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Abstract  
My essay aims to highlight the free play at the leisure-time center. I will find out what the 

students learn through the free play and how the free play looks. In my essay, I use a self-

experienced dilemma, through my professional role, looking at the play with c eyes other than 

a parent. The starting point of this work is to analyze my dilemma by twist and turn it around 

and see it from different perspectives and angles. To do this, I use scientific essay writing as a 

method and literature that is relevant to the specific subject. In my conclusion, I now understand 

how communication between leisure-time center and parents could change parents´ views on 

the free play. 
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Sammanfattning  
Min uppsats syftar till att belysa den fria leken i fritidshemmet. Jag kommer ta reda på vad 

eleverna lär sig genom den fria leken och hur den fria leken ser ut. I uppsatsen använder jag 

mig av ett egenupplevt dilemma, där jag genom min yrkesroll ser på leken med andra ögon än 

vad jag tolkar att en förälder gör. Utgångspunkten i detta arbete är att analysera mitt dilemma 

genom att vrida och vända på det och se det ur olika perspektiv och synvinklar. För att göra 

detta använder jag mig av vetenskapligt essäskrivande som metod och med hjälp av litteratur 

som berör ämnet lek. I min slutsats kommer jag i underfund med hur kommunikation mellan 

fritidshem och föräldrar skulle kunna förändra föräldrarnas syn på den fria leken.  

 

 
Nyckelord: Fri lek, lärande lek, fritidshem, barnperspektiv 
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Berättelse 
”Har ni bara lekt idag?!” hör jag en pappa suckande fråga sitt barn vid hämtning. De befinner 

sig i hallen. Jag kan tyda på pappans sätt att ställa frågan att det är med en viss irritation i rösten.  

 

Det är sen eftermiddag en torsdag, veckan är nästan till ända. De flesta elever på fritidshemmet 

har redan gått hem för dagen. Den här veckan har känts oändligt lång då många ordinarie 

personal på skolan är sjuka eller hemma och vabbar med sina sjuka barn. ”Det märks att det är 

förkylningstider”, tänker jag för mig själv samtidigt som jag går och småplockar pärlor från 

bordet som eleverna lämnat efter sig. På grund av all sjukdom står jag som ensam ordinarie 

personal på fritidshemmet i årskurs två som jag arbetar i. Till min hjälp har jag två vikarier, 

vilka jag inte kommer ihåg namnen på. Hittills har ingen av dem imponerat särskild mycket på 

mig. Den ena sitter och färglägger en teckning tillsammans med tre elever och den andra 

springer runt och stojar upp några andra. Jag biter mig i tungan för att inte slänga ur mig några 

väl valda ord, istället säger jag att ”sådana där kull och springlekar leker vi utomhus”, samtidigt 

som jag tvingar fram ett litet hopbitet leende.  

 

”Har ni bara lekt idag?!”, vad menar han med det nu då, vadå ”bara” lekt? Charlie har ju 

haft en jätterolig fritidseftermiddag med mycket legobyggande, schackspelande, ritande och 

skratt. Undrar om jag borde gå ut i hallen och konfrontera orden från pappan? Nej, jag gör 

nog inte det. Jag känner mig för oförberedd och har inte de bästa förutsättningarna till en 

diskussion i alla fall, framförallt inte i hallen! Tänk om andra föräldrar skulle komma in mitt i 

diskussionen och vi då inte hinner diskutera klart, det kan sluta fel.  

 

Charlie som nu står i hallen och gör sig redo för att gå hem med sin märkbart irriterade pappa, 

har som vanligt under veckans gång valt bort de flesta av de styrda aktiviteterna som erbjudits 

på fritidshemmet. Charlie har istället valt den fria leken. På fritidshemmet jag arbetar i har vi 

som mål att alla elever ska delta i de styrda aktiviteterna vi erbjuder dem. Däremot tvingar vi 

inte eleverna till att delta om de själva inte vill, därför har ingen av oss personal på avdelningen 

tvingat Charlie att vara med i de styrda aktiviteterna som erbjudits. Den fria leken däremot har 

eleverna möjlighet till att välja dagligen.  

 

För mig lät ”Har ni bara lekt idag?!” mer som ett konstaterande än en genuin fråga. Rösten 

Charlies pappa använde bjöd inte in till något vidare samtal eller diskussion från Charlies sida. 
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”Hoppas han inte skickar ett mail som sist” tänker jag, samtidigt som jag tittar ut genom fönstret 

och nu ser Charlie småspringa efter sin pappas långa steg mot skolans parkering ute i 

höstmörkret. Jag ser hur Charlies mössa faller till marken och som tur är märker Charlie också 

det, han tar upp den och ruskar till den för att få bort det blöta på mössan som kommit med upp 

från marken.  

 

Mina tankar vandrar vidare till mailet vi fick i veckan tidigare från Charlies pappa. I mailet är 

han mycket kritisk mot främst fritidshemmet. Han skriver bland annat att det inte tycks finnas 

någon kvalitét i verksamheten vi erbjuder och menar på att barnen endast får ”leka, springa 

omkring och göra vad de vill varje dag”. Vidare kritiserar han även vår roll som pedagoger i 

fritidshem och anser att det är vårt ansvar att se till att barnens kläder hängs upp på sina platser 

eller i torkskåpet efter raster och utelek, att han vid flertal tillfällen inte hittat Charlies kläder 

när Charlie blivit hämtad och att kläderna ibland legat på golvet under någon annans plats i 

hallen. I Charlies pappas ögon är det alltså vår roll som pedagoger i fritidshemmet att städa i 

hallen bland elevernas kläder när de gått in på lektion efter rasten. Mailet vi fick gjorde mig arg 

och ledsen inombords. Jag tycker att det är oprofessionellt gjort av honom att skicka det till oss 

på avdelningen samt rektorn innan han ens haft en dialog med oss personal om det han ställer 

sig kritiskt emot. Utifrån mailet vi fått verkar Charlies pappa sakna både inblick i vår yrkesroll 

och i vad eleverna lär sig i den fria leken som erbjuds i verksamheten.  

 

”När ska vi få frukt?” frågar eleven Michelle mig och jag dras tillbaka från mina egna tankar 

till nuet igen. Jag svarar att de idag kommer få frukt på stängningsavdelningen. Efter jag svarat 

Michelle plingar jag i klockan. Ljudet är högt och skär i öronen, eleverna vet att när de hör det 

ljudet är det dags att städa. Jag ber de två vikarierna att ta med frukten och avdelningens 

mobiltelefon till stängningsavdelningen, jag själv stannar kvar på avdelningen och kontrollerar 

närvarolistan innan eleverna slussas över till den andra avdelningen. När det är städat och 

eleverna gått över till stängningsavdelningen kontrollerar jag att ytterdörrarna är stängda och 

låsta. Det ligger grus mellan den ena ytterdörren så jag sparkar snabbt bort det innan jag stänger 

den igen och rycker till en sista gång i handtaget för att intyga mig själv om att dörren verkligen 

gått i lås. Efter det knyter jag ihop den stora svarta sopsäcken, den är riktigt tung idag och därför 

väljer jag att dra den längst hela korridoren ner till soprummet istället för att bära den. 

