar där aktiviteter är i majoritet mest populära så hamnar 

fritidspedagogen och/eller fritidshemsläraren i ett annat ljus. Om vi förlikar oss med den bild 

som elever och pedagoger förmedlar i studien och landar i den identitet som Pihlgren och 

Rohlin argumenterar för behöver vi fundera över själva didaktiken. Enligt Monica Hansen 

Orwehag (2013, s. 29-32) har det skett en perspektivförskjutning inom fritidshemmet som 
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tidigare var mer fri, men som nu är en del av skolväsendets utbildning. Hon menar, likt 

Pihlgren och Rohlin, att fritidshemmet faller in under skolans ramar och institutionaliseras 

alltmer. Verksamheten behöver därför byggas på planerade aktiviteter där pedagogen ges en 

allt större roll. Hansen Orwehag betonar dock en stor skillnad mot skolans undervisning på så 

sätt att undervisningen i fritidshemmet ska byggas på fria val och elevernas intressen. I våra 

intervjuer är det samma typ av argumentation som förs. Pedagogerna ser stora vinster med 

styrda aktiviteter, men de återkommer samtidigt till det fria valet som ett komplement. Det 

finns i pedagogernas intervjusvar en insikt kring att fritidshemmet är mer undervisande och 

styrt av mål och styrdokument och att det behöver vara så, men det går också att utläsa en 

distans till skolans typ av undervisning och utbildning. För pedagogerna är det viktigt att 

poängtera det fria valet och en mix av aktiviteter och formulerar därmed indirekt en egen 

didaktik som både förhåller sig, men också tar avstånd från skolans ramverk.  

 

Det som Pihlgren & Rohlin, Schröder & Tuisku samt Hansen Orwehag har gemensamt i deras 

argumentation för fritidshemmets identitet och didaktik är att de förhåller sig till fri 

verksamhet och styrd verksamhet som varandras motsättningar. I Charlotte Tullgarns (2003, 

sid 112-116) doktorsavhandling Den välreglerade friheten. Att konstruera det lekande barnet 

så problematiseras ovan nämnda teorier genom att titta på det komplexa förhållandet mellan 

elever och pedagoger även i den fria leken. Hon problematiserar uppdelningen mellan styrd 

aktivitet och fri lek genom att se pedagogen som central oavsett. Likt våra resultat ser 

Tullgarn hur pedagoger förespråkar en fri lek som kreativ som bygger på barnens fantasi och 

kan ses som en källa till kunskap. Däremot, menar Tullgarn, är inte leken fri i den bemärkelse 

som pedagoger vill få det till. Som pedagogerna svarade i våra intervjuer fanns det stora 

vinster med den fria leken men vi pedagoger behöver samtidigt vara närvarande, handledande 

och finnas där för eleverna om det är något. Det, menar Tullgarn, tar bort det "fria" i den fria 

leken. Hennes forskning visar att det finns ett maktförhållande och ett normskapande mellan 

barn och pedagog. Med det menas att genom att finnas närvarande och nära till hands bygger 

vi också upp system av makt och korrigerande. Barnen tillåts alltså att leka fritt så länge de 

leker på det sätt som vi vill. Oönskat beteende i lekar korrigeras genom exempelvis 

tillrättavisande vilket gör att vi normerar barnen att leka lekar som pedagoger ser som 

utbildande och utvecklande. Den på riktigt fria leken som sker vid tillfällen som vuxna inte 

vet om, ser eller kan kontrollera ses som negativ och något som vuxna motarbetar. Med 

Tullgarns forskning likställs alltså fri lek och aktiviteter som lika konstruerande där 

maktförhållandet mellan elev och pedagog är beständigt i den tappning verksamheten är 
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utformad. I sina vidare diskussioner lyfter Tullgarn fram på vilket sätt leken konstrueras. Hon 

ser leken som ett verktyg för att arbeta med förmågor och egenskaper som anses vara 

önskvärda i ett framtidsperspektiv (Tullgarn 2003, s. 117).  

 

Med Tullgarns forskning om den konstruerade leken återkommer vi till fritidshemmets 

identitet. Om vi arbetar med de olika teorierna parallellt där fritidshemmets identitet och 

didaktik förhåller sig till skolans ramverk och läroplanens styrdokument, kan de 

framtidsegenskaper som Tullgarn diskuterar gå att hitta i våra styrdokument. Frågan är då om 

Tullgarns problematiserande av makt och normer istället kan ses som pedagogiska 

förutsättningar? I så fall kan fritidshemmet fortsätta förhålla sig till fri lek och aktiviteter med 

den skillnaden att verksamhetens två likvärdiga delar där fritidshemlärarens och/eller 

fritidspedagogens didaktik är central. 

