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Förord 

Jag vill tacka alla barn för era öppenhjärtliga redogörelser om era upplevelser och 

uppfattningar om fri lek. Vill även tacka alla föräldrar som gav tillåtelse och lånade ut era 

barn så denna studie praktiskt kunde genomföras. En eloge också till mina kollegor som ställt 

upp med stöd och förståelse under min skrivprocess.  

   

Ett tack även till min handledningsgrupp och studiekamrater för stöd och pushning under 

arbetets gång samt delgivandet av konstruktiva synpunkter och många givande samtal. Det 

har betytt mycket för mig att haft er som stöd.  

 

Att skriva en uppsats är en lång process som kräver mycket tid. Vill avslutningsvis tacka mina 

nära och kära för er förståelse och era fina ord och stöd under arbetets gång. En speciellt tack 

till min fantastiska mentor Frida Gustafsson, utan dig hade jag inte slutfört processen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 

Titel: ”Jag skulle inte gå till skolan om jag inte visste att det fanns fri lek”. En studie om hur 

några barn uppfattar fenomenet fri lek på fritidshemmet.                                                                                                                                  

Författare: Alexandra Stackell                                                                                       

Mentor: Karin Ehrlén                                                                                                     

Termin: Hösten 2012 

Fri lek är ett begrepp som ofta är vanligt förekommande inom pedagogiska verksamheter. 

Definitionen av begreppet är svår, men det handlar om att barnen själva bestämmer ramarna, 

innehållet och processen i sin lek. På ett fritidshem kan detta innebära att det handlar om att 

barnen ges möjlighet att fritt få välja sin egen aktivitet inom fritidshemmets begränsningar. 

Fri lek kan vara ett alternativ till andra mer styrda aktiviteter där vuxna styr ramarna. Syftet 

med denna studie är att undersöka variationer i hur några barn uppfattar och upplever 

fenomenet fri lek på fritidshemmet samt hur några barn uppfattar pedagogernas roll i den fria 

leken. Studiens empiriska material är begränsat till en klass på en avdelning på ett fritidshem i 

en närförort till Stockholm. Fritidshemmet och skolan är integrerade med varandra och 

verksamheterna är i nära samverkan och samarbetar i gemensamma lokaler. Undersökning 

utgår från två kvalitativa halvstrukturerade fokusgruppsintervjuer med tre barn i varje grupp. 

För att analysera materialet används en fenomenografisk analysmodell. 

Resultatet visar att barnen upplever att det är viktigt med fri lek på fritidshemmet. Barnen 

upplever en viss frihet, eftersom man själv får bestämma över innehållet i sin lek. Pedagogens 

roll i den fria leken uppfattar barnen som en roll där de vuxna håller ordning och ser till att 

barnens behov tillfredställs och att konflikter undviks. Pedagoger ska även finnas behjälpliga 

vid aktiviteter för att entusiasmera till kreativitet. Fri lek kopplas också till känslor såsom lust 

och nyfikenhet samt att kamrater berikar fri lek i hög grad. 

Nyckelord 

lek, fri lek, pedagogens roll, fritidshem, skolans styrdokument, barns utveckling, 

fenomenografi 



 
 

Abstract 

Title:”I would not go to school unless I knew there was free play. A study of how some 

children perceive the phenomenon of free play on the school center.                                                                                                                                  

Author: Alexandra Stackell                                                                                            

Mentor: Karin Ehrlén                                                                                                         

Term: Hösten 2012 

Free play is a term that is often common in educational activities. The definition of the term is 

difficult, but it is about the children themselves decide the scope, content and process in their 

play. On an after-school, this may mean that it is the children are given the opportunity to 

freely choose their own activity in the leisure constraints. Free play can be an alternative to 

other, more controlled activities where adults control framework. The purpose of this study is 

to investigate the variations in how some children perceive and experience the phenomenon of 

free play in the after-school and how the children perceive the teacher’s role in the free game.  

The study empirical data is limited to a class, in a department in an after-school center in the 

inner suburbs of Stockholm. School centers and schools are integrated with each other and the 

operations are in close coordination and cooperation in common areas. Study based in two 

qualitative semi-structured focus group interviews with three children in each other group. To 

analyze the material used a phenomenographic analysis model.  

The results show that children feel that it is important to have free play in the school center. 

The children experience a degree of freedom, because you yourself may determine the content 

of their play. Pedagogue role in the free game perceive children as a role, where the adults 

keep order and ensure that the children needs are met and to avoid conflict. Educators will 

also be assisting with activities to inspire creativity. Free play is also linked to emotions such 

as desire and curiosity and to friends enriches free play greatly. 