Sopsäcken lämnar ett blött genomskinligt spår efter sig, förmodligen från apelsinerna eleverna 

fick under mellanmålet. Det är knappt att jag förmår mig att lyfta över sopsäcken till den stora 

gröna sopcontainern. Det är iskallt, mörkt och stinker verkligen i rummet så jag skyndar mig 
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att slänga sopsäcken och försöker ta så få andetag som möjligt innan jag snabbt drämmer igen 

dörren till soprummet med en smäll. Ljudet ekar mellan väggarna. Jag går med nätta snabba 

steg till lärarnas personalrum, det är alldeles tyst i den mörka korridoren och höstmörkret 

utanför gör att det känns som att det redan är kväll. Jag tänker att det vore skönt att informera 

någon från arbetslaget om det jag hört Charlies pappa säga till Charlie vid hämtning. Men det 

går inte, det är nämligen tomt på alla arbetsplatser, alla lärarna har förmodligen gått hem för 

längesen. Det enda som hörs är det tickande ljudet från den svarta klockan som sitter uppsatt 

på den vita kala väggen. Jag ser att jag har 10 minuter kvar av min arbetstid och jag väljer därför 

att utnyttja tiden till att skicka ett mail i förebyggande syfte till personalen på avdelningen om 

det jag hört pappan säga vid hämtning tidigare idag.  

  

Problemet för mig som pedagog i fritidshem är när föräldrar likt Charlies pappa har denna 

syn på vad det är vi ger och lär ut till eleverna. Varför ska jag som pedagog på fritidshem 

känna att jag behöver försvara vår verksamhet och den fria leken? Undrar om klasslärarna 

någonsin behöver försvara varför de lär ut svenska på ett visst sätt. Förmodligen inte. Varför 

ser inte Charlies pappa lärandet i leken. Undrar vad Charlie berättar där hemma om vad han 

gör på fritidshemmet.  

 

Jag vill i alla fall att vi i personalen ska vara förberedda på om det skulle dyka upp något nytt 

mail från Charlies pappa eller om han skulle ta upp händelsen själv med någon personal 

imorgon vid lämning, då är det viktigt att all personal vet vad som inträffat även om det ännu 

inte är en stor grej. Vi måste ligga steget före när det gäller föräldrar som Charlies pappa för att 

visa på att vi är trygga i vår profession, aktiviteterna och den fria leken vi erbjuder eleverna. 

Jag hoppas att all personal på avdelningen, främst vi som arbetar i fritidshemmet är väl 

förtrogna med vad den fria leken gör för eleverna och deras lärande, för säkerhets skull avslutar 

jag mailet med att skriva några ord om vad eleverna utvecklar genom leken. Jag stänger igen 

den bärbara datorn, tittar på klockan en sista gång och går sedan hem för dagen.  

 

Mitt dilemma med föräldern i hallen som frågar sitt barn om hen ”bara lekt idag” har jag inte 

kunnat släppa helt. Jag valde att inte konfrontera Charlies pappa och istället distansera mig från 

det jag hörde. Jag ville helt enkelt inte ta en diskussion i hallen med Charlies pappa vid 

hämtning, jag var rädd för vad det skulle kunna leda till. Tänk om Charlies pappa hade gett mig 

en utskällning samtidigt som jag stod där i den dunkla, trista hallen som är rätt rymlig men 

samtidigt kan kännas minimal. Dessutom med risk för att bli avbrutna av stressade föräldrar 
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som halvspringer in till avdelningen för att hämta sina barn. Vad signalerar min roll till Charlies 

pappa om jag hade valt att ta en diskussion i hallen, han som enligt mig redan verkar ha en 

missvisande syn på min yrkesroll.  

Dilemma 
Det dilemma jag står inför är hur jag som pedagog i skola och fritidshem kan modifiera den till 

synes ogynnsamma bilden jag upplever vissa föräldrar har om den fria leken och hur jag som 

blivande lärare i fritidshem ska förhålla mig till denna bild. I min vetenskapliga essä kommer 

jag utifrån min egen tolkning och erfarenhet reflektera över den negativa inställningen till den 

fria leken hos föräldrar, som jag upplever Charlies pappa ger uttryck för. Jag kommer fördjupa 

mig i detta dilemma då jag utifrån min yrkeserfarenhet vet att den fria leken är central och viktig 

i elevens hela dag, både under raster på skoltid samt i fritidshemmets verksamhet. Jag upplever 

att det svåra är att vissa elevers föräldrar inte ser på leken med samma ögon som många av oss 

yrkesutövande, detta resulterar då i en missvisande bild av lekens fördelar och lärande.   

         Frågeställning och syfte  
Min huvudsakliga frågeställning som jag kommer reflektera över är vad för fördelar som 

förekommer i den fria leken och hur de kan kommuniceras till föräldrar? Syftet med essän är 

därför att försöka synliggöra lärandet och fördelarna i den fria leken på ett nyanserat sätt kopplat 

till läroplanen. Utifrån de år jag arbetat i fritidshem vet jag att dilemmat är viktigt att utforska 

då den fria leken, som jag ovan nämner är central och en viktig del i elevens hela dag, både 

under raster på skoltid och i fritidshemmets verksamhet. Vidare genom min yrkeserfarenhet vet 

jag även att den fria leken inte alltid får den plats och uppskattning den förtjänar i somliga lärare 

och föräldrars ögon. 

Metod 
Som metod använder jag mig av en vetenskaplig essä. I en essä är processkrivandet viktigt, 

menar Alsterdal. Författaren förklarar processkrivandet som en metod för reflektion, som låter 

en se på en händelse med nya ögon. Den som skriver på detta sätt får både läsa, skriva och 

reflektera i relation till innehållet tillsammans med kurskamrater och lärare (Alsterdal 2014, s. 

48). I den vetenskapliga essän framkommer även en hermeneutisk karaktär då jag i 

essäskrivandet kommer reflektera, analysera och ändra om i min text flera gånger om för att nå 

slutmålet. Den hermeneutiska metoden rör sig bland annat om en förståelse samt att förståelsen 

alltid ändras. Med det menar jag att när jag läser min text i uppsatsen flera gånger om kommer 
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min förståelse för texten ändras från gången innan jag läste den, detta genom att jag redan 

besitter en förförståelse som i mitt fall handlar om den fria leken. Enligt Patel och Davidsson 

behöver den som ska göra på detta sätt använda sig av sin medkänsla eller empati för att på så 

sätt förstå objektet i gestaltningen (Patel & Davidsson 2011, s. 30). Därför är det viktigt att jag 

i mitt vetenskapliga essäskrivande förhåller mig till både subjekt och objekt, jag bör således 

pendla emellan dessa för att skrivandet i sig ska bli så bra som möjligt. Med subjekt och objekt 

menar jag att jag både behöver förhålla mig till min egen synvinkel (subjekt) och till Charlies 

pappas synvinkel (objekt) på händelsen. 

 

Vidare har jag i min text använt mig av reflektion för att försöka närma mig och distansera mig 

från mitt dilemma. Ett dilemma kan beskrivas som något svårbedömt, att hur man än gör i 

situationen blir det fel. Hammarén skriver att dilemman inte alltid har bra lösningar, ibland inte 

ens det minsta bra (Hammarén 2005, s. 18). I mitt dilemma med Charlies pappa i hallen valde 

jag att inte agera, hade jag gått fram till pappan i hallen hade det kunnat leda till att det utmynnat 

i en konflikt. Genom att inte gå fram till pappan gick jag däremot emot mina egna principer och 

vad jag som pedagog anser om den fria leken och hur bra den enligt mig är för elevens lärande. 