 

Vidare forskning 
Om vi ser till fritidshemmets identitet, didaktik och integrering i skolverksamheten finns det 

flera möjliga ingångar till vidare forskning. Med ett ökat fokus på undervisning på 

fritidshemmet som en naturlig utveckling av integrerandet i skolans värld skulle det behövas 

en forskning som fokuserade på ett heldagslärande. Läroplanen efterfrågar de två 

verksamheterna som kompletterande men det finns lite forskning kring vad den typen av 

verksamhet har gett för resultat i elevernas utbildning. Likt vår studie kring fri lek och 

aktiviteter skulle en sådan studie vara intressant då den jämför två fundament inom 

skolväsendet som ryms på samma arena, men som för många också är varandras motsatser. 
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Slutsats 
Som inledningen av studien gör gällande blåser det idag fritidspedagogiska vindar med en ny 

läroplansdel för fritidshemmet, men också ett ökat fokus på fritidshemmets undervisning och 

uppdrag. I vår studie har vi undersökt de två fundament som vanligtvis beskriver 

fritidshemmets verksamhet, fri lek och styrda aktiviteter. Elever och pedagoger har fått ge sin 

bild av verksamhetens innehåll.  

 

Resultatet i vår studie visar att elever som pedagoger ser aktiviteterna som mest populära hos 

eleverna. Det är också med aktiviteter som elever och pedagoger beskriver hur verksamheten 

är utformad. Det finns en samsyn hos elever och pedagoger kring att tryggheten med vuxet 

deltagande går att hitta i aktiviteterna. Aktiviteterna erbjuder ett tydligt ramverk för elever och 

pedagoger att förhålla sig till. Fördelarna med det går att koppla till såväl som Vygotskijs 

lekteorier kring regler, såväl som till ett format som passar läroplanens krav på undervisning 

och målstyrning. Eleverna mår bra i forum som är strukturerade och som de förstår. 

Tydlighet, trygghet och förväntningar kan på ett lättare sätt paketeras och förklaras med hjälp 

av aktiviteter, vilket även vår studie visar.  

 

Men den fria leken då? Våra resultat visar att den fria leken är viktig, men svår att definiera. I 

de mer nyanserade intervjusvaren beskrivs den fria leken som lustfylld, kreativ och 

meningsfull i teorin hos både hos elever och pedagoger. Den är alltså kompatibel med något 

man skulle kunna se som fritidshemmets vision och själ. Däremot betyder fri lek olika saker 

för olika elever och pedagoger i praktiken. Den fria leken tar sig i uttryck i stundens ingivelse, 

i inspiration av ett nytt datorspel eller i efterdyningarna av gårdagens fotbollsmatch. Den fria 

leken sker med närhet till de trygga ramarna, men som eleverna lätt kan välja att ställa sig 

utanför. Den är alltså otroligt viktig, men frågan är om den går att bygga en verksamhet på.  

 

Ingången till studien har varit att studera fri lek och aktiviteter som varandras motsättningar. 

Genom att ställa dessa fundament mot varandra så blev det istället tydligt att de står i ett 

beroendeförhållande till varandra och att de kompletterar varandra. Det är genom dessa två 

motsättningar som ett tredje fundament för fritidshemmet visar sig: valmöjligheten. Genom 

att studera resultaten av elevernas och pedagogernas svar så är det tydligt att fri lek och 

aktiviteter förhåller sig till varandra. Pedagogerna uttrycker hur viktigt det är att 

fritidshemmet är en verksamhet som bygger på elevernas fria vilja. Eleverna är mer konkreta 

och menar att om det ena inte är kul kan man alltid välja det andra och att elevernas val ofta 
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grundar sig i kamratrelationer. Slutsatsen är därför att på samma sätt som du inte kan bygga 

en fritidsverksamhet på fri lek, kan du inte heller göra det på enkom aktiviteter. Verksamheten 

behöver bygga på förhållandet mellan de två och alltid kunna erbjuda eleverna en 

valmöjlighet. 
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Appendix 
Missivbrev intervjuer 