  

Keywords 

play, free play, educator role, recreation center, national curriculum, child development, 

phenomengraphy 
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Kapitel 1 Bakgrund 

Inledning 
Under mina tre år som student på lärarprogrammet mot fritidshem, har jag fått ett ökat 

intresse kring lekens betydelse. Jag tycker det är fascinerande med lek som betydelse för 

inlärning och utveckling. På seminarier har ämnet ventilerats och problematiserats vid flera 

tillfällen i olika kurser. Diskussionerna har utvecklat mig till att fundera vidare på lekens 

centrala roll på fritidshemmet. Min utbildning på Södertörns Högskola är av den 

erfarenhetsbaserade strukturen och under studietiden har jag samtidigt arbetat och direkt 

kunnat relatera till verkligheten. Jag har varit verksam som pedagog på olika fritidshem i snart 

nitton år. Under de tidigare åren har jag inte reflekterat så mycket som i det här slutskedet av 

min utbildning. Tidigare fäste jag inte så stor vikt av vad leken kan upplevas för barn, mer än 

att den skulle kännas lustfylld och glädjande. Så det är med blandning av min teoretiska och 

erfarenhetsbaserade kunskap, som jag är särskilt intresserad av den fria leken på 

fritidshemmet. 

Det är just fenomenet ”fri lek” som blivit ett väl myntat uttryck inom fritidshemmet. Att fri 

lek är viktig. Många av mina kollegor påtalar vikten av den fria lekens betydelse. Inspiratören 

av den fria lekens pedagogik, är den svenska lekforskaren och professorn emerita Birgitta 

Knutsdotter Olofsson. Hon menar att lek påverkar barn till ökad kreativitet och färre 

konflikter, eftersom den positiva stämningen ökar (Knutsdotter Olofsson 1996, s. 27). 

Knutsdotter Olofsson påskinner också att de vuxna måste visa ett stort engagemang kring 

leken. Pedagogerna ska vara lyhörda och visa delaktighet i barns lek vid behov (Knutsdotter 

Olofsson 1996, s. 18). Hon menar också att barn utvecklar sin skapande förmåga vid lek. 

Barns fantasi sätter inga gränser gällande vad saker kan användas till i leken. De återanvänder 

leksaker till att förvandlas till något som passar i leken eller så tillverkar de något nytt av 

skaparmaterial. I barns värld finns sällan ”det går inte”. Allt som oftast är det personalen i en 

verksamhet som planerar barnens aktiviteter och då måste det finnas utrymme för fri lek 

(Knutsdotter Olofsson 1996, s.19). Så med Knutsdotter Olofssons forskningsteorier är jag 

nyfiken på vad några barn själva har för uppfattning kring sin fria tid på fritidshemmet. Mitt 

tankesätt kretsar kring att det är barnen själva som bestämmer en valfri aktivitet på sin skolfria 

tid. Att varje enskilt barn ska få bestämma sin egen sysselsättning inom ramen för 

fritidshemmet.  
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Styrdokumenten stöttar lekens betydelse för inlärning och utveckling. Hur är några barns 

uppfattningar och upplevelser kring ämnet? Barn tänker och uppfattar världen mer annorlunda 

än vi vuxna (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2012, s. 9). Den pedagogiska verksamheten 

utgår ifrån styrdokumenten. Pedagogerna tolkar uppdraget för fritidshemmet och utformar 

därefter verksamheten. Fritidshemmet ska erbjuda en varierad och meningsfull fritid med ett 

stort utrymme av skapande och lek (Skolverket 2007, s. 22 ). Verksamheten ska innehålla lek, 

fysisk aktivitet, bild, musik, dans, drama, utflykter och studiebesök (Skolverket 2007, s.23). 

Det är högst intressant att empiriskt undersöka fri lek sett ur ett barnperspektiv. En annan 

undersökning som jag finner intressant är en relativt aktuell rapport gjord år 2010. 

Skolinspektionen genomförde en kvalitetsgranskning som heter ”Kvalitet i fritidshem”. 

Undersökningen handlade i stora drag om fritidshemmens förmåga att kunna erbjuda en 

stimulerande och meningsfull fritid, samt ge en god omsorg. Syftet var att utveckla 

förbättringsområden för fritidshemmen, men framförallt att lyfta fram en verksamhet som är 

av positiv betydelse för barns uppväxtvillkor. Det går ungefär 350 000 barn mellan 6-12 år på 

olika fritidshemsverksamheter i Sverige och undersökningen baserades på 77 fritidshem. Det 

jag fastnade för i undersökningen var att många barn trivdes på fritidshemmet genom att det 

främst berodde på att ha kompisar, men även personalen spelade en viss roll samt möjligheter 

till lek. Inomhusleken var attraktivast och kärnan i eftermiddagsverksamheterna var fri lek, 

ute och inne (2010:3, s. 20-21). Mitt undersökningssyfte är att lyfta fram några barns tankar 

om sin egen erfarenhetsvärld kring fenomenet fri lek.  
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Centrala begrepp 

Studien innehåller en del begrepp. För att tydliggöra vad jag avser med dem, så följer en 

definition av uttrycken så att de blir mer förståeliga för helheten i studien.  

 

Pedagog: En person som är verksam i en pedagogisk verksamhet. Enligt Svenska 

Akademiens ordbok (2009) är den en person som ägnar sig åt pedagogik som till exempel en 

lärare, förskolepedagog, och sångpedagog. Pedagogik är vetenskapen om uppfostran och 

undervisning. Historiskt sett härstammar pedagog från grekiskans ”paidagogos” som betyder 

barnledare. 

Elev: En person som får undervisning, enligt Svenska Akademiens ordbok (2009). I studien 

används också skolbarn, men framförallt barn.  