Vidare menar Hammarén på att man genom skrivandet får möjlighet till att reflektera över 

dilemmat och samtidigt lyfta fram kunskap grundad på erfarenhet (Ibid, s. 17). Genom 

skrivandet av denna uppsats utifrån min egna yrkeserfarenhet får jag nu möjlighet att gå djupare 

in på situationen jag upplevt och reflektera kring den.  

          Teoretiska perspektiv 
I min slutsats ger jag även utrymme för reflektion kring min praktiska kunskap. Jag inriktar mig 

då på fronesis, klokheten. Det är den form av kunskap jag betraktar att jag som pedagog i 

fritidshem använder mig främst av, både omedvetet och medvetet. Idén om fronesis kommer 

ursprungligen från Aristoteles och det handlar mycket om etiken. Nilsson beskriver att fronesis 

är den praktiska kunskapen Aristoteles värderar högst av de olika kunskapsformerna (Nilsson 

2009, s. 47). Tolkar jag fronesis ur ett modernt perspektiv skulle jag säga att det handlar om ens 

samvete. Samvete är en känsla, det som får något att ”skava”. Med andra ord, det som gör att 

jag ställer mig frågan ”varför blev det såhär” och om jag handlade på rätt sätt eller hur jag kunde 

ha handlat annorlunda. Författaren menar därför att fronesis inte rör sig om jag som subjekt bör 

handla i en specifik situation, för det är något jag måste göra och dessutom redan gör. Istället 

syftar det till hur jag bör handla (Ibid, s. 48).  
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Andra teoretiska perspektiv jag utforskar mitt dilemma ifrån är informellt och formellt lärande. 

Dessa två teorier ger olika perspektiv på lärande. Informellt lärande är lärande som sker utan 

att eleverna i fråga är medvetna om det. Formellt lärande är då motsatsen, det vill säga ett 

lärande som sker där eleverna är medvetna om det. Det informella lärandet gör mig nyfiken på 

om eleverna själva skulle uppleva att det är ett lärande som faktiskt sker om de blev upplysta 

om det. Enligt Schröder och Tuisku är det en utmaning för lärare i fritidshem att beskriva 

lärandet som sker då det är ett komplext lärande och behöver såvida reflektion och analys för 

att kunna synliggöra och redogöra för det (Schröder & Tuisku 2013, s. 16).  

Etiska överväganden 
När man gör undersökningar av detta slag som jag gjort är det viktigt att man som skrivare tar 

hänsyn till en del etiska forskningsaspekter. I praktiken innebär det att jag som hämtat 

information om en individ som individen är ovetandes om måste värna om innevarandes 

integritet (Patel & Davidsson 2011, s. 63). Individen i min berättelse ska inte kunna identifieras 

när denna uppsats blir officiell, jag vill därför poängtera att jag använder mig av fingerade 

könsneutrala namn i min berättelse och genom hela uppsatsen. Jag anser även att mitt dilemma 

inte innebär att jag bryter tystnadsplikten jag som pedagog i fritidshem förbundit mig till, 

incidenten är inte tillräckligt specifik för att den på något sätt kan härledas till personerna i fråga 

och därmed påverkas inte heller deras integritet.  

Reflektionsavsnittets disposition 
I kommande avsnitt kommer jag med hjälp av underrubriker och litteratur bland annat förklara 

vad lek är, hur leken kan se ut, skillnaden mellan den fria och styrda leken samtidigt som jag 

självklart gör min egen röst hörd i texten. 

          Reflektion 
Det är många gånger under mina år som pedagog i fritidshem jag har hört föräldrar uttrycka sig 

likt Charlies pappa i berättelsen ”har ni bara lekt idag”, till sina barn. Mitt första år i 

fritidshemmets värld kan jag ärligt själv understryka med att jag inte visste exakt vad leken 

faktiskt gör för eleverna. Jag såg inte lärandet i leken på samma sätt som jag gör nu, efter några 

år av yrkeserfarenhet. Det som förvånar mig är att det fortfarande inte finns en bra 

kommunikation varken från skola eller fritidshem till föräldrarna när det gäller att belysa och 

synliggöra den fria leken och lekens lärande, i alla fall inte på den skolan jag arbetar i. Sett ur 
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mitt perspektiv inifrån upplever jag att leken inte uppskattas och värderas av lärare och föräldrar 

i samma grad som tillexempel ämnen som matematik, svenska och engelska.  

 

”Gå och lek” anser Hwang och Nilsson kan motsvara många olika saker, så som att rita, spela 

spel, bygga med lego, skapa med trolldeg, klä ut sig, spela fotboll, klättra i klätterställningen 

eller låtsas vara häst och hästskötare. Författarna menar på att leken är barnets värld och leken 

är ”på låtsas” och glädjefylld (Hwang och Nilsson 2011, s. 221). ”Gå och lek” skulle i skolan 

och i fritidshemmets värld kunna vara den fria leken. När Charlies pappa uttrycker sig ”Har ni 

bara lekt idag” kan det därför för mig innebära en rad olika saker. Vad menar då föräldrar som 

Charlies pappa med det han uttrycker, för detta är som tidigare nämnts inte första gången jag 

hör en förälder som för mig på ett nedlåtande sätt yttra de orden. Ser alla föräldrar leken med 

samma ögon? Jag tror inte det, jag tänker att många måste väl ändå minnas leken från när de 

själva var barn. ”Har ni bara lekt idag” låter för mig som ett missnöje mot den verksamhet vi 

bedriver. Jag tolkar Charlies pappas sätt att säga orden på samma sätt som att vår verksamhet 

skulle vara detsamma som barnpassning. Jag tänker att det kan bli problematiskt om elevernas 

föräldrar pratar om leken som något negativt inför eller rentav till sina barn. Föräldrarnas syn 

och inställning till leken kan i värsta fall smitta av sig till deras barn, barnen ser och 

uppmärksammar det vuxna värderar mest. Juul och Jensen skriver: 

 
I samspel mellan barn och vuxna är samspelets kvalitet och dess konsekvenser uteslutande den 

vuxnes ansvar. Det finns två orsaker till detta. För det första kan barn helt enkelt inte ta ansvar 

för kvaliteten i sina relationer till vuxna […] Dessutom är summan av de vuxnas faktiska makt, 

erfarenhet och överblick (i familjen också det känslomässiga beroendet) som konstituerar den 

asymmetriska relationen och de vuxnas processuella makt. (Juul och Jensen 2003, s. 106–107)  

 

Jag tolkar det som Juul och Jensen skriver att det i en barn och vuxenrelation är den vuxna som 

ska ta ansvar. Därför borde Charlies pappa tänkt på hur han borde uttrycka sig till Charlie 

gällande hans möjligtvis egna missnöje till sitt barns val av aktivitet på fritidshemmet. Charlie 

och Charlies pappa ingår inte i en symmetrisk relation, i en symmetrisk relation menar Juul och 

Jensen att båda parterna är jämlika, till exempel en vuxen med en jämbördig vuxen (Ibid, s. 