Intervju examensarbete  
Hej!  
Jag håller på att skriva mitt examensarbete i programmet Grundlärarexamen med 
interkulturell profil med inriktning mot fritidshemmet på Södertörns högskola.  
I mitt arbete så gör jag en studie kring barn och pedagogers syn på fritids. Syftet med studien 
är att undersöka hur barn och pedagoger ser på fri lek och pedagogstyrda aktiviteter. Vi 
kommer därefter jämföra barn och pedagogers svar och jämföra dessa med hur verksamheten 
på skolan är utformad. Studien bygger på enkätundersökningar och intervjuer med barn och 
pedagoger.  
Med detta brev vill jag be om ert medgivande till att intervjua ert barn. Barnen kommer också 
att bli åldersadekvat informerade och tillfrågade om sin medverkan.  
Observera att:  
• Deltagandet i intervjun är helt frivilligt och du och ditt barn har rätt att avbryta medverkan 
när som helst.  
• Ditt barns medverkan i undersökningen kommer vara helt konfidentiellt. Varken barnets 
namn eller namnet på skolan kommer redovisas i studien.  
• De uppgifter jag får fram kommer inte användas i något annat syfte än att bilda underlag för 
mitt examensarbete.  
• Det insamlade materialet från intervjuerna så som inspelat eller transkriberat material 
kommer behandlas på ett sådant sätt att ingen utomstående har tillgång till det och kommer 
efter godkänd examination att förstöras. (Ovanstående är i överensstämmande med 
vetenskapsrådets forskningsetiska principer från 2011.)  
Om ni undrar över något som ni finner oklart eller har några frågor får ni gärna höra av er till 
mig eller min handledare.  
Med Vänliga Hälsningar  

Robert Irestam / Viktor Karlström  
Vi har tagit del av ovanstående information och godkänner till deltagande.  
Ja Nej  
Kryssa i svarsalternativ  
…......................................................................................  
Barnets namn  
.......................................................................................................................................................
.........  
Vårdnadshavares namn Underskrift Datum/ort  
.......................................................................................................................................................
.........  
Vårdnadshavares namn Underskrift Datum/ort  
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Bilaga Lista fri lek  

Elever  

1. Jag brukar leka barbie, det är kul      

2. Jag leker med vän, ritar och pysslar   

3. Sitt i soffan.      

4. Leker zombie eller labyrint ute      

5. Spela på mobilen   

6. Leker ute när det är sommar      

7. Spelar   

8. Slöjd, lek ute, spelar      

9. Går till Borkafästet (mest IKT-
användning där)   

10. Leker överallt       

11. Pysslar, spelar, dansar   

12. Skogen       

13. Dansar och ritar   

14. Ute       

15. Leker häst och dansar   

16. Dansar       

17. Dansar, spelar spel, gör annat   

18. Spelar spel och leka i dansrummet     

19. Dansar   

20. Spela mobil  

21. Leker burken       

22. Går till hallen   

23. Pyssla, rita, ute och leker med vän     

24. Pysslar och ibland bakar   

25. Pysslar       

26. Leker med barbies   

27. Pysslar   

28. Jag gör vad jag vill   

29. Sitter i soffan   

30. Pysslar   

31. Är i soffan  

32. Burken  

33. Leker häst, gungar och burken  

34. Leker med mina vänner. Ibland 
supergurkor, ibland krig.  

35. Bygger kojor och leker bläckfisken  

36. Leker burken  

37. Spelar fotboll  

38. Lite vadsomhelst.  

39. Leker krig  

40. Leker i skogen  

41. Leka tiger  

42. Leker något roligt i sandlådan  

43. Jag och mina vänner diskuterar och 
leker med varandra  

44. Leker i uteklassrummet  

45. Uteklassrummet  

46. Gungar och gör lite olika  
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47. Leker Many, Kuki, Hani och Tedy  

48. Vara med kompisarna och prata  

49. Klättra på klätterställningen  

50. Leka burken  

51. Leka häst  

52. Olika lekar i skogen  

53. Vad som helst  

54. Leker häst  

55. Burken  

56. Sandlådan  

57. Lekar i lekhallen  

58. Jag brukar gunga  

59. Burken  

60. Leker varg eller är med en fröken  

61. Gunga, snurra och Hajen  

62. Jag leker varg  

63. Leka Fnaf i skogen  

64. Inget  

Pedagoger  

1. Klättrar ute  

2. Sitter med telefon  

3. Dansar     

4. Hallen  

5. Går till olika avdelningar  

6. Utomhuslek   

7. Pysslar    

8. Rollekar  

9. Spelar spel   

10. Utelek   

11. Regellekar  

12. Lekar där barnen är något annat än sig 
själva  

13. Bandy  

14. Sandlekar  

15. Lekar på gräsplanen  

16. Någon sport  

17. Rollekar  

18. Bollsporter  

19. Lekar från Dataspel och TV  

20. Leker djur  

21. Leker krig  

22. Hästlekar  

23. Bandy  

24. Fyran  

25. 21an  

26. Kullekar  

27. Sporter  

28. Rollspel      
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