Fritidshem: Enligt Skolverkets Allmänna råd och kommentarer för kvalitet i fritidshem 

(2007), menas en verksamhet som omfattar yngre skolbarns skolfria tid under dagen och året. 

Det är en pedagogisk gruppverksamhet med inskrivna barn upp till tolv års ålder. Den är 

oftast integrerad med obligatoriska skolan eller bedrivs helt som en fristående verksamhet. I 

undersökningen uttrycker barnen benämningen fritids istället för fritidshem. 

Fri lek: Med fri lek avser jag att det ges möjligheten att fritt få välja sin egen aktivitet inom 

fritidshemmets begränsningar. Lillemyr menar att barnen själva bestämmer ramarna, 

innehållet och processen i sin lek (Lillemyr 2002, s. 50). Öhman anser att det handlar om att 

få bestämma själv om olika aktiviteter inne eller ute, i grupp eller enskilt (Öhman 2003, s. 

105). Öhman menar vidare att det är ett samlingsbegrepp för alla de olika aktiviteterna och att 

all lek per definition värderas som fri (Öhman 2003, s. 106).  
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Syfte och frågeställningar 
 

Syftet är att undersöka variationer i hur några barn uppfattar fenomenet fri lek på 

fritidshemmet samt hur de upplever pedagogens roll i den fria leken och hur några barns 

uppfattningar och upplevelser förhåller sig till fritidshemmets styrdokument. 

 

 

Forskningsfrågor 

1. Hur uppfattar några barn den fria leken på fritidshemmet?  

2. Hur upplever några barn den fria lekens betydelse för deras utveckling?  

3. Hur uppfattar några barn pedagogens förhållningssätt i den fria leken? 

4. Hur förhåller sig några barns tankar om fri lek till styrdokumenten? 
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Kapitel 2 Teoretiskt perspektiv 

Fenomenografi 

I min studie vill jag beskriva variationer i hur några barn uppfattar och upplever fenomenet fri 

lek. Det centrala inom fenomenografin är begreppet uppfattning, det vill säga hur fenomen 

uppfattas i omvärlden av människor. Författarna av metodboken: ”Forskningsmetodikens 

grunder” (2011) Runar Patel och Bo Davidsson menar att uppfattningar är meningsskapande 

och att det är ett elementärt sätt för gestaltning av omvärlden. De menar vidare att handlingar 

och resonemang utgår från uppfattningar (Patel & Davidsson 2011, s. 32-33).  Enligt 

litteraturvetaren och lektor Maj Carlsson Asplund och pedagogikprofessorn Ingrid Pramling 

Samuelsson lämpar sig en fenomenografisk ansats för att ta reda på hur barn skapar förståelse 

och mening för ett särskilt fenomen eller lärande. Metoden innebär att några barn, i 

undersökningen även kallad informanter inbjuds till att reflektera och dela med sig av sin 

erfarenhetsvärld (Carlsson Asplund & Pramling Samuelsson 2003, s. 56-58). Beskrivningarna 

inbjuder till en mångfald av varierade sätt att tänka. Syftet med en fenomenografisk ansats är 

att informanternas uppfattningar inte ska söka svar på rätt eller fel om fenomenet fri lek, utan 

fokusera på variationer av uppfattningar kring fenomenet fri lek. Informanterna ska få 

reflektera och associera fritt utan att känna krav på ett förutbestämt svar kring fenomenet. 

Deras tankar och erfarenhetsvärld ska generera variationer. Fenomenografi är en kvalitativt 

inriktad forskningsansats och bygger på att finna variationer snarare än att finna likheter. Det 

är dessa variationer i hur informanterna uppfattar och upplever fenomenet som är av intresse 

för undersökningen. Fenomenografi är en forskningsansats som utvecklades på 1970-talet och 

professorn emeritus Ferencs Marton använde fenomenografin som ett vetenskapligt 

förhållningssätt i pedagogisk forskning (Carlsson Asplund & Pramling Samuelsson 2003, s. 

56). I hans empirinära ansats handlade det om att framställa ett fenomen, i det här fallet 

studenters uppfattningar om en lärobokstext. Marton framställde studenternas uppfattningar 

kring textinnehållet framför att mäta missuppfattningar eller felläsningar (Marton 1981a, 

1981b). Betydelsen blev att synliggöra deras subjektiva värld, som egentligen var både 

subjektiv och objektiv i relation mellan studenterna och fenomenet i omvärlden, fast i en form 

av text (Carlsson Asplund & Pramling Samuelsson 2003, s. 56). 
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Tidigare forskning 

I det här avsnittet förklaras tidigare forskning som är av betydelse för studien. Lekens olika 

perspektiv från tidigare forskare samt försök till att definiera lek. Detta för att få en samlad 

förförståelse för undersökningen om fenomenet fri lek. 

Vad är lek? 