106). Charlie och Charlies pappa är i en så kallad asymmetrisk relation, till exempel en vuxen 

och ett barn. Den vuxna har genom att vara vuxen automatiskt mer makt än barnet. Hade jag 

däremot gått ut i hallen och konfronterat det Charlies pappa sa till Charlie om att Charlie ”bara 

lekt idag” hade jag enligt Juul och Jensen varit den som haft mer makt. Författarna skriver:  
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I samtal med föräldrar har pedagogerna det processuella ansvaret, det vill säga ansvar för 

tonen, atmosfären och stämningen i samtalet. Skälet till detta är att relationen också här är 

asymmetrisk, med pedagogen som den med mest makt. Denna realitet motsvarar inte alltid 

deras personliga upplevelse av situationen där föräldrarna ofta kan verka mäktigare, och det 

är få pedagoger som till vardags tänker på makt som något som hör samman med deras arbete 

och position. (Juul och Jensen 2003, s. 188) 

 
Jag har svårt att känna känslan av att jag skulle ha mer makt än föräldrarna. Trots att jag inte 

upplever mig ha makten har jag ändå ett ansvar för tonen och för att samtalet ska bli bra. När 

jag kände att jag inte kunde axla detta ansvar valde jag därför att inte konfrontera Charlies 

pappa. Jag tolkar att Charlies pappa ser sig själv som den som har mer makt i sammanhanget 

då dilemmat ägde rum. 

           Olika former av lek  
Här nedan beskriver jag olika former av lek som jag utifrån min yrkeserfarenhet främst ser 

förekommer på mitt fritidshem. Jag beskriver de olika leksätten för att du som läsare ska få en 

inblick i vad för olika former av lek som finns. 

- Rollek  

Är när barnen intar olika roller och låtsas vara någon annan än dem själva. Detta är alltså en typ 

av låtsaslek. De olika rollerna barnen kan inta är till exempel något djur, mamma-pappa-barn, 

taxichaufför, doktor med mera. Rolleken utvecklar barnens samarbetsförmåga om de leker 

tillsammans med andra och det utvecklar även barnets intellektuella förmåga då barnet blir 

tvunget att fantisera och se saker som egentligen inte finns, så som att en vattenpöl kanske är 

ett stort hav i leken (Hwang och Nilsson 2011, s. 224). Denna typ av lek ser jag främst 

förekommer i de yngre årskurserna på mitt fritidshem. Genom min yrkeserfarenhet vet jag att 

många elever dock kan hamna i ett sorts maktspel när det gäller rollekar. Till exempel kan det 

vara så att en specifik elev alltid får vara hund i mamma-pappa-barn-leken, hundens roll kan 

vara att ligga på golvet och sova genom hela leken. Detta kan vara ett sätt att exkludera eleven 

från den pågående leken, även om eleven som har rollen som hund inte är medveten om det. I 

de äldre årskurserna har jag även märkt att det ibland är en och samma elev som hämtar mjölk 

till sina kompisar, detta för att de leker att ena är kung och den andra betjänt. Det är därför 

ytterst viktigt att man som pedagog har inblick i leken, även om det är en lek som verkar 

oskyldig så som mamma-pappa-barn-leken kan den faktiskt vara raka motsatsen. Jag menar 

såklart inte att man inte får ha en hund i leken utan mer att man som pedagog ser till att den 
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rollen inte enbart alltid tillfaller en viss elev utan att det faktiskt finns ett ömsesidigt byte av 

rollerna. 

- Konstruktionslek 

Är till exempel när barnen bygger och skapar med lego eller kapplastavar. Eleverna får genom 

konstruktionsleken bland annat öva på sin finmotorik, samspela och använda sin fantasi. Det är 

lekar som uppskattas av många elever i mitt fritidshem. När Charlie, i min berättelse under 

fritidseftermiddagen lekt med lego har det skett en process där lekandet står i fokus samtidigt 

som förmågor och lärandet sker informellt.  

- Regellek 

Hwang och Nilsson förklarar regellek som kortspel, pussel och viss typ av utelek. Barnen tolkar 

reglerna på sina egna sätt till en början men allt eftersom barnet utvecklas förstår det även att 

reglerna är viktiga och finns av en anledning. Detta kan göra så att barnet vill följa reglerna till 

punkt och pricka och blir frustrerad om någon bryter mot dem. Allt eftersom tiden går skapar 

barnet sig en annan bild av regelleken och det är att vara flexibel med reglerna när det kommer 

till att samspela med andra (Hwang och Nilsson 2011, s. 224). I min berättelse har Charlie under 

fritidseftermiddagen spelat schack, det är ett ypperligt tillfälle där regelleken står i fokus. 

Charlie är en elev som inte verkar bry sig speciellt mycket om vem som vinner i spelet utan 

huvudsaken är att man har kul. Jag tolkar att det är så för att Charlie i schackspelande både 

verkar tycka det är kul och samtidigt är duktig i det men ändå tar stor hänsyn till sin motspelare. 

Vi har en rad olika personligheter och även elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer 

på avdelningen som inte är lika flexibla i spelandet som Charlie. Charlie väljer oftast att ”lägga 

sig” vid tillfällen där det är på väg att uppstå konflikt, med att lägga sig menar jag att Charlie 

väljer att bemöta den andra eleven i fråga lågaffektivt. Charlie förklarar men hakar inte upp sig 

utan ”lägger sig” för att spelet det vill säga leken, ska fortgå istället för att dö ut eller utmynna 

i en konflikt. 

- Styrd lek 

Styrd lek för mig är det vi på mitt fritidshem kallar för styrd aktivitet. Det kan vara alltifrån 

kreativt skapande, rörelse, samarbetslekar, upptäcka ute i skog och närmiljö med mera. De 

styrda aktiviteterna är något vi pedagoger planerar och erbjuder samtliga elever på avdelningen. 

Längre upp i texten, i min berättelse nämner jag att de styrda aktiviteterna på min avdelning är 

frivilliga, det betyder att det i slutändan är eleven i fråga som avgör om denna vill vara med på 

den styrda aktiviteten eller inte. De styrda aktiviteterna planeras bland annat utifrån elevernas 
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intressen och behov men självklart även utifrån läroplanen, traditioner och årstider. I relation 

till det här skriver Johansson:  

Det är viktigt att verksamheten är varierad med inslag av lek, fysisk aktivitet, skapande 

verksamhet och utforskande av omvärlden. Genom lek kan barns mönster i sätt att tänka, lösa 

problem och hantera information förändras och utvecklas. Det är i leken som barn får prova 

olika sociala roller och lägga grunden till sin identitet. Det kan också handla om förmågan att 

kunna förstå andras avsikter och förstå hur andra tänker, det vill säga utveckla den empatiska 

förmågan. (Johansson 2011, s. 17) 

Bakom de styrda aktiviteterna vi erbjuder eleverna på fritidshemmet har vi pedagoger ett syfte 

och mål. Syftet och målet är främst kopplat till läroplanens fjärde kapitel vilket är 

fritidshemmets kapitel. Aktiviteten bör även kunna kopplas till läroplanens första och andra 

kapitel vilka är kapitel all personal som arbetar i skolan ska ha i åtanke genom undervisningen 

som bedrivs. Vi skulle kunna ta att baka scones som exempel på en styrd aktivitet som 

fritidshemmet kan erbjuda. I läroplanens fjärde kapitel står det att: 

 
undervisningen syftar till att främja elevens fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra 

genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och 

praktiska arbetssätt. (Skolverket 2017, s. 24)  

 
Genom att baka scones får eleverna öva på det jag ovan skrivit om, syftet med aktiviteten kan 

även vara att träna praktisk matematik, samarbeta, lösa problem och kommunicera. Inför en 

styrd aktivitet är det viktigt att eleverna får veta vad syftet och målet med aktiviteten är. Målet 

med att baka scones kanske inte är perfekta scones i slutändan utan processen genom själva 

bakandet. Genom att redogöra och diskutera med eleverna både före- och efter aktiviteten blir 

även det informella lärandet formellt. En diskussion efteråt kan handla om hur processen gick, 

hur det kommer sig att till exempel någon grupps scones smakar så mycket salt för att gruppen 

i fråga råkade ta 2tsk salt istället för 2krm. Att arbeta praktiskt med volym i fritidshemmet kan 

göra matematiken mer lustfylld än det traditionella arbetssättet som skolundervisningen 

erbjuder. Med det sagt tänker jag att vi pedagoger därför behöver ha barnperspektivet i fokus 

när vi planerar aktiviteterna. Med barnperspektiv menar jag att vi vuxna pedagoger utgår från 

vad vi förmodar utifrån vår yrkeserfarenhet är barnens bästa. Däremot finns det en viss skillnad 

mellan barnperspektiv och barns perspektiv, utifrån barns perspektiv kan den styrda aktiviteten 

vi planerat kanske inte alls vara som de önskat. Barns perspektiv är hur barnet själv uppfattar 

en viss situation, det är alltså barnets egen föreställning som står i fokus. Det kan betyda, att 

även om vi pedagoger ser till gruppens och elevernas behov finns det alltid elever som ser på 
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samma sak med andra ögon. Har vi pedagoger en styrd aktivitet, låt säga att baka scones, kan 

det alltid finnas någon/några elever som inte vill vara med, som inte ser aktiviteten som givande, 

rolig eller meningsfull för just dom.  

 

I läroplanen står det även att undervisningen i fritidshemmet ska erbjuda eleverna en 

meningsfull fritid (Skolverket 2017, s. 24). Lite längre ner i läroplanen på samma sida kan man 

även läsa att undervisningen i fritidshemmet ska erbjuda eleverna rekreation och vila för hälsa 

och välbefinnande (Idem). Detta säger sig självt, i min mening att det är fel av mig som pedagog 

att tvinga eleverna till att delta i de styrda aktiviteterna som erbjuds då jag i såna fall går emot 

det som står i läroplanen att fritidshemmet ska erbjuda eleverna. Absolut kan jag som pedagog 

försöka uppmuntra eleverna till att vara med, men tvingar jag eleven till att delta kanske eleven 

i fråga inte ser sin tid i fritidshemmet som meningsfull. I Charlies fall verkar det som att den 

fria leken är mer meningsfull än många av de styrda aktiviteterna som erbjuds. Skulle jag tvinga 

Charlie att vara med i aktiviteterna, fast Charlie inte vill det själv skulle det uppstå ett nytt 

dilemma där Charlie har rätt till meningsfull fritid, rekreation och vila men att jag som pedagog 

ändå ska utmana hen till nya upptäckter.  

- Den fria leken  
På fritidshemmet jag arbetar i, liksom i många andra fritidshem runt om i landet, erbjuder vi 

eleverna något vi kallar för fri lek. Den fria leken är situationsbunden och egenvald av eleverna. 

Den fria leken syftar till elevernas egna fantasi, intresse och utforskande och oftast får eleverna 

själva välja fritt vem eleven ska leka med. Evaldsson och Aarsand belyser att genom den fria 

leken får eleverna öva på sin språkliga, empatiska, kognitiva, fysiska och sociala förmåga 

(Evaldsson och Aarsand 2011, s. 137). Jag som pedagog finns som stöd om och när eleverna 

behöver hjälp i sin lek, annars är det eleverna som själva äger leken. Öhman belyser att leken 

är frivillig och spontan. Eleverna skapar mening genom leken, för att detta ska vara möjligt 

menar författaren att det krävs rätt resurser för det. Resurser så som material, tid, inbjudande 

miljö och någon att leka med (Öhman 2011, s. 79). Utöver detta är leken något eleverna 

upplever som lustfyllt och roligt i och med att den fria leken syftar till elevernas egna påfund. 

Leken ger enligt Öhman därför en känsla av makt, kompetens och kontroll (Ibid, s. 79, 186).  

 

Jag tänker att den fria leken bland annat öppnar upp för många olika sorters sociala relationer. 

Min uppfattning jag har fått genom åren jag arbetat i fritidshem är att eleverna i den fria leken 

har möjlighet att testa på olika konstellationer i olika sammanhang. Den fria leken lockar, 
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utmanar och formar eleverna till att på sikt klara sig i det samhälle vi lever i. I det samhälle vi 

lever i krävs det att man kan förhålla sig till regler, sociala koder, normer, samspel och visa 

empati till medmänniskor. Genom den fria leken får eleverna bearbeta sina intryck från de 

självupplevda. Öhman menar att det till exempel kan vara en sorglig, rolig eller läskig händelse 

eleven varit med om men genom den fria leken och att leka det som hänt kan eleven se på 

händelsen ur ett annat perspektiv än innan (Ibid, s. 184–185).  

 

Den fria leken kan leda till konflikter, speciellt för elever med neuropsykiatriska 

funktionsvariationer. Elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer kan inte alltid förstå 

lekkoderna eller reglerna på samma sätt som elever utan funktionsvariationer. Johansson 

skriver:  

 
När det gäller att stödja och stimulera barns utveckling och lärande genom fri lek kan vuxnas 

närvaro behövas. Ofta krävs regler för att lek ska fungera. Att gemensamt skapa regler som 

kan följas och brytas är en form av träning i demokratiskt tänkande och handlande. (Johansson 

2011, s. 17) 

 
Självklart måste vi pedagoger då finnas där för att hjälpa eleverna i konflikten och 

medvetengöra båda parter vad som gäller i leken eller spelet. Ibland är eleverna väldigt 

kompetenta till att själva förklara lekens syfte eller regler men ibland behövs det som sagt 

stöttning i form av en pedagog. Att finnas nära tillhands för en elev som har svårigheter med 

den fria leken är enligt mig ytterst viktigt då jag som pedagog är mån om att den enskilda eleven 

blir integrerad och inte exkluderad i den fria leken. Det är även mitt uppdrag som pedagog att 

värna om leken som pågår, att se till att det inte kommer så kallade ”lekförstörare”. Med 

lekförstörare menar jag någon eller några som inte är med i leken men som försöker förstöra 

leken som pågår. Det kan även vara en elev som får vara med i leken men när eleven väl är med 

i leken förstör eleven den pågående leken genom att till exempel ändra på reglerna som redan 

finns. Detta är något som ofta händer, framförallt har jag märkt av det i de yngre årskurserna 

jag arbetat i. Inget ont som inte har något gott med sig, genom de så kallade lekförstörarna har 

eleverna möjlighet att öva på att kompromissa, att sätta andras perspektiv och önskemål över 

sitt egna, att lösa problemet tillsammans och utbyta idéer för att leken ska kunna fortgå istället 

för att dö ut.  