Att ge en förklaring till vad som menas med lek är komplicerat enligt Lillemyr (Lillemyr 

2002, s. 48). Professor Ole Fredrik Lillemyr är verksam på Högskolan i Trondheim och har 

erfarenhet av skol- och förskoleforskning. Han pekar på att lek är svårdefinierat och att många 

forskare använder sig av vad som är karakteristiskt för barns lek. Lillemyr bedömer att lek är 

en typisk aktivitet som sker bland barn och ger känslor av lust, nöje, glädje och spänning. Den 

verkliga världen hamnar i ett ”som om” perspektiv. Ett ”som om” perspektiv i leken betyder 

att det som sker handlar om lekarens inre föreställningar om vad som gäller och som ger leken 

en betydelsefull mening (Lillemyr 2002, s. 50). Lillemyr menar vidare att leken är en frivillig 

aktivitet som är självvald. Leken inbjuder till att skapa ordning som till exempel ett system 

med regler. Leken ger också ett uttryck för inre drift samt träning för vuxenlivet (Lillemyr 

2002, s. 46-47). Hwang och Nilsson åsyftar att den gemensamma nämnaren för lek är lust, 

frivillighet och att den kan vara på låtsas. Philip Hwang är professor i psykologi på Göteborgs 

universitet och Björn Nilsson är psykolog, sociolog och lektor på universitetet i Göteborg. De 

anser att leken är pedagogiskt, psykologiskt och socialt betydelsefull (Hwang & Nilsson 2011, 

s. 221). Med det menas att barn bearbetar sin omvärld och inhämtar kunskap om den genom 

lekens möjligheter. Hwang och Nilsson påtalar att lek är allt ifrån att spela kula, bygga med 

klossar, leka i sandlådan till att klä ut sig eller tillverka en barkbåt. De menar också att lek 

tränar kroppsliga färdigheter som till exempel att klippa med en sax, hoppa i vattenpölar, 

springa ikapp varandra eller att brottas (Hwang & Nilsson 2011, s. 221). Birgitta Knutsdotter 

Olofsson är professor emerita inom lekpedagogik och gör också försök att förklara vad lek är 

(Knutsdotter Olofsson 2003, s. 21). Hon menar att leken är paradoxal, det vill säga att lek ska 

beskrivas i motsatser, där båda motsatsparen är sanna (Knutsdotter Olofsson 2003, s. 22). 

Som till exempel att lek är både djupt allvar och glädje. Lek är både på riktigt och på låtsas. 

Knutsdotter Olofsson understryker att lek är ett förhållningssätt mer än ett beteende. Det är 

endast barnet självt som avgör om det är lek eller inte (Knutsdotter Olofsson 1987, s. 15). Hon 

hävdar starkt att lek är frihet från krav på prestation. Hon menar i korthet att leken inte ska 

vara som en tävling, eftersom alla ska få känna att leken är en lustfylld och harmonisk 

upplevelse. Det ska inte finnas vinnare och förlorare (Knutsdotter Olofsson 2003, s. 27-27). 
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Margareta Öhman som är barnpsykolog, familjeterapeut och barnkulturvetare har i många år 

forskat om lekpedagogik. Hon menar att det finns lika många definitioner av lek som lekande 

människor (Öhman 2003, s. 87). Öhman menar vidare att lek är empatifrämjande, att olika 

känslor uttrycks i leken och för att förstå andras känslor, måste egna känslor förstås först.  

Lekens betydelse för barns utveckling 

Barns lek är ett omfattande forskningsområde och gemensamt har Lillemyr (2002), Öhman 

(2003), Knutsdotter Olofsson (1987, 2003), Hwang och Nilsson (2011) i sina texter och 

studier valt ut betydande forskare och pedagogers tänkesätt som fortfarande är aktuella inom 

lekforskning. Nedan presenteras Lev Semonovich Vygotskij (1896-1934) och Jean Piaget 

(1896-1980) om barns utveckling i lek. Det för att förstå kopplingen till ursprunget av 

fenomenet fri lek. 

Vygotskij 

En stor teoretisk gigant inom pedagogik är Lev Vygotskij (1896-1934). Hans tankegångar är 

fortfarande aktuella och har spår i svenska skolans verksamheter. Enligt professor Thomas 

Kroksmark som tolkar Vygotskij i ett kapitel från ”Den tidlösa pedagogiken” är 

utvecklingsteorierna, speciellt om proximal utvecklingszon betydande för skolans verksamhet 

(Kroksmark 2003, s. 446-454). Proximal utvecklingszon handlar om skillnader med vad barn 

kan utveckla själv eller med andra i en viss tidpunkt i livet. Det vill säga att verksamheten blir 

en arena för möjligheter. Verksamheten blir också en kulturell mötesplats, där barn får pröva 

sina tankar och färdigheter. Leken får en central roll att träna regeltillämpning, 

verklighetsuppfattning och sociala roller. Tillsammans utvecklar barn det sociala samspelet. 