 

En annan aspekt jag som pedagog i fritidshem behöver ta hänsyn till är när jag ser att den fria 

leken stjälper eleverna istället för hjälper. Vissa elever har en tendens att falla in i mönster och 
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rutiner som i mina ögon som pedagog inte gynnar elevens utveckling och lärande. Låt säga en 

elev som allt som oftast bara glider omkring, som inte hittar sin mening i den fria leken och inte 

har lust eller vilja till att göra något i den fria leken. Denna elev får i sin tur inte ett meningsfullt 

lärande genom den fria leken. Likaså kan jag som pedagog se den fria leken som problematiskt 

ifall en elev enbart väljer samma sak jämt och ständigt i den fria leken. Låt istället säga att vi 

har en elev som alltid väljer att sitta och rita för sig själv när det är fri lek, även för denna elev 

finns inte lärandet i samma utsträckning som för de elever som väljer olika lekar, konstellationer 

och sammanhang i den fria leken. Den fria leken bör vara varierad och i vissa fall även styrd av 

pedagoger, trots att den är så kallad ”fri”. Att leken kan vara styrd av en pedagog behöver inte 

betyda att den blir mindre ”fri”, om jag som pedagog ser att en elev inte hittar något att göra i 

den fria leken, då kan jag bjuda in eleven i en redan pågående lek. Tullgren skriver i sin 

doktorsavhandling:  

Leken ses som en aktivitet viktig att stimulera, uppmuntra och upprätthålla och i förhållande 

till leken konstitueras barnen som aktiva och fria. Denna aktivitet och frihet är dock inte valbar. 

Tvärtom är den svår för barnen att välja bort. Barnen har helt enkelt ansvar för att utnyttja sin 

frihet och sysselsätta sig med något som av pedagogerna uppfattas som meningsfullt […] 

(Tullgren 2004, s. 64) 

I min berättelse om Charlie ser jag inte en problematik med den fria leken, då Charlie leker 

varierat. Charlie utmanar både sig själv och sina kamrater i olika lekar, spel, konstellationer och 

sammanhang. Charlie får enligt mig en varierad och lärorik miljö att utvecklas i under den fria 

leken, den fria leken stärker därför Charlies lärande och identitetsutveckling. Att Charlies pappa 

inte ser den fria leken med samma ögon som mig som pedagog är egentligen inte så konstigt 

när jag har reflekterat och fått tid till att tänka efter. Föräldrar är inte i samma grad lika insatta 

i lärandet som sker, som en pedagog eller lärare. Föräldrarna är dessutom oftast från en äldre 

generation vilket i sin tur kan gett dem en annan uppfattning om leken än den som ges idag. 

När de växte upp stod kanske inte lärandet i den fria leken lika högt prioriterat i pedagogers 

ögon som den gör nu. Föräldrarna kanske inte fick veta när de var yngre vad de faktiskt lärde 

sig genom den fria leken och därför kanske föräldrarna definierar leken på ett annat sätt än mig 

som pedagog.  

Som jag ovan nämner kan villkoren för den fria leken se olika ut. Hade Charlie varit en elev 

som enbart valde att spela fotboll under den fria leken, ja, då hade jag haft en bättre förståelse 

för Charlies pappa. Genom åren jag arbetat som pedagog har jag fått erfara att många elever 

kan fastna i en aktivitet de brinner för och då glömma bort andra saker att göra i den fria leken. 
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Låt säga att det alltid är samma elever som spelar fotboll varje fritidseftermiddag, så fort det är 

fritids spelar de fotboll. Går jag som pedagog in och säger att de inte får spela fotboll idag under 

fritids styr jag i den fria leken och den blir då inte helt fri. Eleverna kan då sucka och uttrycka 

sig ”Men det är ju fritids, då får man välja själv!”. Men låter jag eleverna alltid välja fritt, även 

i den fria leken, så utmanas inte eleverna till att utvecklas som individer och i sitt lärande. De 

behöver upptäcka och testa på andra saker än just en specifik aktivitet.  

         Informellt lärande 
Genom den fria leken jag beskrivit ovan får eleverna något som kallas för informellt lärande. 

Jensen förklarar informellt lärande som något eleverna lär undermedvetet. Det är såvida ingen 

pedagog som satt upp mål att eleven ska vara medveten om att denna ska lära sig något speciellt 

under aktiviteten utan det är till största del icke-reglerat och omedvetet lärande som sker 

spontant och som grundar sig främst i elevernas egna intressen (Jensen 2011, s. 105). Informellt 

lärande kan ske var som helst, när som helst och läras ut av vem som helst. Lärandet är implicit 

vilket Jensen skriver är när eleven inte är medveten av lärandet och kan såvida inte förklara vad 

denna lärt sig och hur (Ibid, s. 96). 

 

I den fria leken i mitt fritidshem är det många elever som brukar välja att spela spel, vi kan ta 

spelet monopol som ett exempel. Genom monopol, som eleverna själva valt att spela får 

eleverna omedveten möjlighet till att öva och lära sig bland annat: positionssystemet, naturliga 

tal, värdet på olika valörer och hur de ser ut, räkna, samspel, turtagning, kommunikation, 

lässtrategier, textbearbetning, regler och lösa eventuella konflikter som uppstår. Allt eleverna i 

spelet får möjlighet att öva och lära sig står skrivet i läroplanens värdegrund samt kursmål att 

de ska kunna när eleverna uppnått årskurs 3 (Skolverket 2017, s. 24, 56, 252). Eleverna som 

spelar spelet är själva ovetandes om lärandet, Hansen Orwehag menar på att så länge pedagogen 

inte uttryckligen har en dialog eller diskussion med eleverna om lärandet i den fria leken sker 

inget formellt lärande (Hansen Orwehag 2013, s. 41). Ett utmärkt tillfälle för informellt lärande 

ges således i den fria leken.  

 

Andra exempel på det informella lärandet genom den fria leken kan vara olika temaarbeten. I 

en tidigare årskurs jag arbetade i gick en elevs förälder plötsligt bort under ett lov, föräldern 

som gick bort var inte bara förälder till en elev utan även fotbollstränare till många andra elever 

på samma avdelning. Förälderns bortgång väckte såklart många olika känslor och frågor hos 

eleverna vilket ledde till att jag och min arbetskollega på fritidshemmet valde att fånga upp 
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dessa och arbeta med under några veckor. Eleverna hade existentiella frågor, med existentiella 

frågor menar jag frågor som inte har givna svar och som kan vara komplicerade att svara på. I 

vårat fall var det frågor så som ”varför var just Jordan tvungen att dö”, ”var är Jordan nu”, ”kan 

Jordan se och höra oss”. Dessa frågor har givetvis inga givna svar men öppnade upp för samtal 

och diskussion om ämnet döden, som många föräldrar uttryckte var jobbigt att prata om hemma. 

Existentiella frågor går under kategorin filosofi. Haglund skriver i sin bok att filosofi handlar 

om att anstränga sig att tänka ordentligt, att försöka gå så djupt det går i frågor och funderingar 

och inte ta någonting som en självklarhet (Haglund 2014, s. 6–7). Detta filosofiska 

förhållningssätt anser jag är värdefullt för eleverna då de leder till att eleverna får möjlighet att 

utmana sig själva i sitt tänkande och får på så sätt en möjlighet till att få större förståelse för att 

det inte alltid finns lätta eller rätta svar på frågor de kan besitta. Utöver det jag ovan nämner får 

eleverna även genom diskussion och samtal med varandra en förståelse för att alla tänker och 

tycker olika, eleverna kan även få en känsla av att de inte är ensamma med sin inre monolog. 

Eleverna fick själva komma med förslag på innehållet i temat kring förälderns död, det var 

således elevinitierat och under fritt deltagande, ingen av eleverna var alltså tvunget till att delta.  

 

Genom temaarbetet kom vi in på olika känslor, några av eleverna kände sig ledsna och andra 

arga, vi diskuterade de olika känslorna som kom upp och planerade aktiviteter som passade till. 

Eleverna fick under temats gång bland annat måla sina känslor till musik, det var då tyst i 

rummet, eleverna fick papper, färg och pensel och fick sedan måla de dem kände när de hörde 

musiken. Jag valde att spela upp både ”arg”, ”sorgsen” och ”glad” musik. Några dagar efter 

målandet när teckningarna torkat förde vi en diskussion i smågrupper kring de olika 

teckningarna. Vi observerade tillsammans att när eleverna hört ”arg” musik framkom de mest 

mörka färger på teckningarna, ”sorgsen” musik var en aning ljusare färger men ljusast och 

färggladast var teckningarna de målat till ”glad” musik. Vidare diskuterade vi färgerna och 

upptäckte att några elever under målandet hade blandat färgen röd med gul vilket resulterade i 

färgen orange. Detta mynnade ut i diskussion om vilka primärfärger som kan blandas för att få 

fram en viss sekundärfärg, genom reflektionen blev ett informellt lärande formellt även om det 

inte var mitt syfte från början. Den spontana diskussionen som framkom visar på vilken 

dynamisk karaktär det informella lärandet kan ha på eleverna. 

         Läroplanen 
I läroplanen står det i bestämda ordalag att: 
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I undervisningen ska eleverna genom leken ges möjlighet att bearbeta intryck, pröva sin 

identitet, utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera. (Skolverket 

2017, s. 24) 
 
Detta tolkar jag kan göras både genom styrda aktiviteter men även informellt i den fria leken. 

Läroplanen består av fem olika kapitel. Som jag nämnt ovan ska vi som arbetar på 

fritidshemmet förhålla oss till det fjärde kapitlet, samt det första och andra kapitlet. Det fjärde 

kapitlet, fritidshemmet, är relativt nytt. Det var i mitten på 2016 fritidshemmet fick ett eget 

kapitel i läroplanen, innan har fritidshemmet bara behövt förhålla sig till det som står i kapitel 

ett och två. Utöver det nya läroplanskapitlet har även titeln ”fritidspedagog” övergått till titeln 

”lärare i fritidshem/fritidshemslärare”. För att bli lärare i fritidshem krävs numera en 

grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem som lärs ut på högskolor. Tack vare 

det nya kapitlet i läroplanen blir uppdraget som pedagog i fritidshem mer tydligt, det ställs även 

mer krav på oss pedagoger i och med det nya kapitlet. Jag tänker att genom det nya kapitlet 

ökar kvalitén i fritidshemmet och förmodligen även fritidshemmets status i både lärares och 

föräldrars ögon. Grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i fritidshem gör även att det 

enligt mig känns som en relevant utbildning för det faktiska uppdraget, för vi är lärare och vi 

bedriver undervisning i vår fritidsverksamhet. 

 

Viktigt att tänka på är att läroplanen är ett politiskt dokument och inte pedagogiskt, det betyder 

att läroplanen är föränderlig och kan ändras med tiden. Alla som arbetar i skolan- och i 

fritidshemmet ska dock följa det som står i läroplanen även om den är föränderligt. Läroplanen 

är det viktigaste dokument för oss som arbetar i skolan- och i fritidshemmet. Det jag läser i 

läroplanen ser jag har barnperspektiv som utgångspunkt, däremot kan det som står i läroplanen 

tolkas olika beroende på vem läsaren är. I läroplanens värdegrund och uppdrag står det att: 

 
Skapande och undersökande arbete samt lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt 

under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. 

(Skolverket 2017, s. 9) 

 

Detta är alltså något som inte bara de som arbetar i fritidshemmet ska ta hänsyn till utan detta 

ska även genomsyra skolundervisningen också. Hur olika lärare tar hänsyn och implementerar 

detta i sin undervisning är dock individuellt. Jag anser att om fler lärare hade synliggjort leken 

mer i sin undervisning, dokumenterat och visat att leken är en viktig del av elevens lärande 

skulle kanske föräldrar som Charlies pappa haft en annan syn även på den fria leken i 
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fritidshemmet. Utifrån berättelsen om Charlies pappa kan jag tolka att Charlies pappa värderar 

skolan högre än fritidshemmet.  

         Charlies pappas perspektiv  
En viktig aspekt i mitt dilemma är Charlies pappa. Utan Charlies pappas ord till Charlie den där 

hösteftermiddagen i hallen hade jag inte upplevt detta specifika dilemma. Jag har nu, utifrån 

min yrkeslivserfarenhet försökt sätta mig in i Charlies pappas perspektiv. Hur hade jag, om jag 

var Charlies pappa sett på fritidshemmet och det Charlie gjorde där om Charlie allt för jämnan 

uttryckt sig som att hen ”bara” lekt hela dagen. Låt mig börja med att berätta att Charlies pappa 

tillhör en betydligt äldre generation än den jag själv tillhör. Jag är tveksam till om han själv 

gick på fritidshem när han var i samma ålder som Charlie, om han nu gjorde det är jag ytterst 

tveksam till att fritidshemmet bedrev samma form av verksamhet som den gör idag. Bara genom 

mina sex år som arbetande i fritidshem har jag varit med om en utveckling och kvalitetssäkring 

många andra inte fått uppleva.  

 

Om vi återgår till Charlies pappa tänker jag att han säkerligen frågar sitt barn vad hen gjort idag 

under skolan och i fritidshemmet när de väl är hemma. Om Charlie i sin tur, vilket jag inte 

tvivlar på uttrycker sig att hen lekt och återigen lekt hela dagen kan jag på något sätt förstå 

pappans frustration i det hela. Utifrån min yrkeserfarenhet och min roll som förälder till ett barn 

som också går på fritidshem vet jag att det kan vara svårt att få barnet till att berätta mer än bara 

ytligt vad hen gjort under dagen. Vi får inte glömma att barnet, efter en hel dag i skolan och i 

fritidshemmet kanske är trött när hen kommer hem. All energi kan vara slut och då är det inte 

konstigt att barnet inte detaljerat beskriver vad exakt hen gjort i leken på fritidshemmet. Jag 

hade däremot önskat att Charlies pappa fört en annan diskussion med Charlie om den fria leken 

än den jag hörde från hallen. Att istället för att uttrycka sig ”Har du bara lekt idag?!” som för 

mig uppfattades negativt, sagt ”Jasså, du har lekt idag säger du, vad och hur lekte du då?”. Sett 

ur Charlies pappas perspektiv kanske han själv inte är medveten om vad leken står för. Att lek 

inte bara är att ”springa omkring och göra vad man vill”, som jag tolkar han upplever leken 

utifrån ett mail han tidigare skickat och som jag tidigare nämnt i min berättelse. Charlies pappa 

verkar ha fått en missvisande bild av vad leken är och innebär för elevernas lärande. Han kanske 

är mer fokuserad på att få hem kreativa skapelser hans barn skapat praktiskt på fritidshemmet 

för att kunna tillgodose att ett lärande lärts ut. Vidare kanske Charlies pappa tänker att han 

borde få mer valuta för pengarna det faktiskt kostar att ha sitt barn på fritidshemmet, att han 

faktiskt betalar för mer än att sitt barn ”bara ska leka” hela eftermiddagarna.  
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         Praktisk kunskap 
Genom Aristoteles filosofi belyser Nilsson tre olika former av kunskap i boken Vad är praktisk 

kunskap. De tre olika formerna är: episteme, techne och fronesis.  