På så vis blir leken en betydande aktivitet för barnets fantasi och kreativitet. Gunilla Lindqvist 

är en välkänd tolkare av Vygotskijs texter. Hon skriver i förordet till sin översättning av 

verket: ”Fantasi och kreativitet i barndomen” från 1930, att fantasi och kreativitet borde tas 

mer på allvar inom vetenskapliga sammanhang här i västvärlden. Fantasi är en viktig förmåga 

för vetenskapliga upptäckter (Vygotskij 1995, s. 7). Vygotskij beskriver själv i sin text att 

genom fantasi, tolkas erfarenheter och känslor, det vill säga att barnet bearbetar den upplevda 

verkligheten genom lek (Vygotskij 1995, s. 15). Han uttalar även betydelsen av lek i 

kombination med skapande som gemensamma faktorer. Skapandet i tidig skolålder är oftast 

av litterär och språklig form. Det är ritandet som är i fokus och det blir för många barn en 

favoritsysselsättning (Vygotskij 1995, s. 51). Ritandes form är ett sätt som skolan erbjuder 

barn att utvecklas i och därmed det enklaste att ta till för barn. Denna form för skapande avtar 

sakteligen med stigande ålder. Vygotskij poängterar att över lag så utvecklar barn sin förmåga 
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inom de estetiska formerna som är drama, litteratur och teckning. Hans synsätt talar om ett 

helhetsperspektiv där lek, skapande och fantasi hör ihop, och kan yttra sig inom de olika 

kreativa processerna (Vygotskij 1995, s. 8-10). Vygotskij menar att lek bidrar 

sammanfattningsvis till all utveckling. Det är för att barns lek handlar om att lösa konflikten 

mellan önskningar och verklighet. Han menar att all sorts lekar innehåller regler, även vid 

påhittade situationer. I dessa situationer är barnen fria från situationens begränsningar och att 

det är viljan som styr lekens regler. Vidare menar han att föremål i en lek kan bli något annat 

med hjälp av fantasi och kreativitet. I leken kan barn förhålla sig mer till avancerade regler än 

i verklighetens vardag.  

Piaget 

Professor David Elkind är en känd tolkare av Piagets tankar och teorier. Jean Piaget (1896-

1980) var en tongivande pedagogisk tänkare, som var vägledande inom lekens 

utvecklingsperspektiv. Han beskriver olika utvecklingsstadier med lek som tar sig olika 

former inom olika ålderstadier, det vill säga klassificerade olika lekbeteenden (Elkind 1983, s. 

178-183). Till skillnad från samtida forskare ville Piaget klassificera leken främst genom dess 

struktur. Piaget kom fram till tre typer av lek. Det var övningslek, symbolisk lek samt lekar 

med regler. Två ledord som kopplas med Piagets lekteori är assimilation, barnets nya 

upplevelser bearbetas av tidigare erfarenheter och ackommodation, barnet ändrar sin 

tankestruktur för att kunna möta andra förhållanden. Tillsammans utmynnar de i en adaption, 

som enkelt kallas för inlärning eller anpassning. Assimilation och ackommodation är i ständig 

pendelrörelse (Elkind 1983, s. 15-21). Leken är en viktig förutsättning för att barn ska kunna 

assimilera. Leken är en aktivitet där barn omprövar och hanterar sina erfarenheter. Piagets 

utvecklingsteori består av olika stadier. Det sensomotoriska stadiet är mellan 0-2 år. Barnet 

undersöker den egna kroppen och omgivningen på ett konkret sätt med hjälp av sina sinnen 

som exempelvis att smaka, kasta eller banka. Detta kallas för övningslek. De konkreta 

tankeoperationernas stadium börjar från 2 år: Här kommer symbolleken fram och barnet kan 

föreställa sig sådant som inte är närvarande i tid och rum. Dock delas dessa stadier in i två 

understadier. Det preopreationella stadiet som är mellan 2-7 år, innebär att barn kan använda 

sig av föremål som symboler för någonting annat. Symbollekar kan också utveckla rollekar 

som kan bli mer strukturerade och realistiska med åldern. Det andra stadiet som är det konkret 

operationella stadiet är mellan 7-11 år och innebär att regellekarna får större utrymme. 

Regellekarna bidrar till att barnet kan se sig själv i sammanhang med andra individers vilja 

och anpassa sig till det. I nästa stadium, de tankeoperationernas stadium som är från 11 år, 
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utvecklas större förmågor ända fram till vuxen ålder. Det är att tänka abstrakt och kunna dra 

egna slutsatser. Barn följer ett strikt utvecklingsschema och måste därmed vara klara med 

gamla tankesätt innan nya kan användas (Elkind 1983, s.32-38). Piagets utvecklingsstadier 

har varit tongivande i lekforskning, men samtidigt är teorierna starkt kritiserade. Kroksmark 

förklarar att Piagetkritiken handlar om ett ifrågasättande om att dela in barns utveckling efter 

ålder (Kroksmark 2011, s. 426). Kroksmark beskriver vidare att numera som ett alternativ till 

Piagets tankegångar har det vuxit fram en individualiseringstanke. Det innebär att varje barn 

utvecklas på sina egna villkor och i sin egen takt. Det kanhända att vissa barn passar in i 

Piagets stadier, men att ålder och utveckling inte med nödvändighet behöver följa efter 

varandra i ett strikt utvecklingsschema (Kroksmark 2011, s. 428). 

Lekstadier och variationer av lek 

Leken kan delas in enligt olika beskrivningar (Hwang & Nilsson 2011, s. 223-224). Leken 

förändras enligt stigande ålder och skiljer sig mellan olika former. Hwang och Nilsson klargör 

starkt att det är väldigt varierat i olika barngrupper. Alla former av lek går om lott varandra 

och dessa indelningar är inte statiska. I lekindelningarna finns influenser av Piagets tankar. 