Episteme är kunskap om hur någonting är, det är något som är konstant och inte kan förändras 

(Nilsson 2009, s.44). Ett exempel på detta är att jorden är platt och inte rund, det är en 

vetenskaplig sanning vi vet om och inte kan ändra på. Aristoteles menar enligt Nilsson att detta 

är en form av kunskap även yngre, okunniga människor kan förstå sig på så länge personen i 

fråga utvecklat en abstraktionsförmåga (Ibid, s. 45). Episteme är således en teoretisk kunskap 

som tydliggör och förmedlar hur saker fungerar och är uppbyggda, till exempel världen, naturen 

och människan (Gustavsson 2002, s. 54). 

Techne är praktisk produktiv kunskap som förekommer i skapande verksamheter. Nilsson 

skriver att det kan handla om konsten att baka ett bröd (Nilsson 2009, s. 46). Att baka ett bröd 

går att göra genom att läsa på ett recept, därför finns det begränsningar i techne. Techne gör oss 

inte medvetna på varken början av processen eller dess slutmål. Techne visar så vida bara hur 

något ska framställas men ger oss inte redskap att själv klura ut vad som ska framställas (Ibid, 

s. 47). 

Som jag även nämner i teoretiska perspektivsdelen av denna uppsats är fronesis praktisk 

kunskap som syftar till ens klokhet. Aristoteles menar enligt Nilsson att fronesis endast kan visa 

sig i handlingar. Fronesis kan därför inte beskrivas som en viss typ av sanning då den är 

situationsbunden (Ibid, s. 49). 

Jag tänker att det som skiljer de olika kunskaperna ifrån varandra bland annat är att episteme 

och techne går att läsa sig till. Jag kan läsa i en bok varför jorden är platt (episteme) eller läsa 

på ett recept hur jag ska göra för att baka scones (techne). Däremot kan jag inte läsa mig till hur 

jag ska eller bör handla i olika dilemman som uppstår. Fronesis är kunskap som grundar sig på 

mina tidigare erfarenheter och som ställer mig till att göra egna bedömningar. I mitt dilemma 

med Charlies pappa i hallen, valde jag att handla utifrån min erfarenhet och instinkt. Jag kände 

av situationen, atmosfären, miljön och andra faktorer som påverkade mig där och då. Jag hade 

kunnat välja att konfrontera Charlies pappa, att ta upp en diskussion i hallen med honom. Men 

den här gången valde jag att inte göra det, en annan gång i framtiden vid liknande situation 

kanske jag istället väljer en konfrontation.  



 23 

Om jag hade valt att konfrontera Charlies pappa skulle jag bemött honom med ett leende på 

läpparna och förklarat vad Charlie lekt under dagen. Att ”bara lekt idag” står för väldigt mycket, 

därefter hade jag lyssnat in hans eventuella frågor och svarat så gott jag kunde. Hade jag fått 

obekväma frågor hade jag svarat med ”jag hör vad du säger, jag ska ta detta vidare till 

arbetslaget och ber om att få återkomma med svaret på frågan vid ett senare tillfälle”. Fronesis 

handlar om ens fingertoppskänsla i olika situationer som uppstår, det är därför ibland svårt att 

sätta ord på varför man agerar som man gör.  

Slutord 
Under dessa veckor jag skrivit på min uppsats har jag fått tid till att tänka, reflektera och 

analysera mitt dilemma på djupet. Jag har fått möjlighet att inta olika perspektiv och se på leken, 

lärandet och även samspelet mellan föräldrar och lärare på ett annat sätt än innan jag började 

skrivandet. Jag tänker och ser att jag bland annat brustit i min kommunikation till föräldrarna 

eftersom det uppenbarligen finns föräldrar som upplever att deras barn inte får en meningsfull 

fritid på fritidshemmet utan ”bara” får leka. I läroplanen framkommer det tydligt att skolan- 

och fritidshemmet ska ha ett gott samarbete och samverkan med elevernas hem för att främja 

elevens lärande och personliga utveckling (Skolverket 2017, s. 9).  

 

Som jag nämner längre upp i uppsatsen ger jag här i min slutsats utrymme för reflektion kring 

min praktiska kunskap. Tolkar jag fronesis utifrån mitt perspektiv uppfattar jag det som att själv 

kunna göra bedömningar vid specifika situationer. Fronesis, den praktiska klokheten, är därför 

bunden till här och nu och är således inte överförbar till någon annan. Jag upplever praktisk 

kunskap som svårt att precisera, då den visar sig först i en handling och dessutom kan se olika 

ut från situation till situation. Handlade jag rätt i situationen med Charlies pappa är då frågan? 

Jag stod kvar på avdelningen och lät det jag hörde passera trots jag egentligen ville gå till hallen 

och ha en diskussion med honom. Ur mitt personliga jag är min upplevelse att jag handlade fel 

då jag inte stod upp för något jag tyckte var rätt. Sett ur min yrkesprofession upplever jag 

däremot att jag handlade rätt då det aldrig är bra att ta en diskussion med en förälder i hallen, 

speciellt inte om föräldern i fråga redan verkar vara irriterad. 

 

I och med att jag använde mig av fronesis gjorde jag istället en bedömning av den enskilda 

situationen och använde mig av min egen yrkeserfarenhet och kunskap jag besitter. Däremot, 

tack vare den situationen och reflektionen som framkommer i min uppsats förstår jag nu hur 

viktigt mötena med föräldrarna är. Där kan jag som pedagog ge föräldern en mer rättvis bild av 
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vad eleven i fråga gjort och lekt under fritidsverksamheten. Nackdelen är dock att många av de 

äldre eleverna kommer och går från skolan och fritidshemmet utan föräldrar, då både eleverna 

och föräldrarna anser att barnet är tillräckligt stort för att få ta det ansvaret själv. Då blir 

kommunikationen mellan fritidshem och föräldrarna sämre än tidigare.  

 

Så på frågan om vilka fördelar som förekommer i den fria leken och hur de kan kommuniceras 

till föräldrar är svaret så enkelt som att fördelarna är elevens fortsatta lärande och 

individutveckling. Detta skulle kunna kommuniceras till föräldrarna via dokumentation och 

information med hjälp av digitala verktyg. Då kan vi som arbetar i fritidshemmet synliggöra 

för föräldrarna vad som sker i verksamheten, helst dagligen men åtminstone veckovis. Detta 

skulle kunna ske genom tillexempel ett instagramkonto, blogg eller traditionellt veckobrev. 

Förutom att föräldrarna då får se vad deras barn faktiskt gör på fritidshemmet tänker jag att 

detta även säkerhetsställer kvaliteten och fritidshemmets status ut till föräldrarna. För att 

synliggöra lekens lärande skulle man även vid föräldramötena, som oftast infaller en gång per 

termin, kunna redogöra och tydligt beskriva lärandet i den fria leken. Då skulle föräldrarna få 

en inblick i den fria lekens betydelse och lärande för deras barn och då hade vi som arbetar på 

fritidshem förmodligen kunnat undvika dilemman i framtiden likt mitt i denna uppsats.  

 

Jag tänker att det även är viktigt att jag som pedagog i fritidshem informerar och diskuterar med 

eleverna om vad den fria lekens lärande är. Då öppnar det upp deras ögon och syn på leken och 

dess lärande. Kanske uttrycker sig då eleverna annorlunda när deras föräldrar frågar vad de 

gjort under fritidseftermiddagen. Om någon elevs förälder uttrycker sig likt Charlies pappas i 

mitt dilemma kan eleven då ge svar på tal ”vadå bara lekt?”. 
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