Sinneslek: Är en tidig form av lek, där barnets sinnen stimuleras på olika sätt.  

Funktionslek: Vid sex till tolv månader leker barnet med sin kropp. Bland annat rör på armar 

och ben och utforskar saker och ting med sin mun. 

Symbollek: Vid tvåårs ålder upptäcker barnet en sorts låtsaslek om att upprepa vardagliga 

ting. Att fantasin får vara ett inslag i leken.  

Tillsammanslek: Vid tvåårs ålder till treårs ålder leker barn tillsammans och låter sig påverkas 

av varandra. Konflikter kring leksaker kan förekomma i den här perioden. 

Rollek: Vid fyraårs ålder eller femårs ålder kommer låtsasleken in på ett större djup. Barn 

intar roller av människor eller djur från sin omgivning. Sociala regler och samarbete blir 

tydligare i leken. Fantasin får också ett större utrymme och lekredskap kan föreställa andra 

saker. 

Konstruktionslek: Barn bygger exempelvis med lego eller en koja och tränar motoriska 

färdigheter, kreativiteten och den intellektuella förmågan. 

Regellek: Vid skolåldern tar regellekar överhanden. Regler blir allt viktigare i leken och barn 

kommer överens om reglerna. Utelekar och spela sällskapsspel blir vanligare. 
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En annan form av lekens indelning handlar om typ av lek som sker med ålderns mognads 

faktor. Eftersom det har med mognad att göra så kan åldern variera från barn till barn. 

Ensamlek: Sker oftast vid ett års ålder och barnet leker självt till synes ovetandes om andra 

barn som finns i närheten.  

Åskadarlek: Sker oftast i tvåårs ålder och barnet ser på när andra barn leker.  

Parallellek: Barn som inte samspelar med varandra, utan leker bredvid varandra med ungefär 

samma leksaker. 

Associationslek: Sker vid femårs ålder. Barnen samspelar med varandra och kan använda 

gemensamma leksaker men verkar ändå inte leka samma lek. 

Samarbetslek: Sker vid femårs ålder. Det finns en ömsesidighet och gemenskap i leken. 

Fri lek 

Tidigare forskning kring fritidshem och fri lek har varit av begränsad omfattning. Forskning 

kring fritidspedagogik och lek är över lag otillräcklig. Enligt nationella forskningsportalen 

(www.forskning.se) som ansvarar för svensk forskning påtalas bristen och beskriver att 

forskning kring ämnet är i huvudsak riktad mot förskolan och dess fria lek. Det finns ett fåtal 

forskare som studerat fenomenet fri lek och deras tankegångar presenteras nedan. 

Lekforskaren Therese Whelén har skrivit en text på uppdrag av myndigheten för 

skolutveckling om lekens historia (Whelén 2003). Där beskrivs Pedagogen Friedrich Fröbel 

(1782-1852) som grundaren till den fria lekens uppkomst och betydelse. Fröbelpedagogiken 

har en stark anknytning till förskolans pedagogik. Fröbel startade de så kallade 

barnträdgårdarna, som är föregångare till de svenska förskolorna. Som två huvudprinciper i 

sin verksamhet hade Fröbel barnets självverksamhet, samt lekens betydelse som övergripande 

mål. Leken var en central plats för vägen till kunskap. I trädgårdarna fick barnen fritt välja 

aktivitet utifrån ett planerat lekmaterial. Materialet var ett egenskapat konstruktionsmaterial, 

kallat lekgåvor (Whelén 2003, s.11). Lekforskaren Knutsdotter Olofsson har forskat om fri 

lek. I de små mästarna om den fria lekens pedagogik (1996) inleds ett forskningsprojekt på en 

förskola under två år. Pedagogerna införlivades med att följa tre grundprinciper: ”Att ge 

barnen tid för lek, att inte onödigtvis störa barnen som lekte samt att ofta delta i barnens lek” 

(Knutsdotter Olofsson 1996, s.75). Verksamheten skulle utformas till att bli friare. Det 

gjordes genom att låta leken få mer utrymme, istället för tidigare med korta pass emellan 
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planerade aktiviteter. De tre grundprinciperna styrde istället schemat och de sedvanliga 

rutinerna fick anpassas efter den fria leken. Resultatet visade att leken hade betydelse för 

barnens sociala utveckling. Ett rofyllt lugn spred sig i barngruppen. Fri lek i en liten 

kamratgrupp påvisade en sorts social kompetens. Det var i samverkan med pedagogerna som 

barnen påvisade att lekreglerna följdes. Reglerna behövde pedagogerna inte uttala högt. I 

samspelet integrerades reglerna och barnen förde sig naturligt i leken, eftersom de blev 

vägledda genom leken. Ingen behövde ge igen vid missuppfattning eller bestämma över 

någon annan och så vidare (Knutsdotter Olofsson 1996, s. 198). Pedagogens roll blev att vara 

en hjälpare till att föra leken framåt och leka med vid behov. Knutsdotter Olofsson menar 

vidare att ett barn som är en god lekare blir naturligt en god kamrat. I leken tränade barnen 

empati och inlevelseförmåga med hjälp av fantasin, eftersom många känslostämningar 

varierade. Kreativiteten flödade fritt och barnens skapande i leken blev ett lärande till att lösa 

praktiska problem. Lek och skapande tillsammans bringade reflektion kring ett gemensamt 

intresse emellan barnen. Det kunde handla om allt mellan en sorts familjelek, tjuv och 

polislek, konstruktionslek till att rita eller måla (Knutsdotter Olofsson 1996, s. 198). 

Barnpsykologen och forskaren Öhman vill i sin forskning betona barnets självbestämmande 

som främjande av empatisk förmåga. Ett sunt självbestämmande utvecklar en självkännedom. 

Med en positiv lekutveckling, tar barnet ansvar för sina handlingar, som blir ett led till 

empatisk kompetens (Öhman 2003, s. 105). Öhman beskriver vidare att barn är kloka 

individer och får barn utrymme till fria val, så väljer de fri lek (Öhman 2003, s. 106). Hon 

menar då att det är mycket viktigt att ge barn förutsättningar för fri lek. Det ska finnas 

utrymme för den, både fysiskt och i mental bemärkelse. Öhman anser att det handlar om att få 

bestämma själv om olika aktiviteter inne eller ute, i grupp eller enskilt (Öhman 2003, s. 105). 

Öhman menar vidare att fri lek är ett samlingsbegrepp för alla de olika aktiviteterna och att all 

lek per definition värderas som fri (Öhman 2003, s. 106). Knutsdotter Olofsson (1996) och 

Öhman (2003) är båda influerade av kommunikationsteoretikern Gregory Batesman som 

levde mellan 1904-1980. Batesman utvecklade teorin om metakommunikativa signaler. 

Öhman påskiner att Batesman betytt mycket för lekforskning, att det är genom signaler som 

tonfall, mimik eller glimten i ögat som påvisar om det är lek (Öhman 2003, s. 88). 

Knutsdotter Olofsson menar ungefär på samma sätt att signalsystemet metakommunikation 

medför ett förhållningssätt till verkligheten (Knutsdotter Olofsson 1996, s. 50). I ett 

lekperspektiv menar Knutsdotter Olofsson att det är viktigt att förstå leksignalen, den fria 

lekens utveckling hör ihop med att förstå lekspråkets koder. Dessa koder handlar om att 

kommunicera på olika plan genom subtila gester, ansiktsuttryck eller förändrade röster 
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(Knutsdotter Olofsson 1996, s. 50). Knutsdotter Olofsson finner att om leken överhuvudtaget 

ska fungera som fri eller ofri måste barnen kunna fungera enligt tre sociala lekregler. Det 

första är samförstånd som betyder att det finns en överenskommelse mellan barnen som deltar 

i leken. Den andra är ömsesidighet som handlar om att leken sker under jämställda villkor 

oavsett barnens ålder. Den tredje är turtagande som menas att alla som är med i leken ska få 

turas om att bestämma. Dessa tre symboliserar grunden för att barn ska fungera tillsammans i 

en lek (Knutsdotter Olofsson 2003, s. 24-26). 

Pedagogens roll 

Knutsdotter Olofsson är starkt kritisk till att många pedagoger på förskolor och fritidshem 

verkar nöja sig med att vara passiva till barns fria lek (Knutsdotter Olofsson 2003, s. 80). 

Barnen lämnas själva i den fria leken och pedagogerna vill inte lägga sig i leken. Pedagoger 

kommer endast till undsättning vid konflikter. Hon menar att pedagoger måste ta ett ansvar i 

lekpedagogik och möta barnen på deras nivå i leken. Barnen behöver hjälp med att balansera 

inre och yttre bilder, att i leken reflektera över vad som finns i omvärlden för att förstå den 

bättre. Hon menar ytterligare att en vidareutveckling bör ske inom lek i samspel med 

konstpedagogik på förskolan och grundskolan (Knutsdotter Olofsson 2003, s. 81). Det skulle 

berika barnens utveckling för fantasi och kreativitet. Den skapande aktiviteten bör integreras 

med den fria leken. Öhman påtalar också att fri lek kan missförstås som lek utan vuxna 

(Öhman 2003, s. 107). Hon åsyftar också att faran med det är att pedagoger endast ingriper i 

den fria leken när det redan uppstått en konfliktsituation. Givetvis ska pedagoger finnas 

tillgängliga vid en kaotisk eller våldsam situation, men hon hävdar att pedagoger som inte 

visar aktiv närvaro i barns fria lek, gör leken kortlivad. Den tenderar att bli outvecklad, med 

risk för att olika kompetenser och kunskaper uteblir. Det handlar om att som pedagog hitta en 

balansgång mellan hur mycket deltagandet skall få äga rum, hur mycket som behövs styras 

eller hur mycket pedagogen behöver finnas tillhands. Lektor Charlotte Tullgren på högskolan 

i Kristianstad skriver i sin avhandling om pedagogers förhållningssätt i den fria leken. I ”Den 

välreglerade friheten, att konstruera det lekande barnet”, skriver hon om att pedagogerna styr 

leken på gott och ont (Tullgen 2004, s. 120-123). Pedagogerna styr in vissa lekar till det 

traditionella området, som anses vara goda istället för onda, som till exempel att elaka djur 

blir till familjelekar istället. Barnen får inte yttra sin frihet i leken och får inte sätta sina egna 

villkor, utan pedagogerna blir som styrande kontrollanter. Barnens uttryck blir hämmade med 

en sådan konstruktion. Barnens hängivenhet får sig en törn. Öhman åsyftar vidare och 

poängterar i sin forskning att pedagoger ska lära ut lekkoder för att skapa trygghet, så att 
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barnen vågar ge sig hän leken. Pedagogerna ska vara fullt medvetna om hur barnen samspelar 

med varandra och hur lekens innehåll behandlas (Öhman 2003, s. 112). 

Styrdokumentens riktlinjer 

En del av studiens syfte är att se hur barns uppfattningar och upplevelser förhåller sig till 

skolans styrdokument. Nedan presenteras några valda delar från gällande styrdokument för 

fritidshem. Fritidshem styrs i huvudsak av tre styrdokument. Verksamheten måste utformas 

och följas enligt gällande riktlinjer som står beskrivna i styrdokumenten.  Lgr 11-Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Allmänna råd och kommentarer, 

kvalitet i fritidshem 2007, Förenta Nationernas Barnkonvention.  

 Lgr 11 Läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet vilar på demokratins grunder. 

Elever ska inhämta och utveckla kunskaper inom skolväsendes ram, enligt skollagen 

(2010:800). Utbildningens grundläggande värden är respekt för mänskliga rättigheter och 

demokratiska värderingar. Det handlar om förståelse och medmänsklighet i en skola som 

fungerar som en social och kulturell mötesplats (Skolverket 2011, s. 7).  Utbildning inom 

fritidshemmet och inom varje skolform ska vara likvärdigt i hela nationen. Utveckling ska ske 

ständigt och utforskande, nyfikenhet och lust att lära i en social gemenskap inger trygghet för 

eleven. Olika uttryck ska stimuleras som drama, dans, rytmik, musicerande och skapande i 

bild, form och text. Elevernas harmoniska utveckling ska främjas där olika kunskapsformer är 

delar av en helhet. Pedagogiska synsätt ska mötas med ömsesidighet mellan skola och 

fritidshem (Skolverket 2011, s.10). ”Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva 

lärandet. Särskilt under de tidigare skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska 

tillägna sig kunskaper” (Skolverket 20 11, s. 9).  

Allmänna råd och kommentarer; kvalitet fritidshem 

Allmänna råd och kommentarer; kvalitet i fritidshem anknyter till lagar, förordningar och 

föreskrifter. Ett allmänt råd utgår från en författning, det vill säga hur man kan eller bör 

använda författningen. Kraven i bestämmelserna ska följas om inte verksamheten kan påvisa 

det på annat sätt. Kommentarerna baseras på forskning, kunskap och beprövad erfarenhet 

(Skolverket 2007, s. 9). Enligt skollagen ska fritidshemmet erbjuda en meningsfull fritid. Den 

ska vara trygg, stimulerande och rolig, med lek och skapande i fokus. Innehållet ska utformas 

efter barns intresse och behov. Verksamheten ska präglas av omsorg och pedagogik som 

stödjer barnens sociala och emotionella utveckling (Skolverket 2007, s. 22). Verksamheten 
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ska vara varierad med inslag av lek, fysisk aktivitet, dans, musik, drama, bild, utflykter och 

studiebesök. När det gäller leken får barnen prova olika sociala roller och lägger därmed 

grunden för sin identitet. I leken tränas och utvecklas den sociala kompetensen genom att lösa 

problem, hitta nya tankesätt och sätta sig in i andras situationer. Genom att kunna sätta sig in i 

andras situationer och försöka förstå vad de känner, utvecklas den empatiska förmågan. Vid 

fri lek behövs de vuxnas stöd och stimulans för att utveckling och lärandet ska kunna ske. I en 

fungerande lek ingår det regler. Tillsammans skapas regler som kan följas eller brytas. Det 

blir en träning i demokratiskt tänkande. ”Fritidshemmet är en viktig arena för barn att lära sig 

respektera olikheter och olika åsikter och inse nödvändigheter av kompromisser” (Skolverket 

2007, s. 23). Barn i tidig skolålder utvecklas i nära samspel med andra samtidigt sin egen 

självständighet och intresseområden. Med stigande ålder blir kamrater allt viktigare. 

Samtidigt kan en frigörelse från vuxna pågå. Kamrater och värderingar blir viktigare och 

beroendet av vuxna avtar. Kamratsamvaron blir mer en medelpunkt för barnet (Skolverket 

2007, s. 24). Tillit och trygghet gentemot kamrater och vuxna är viktiga nyckelord. Barns 

självkänsla blir stärkt i en trygg grupp och hör ihop med att kunna lära. Skolprestationer och 

skolanpassning är i nära samband med ett barns sociala status. Fritidshemmet bidrar till 

barnets sociala, emotionella, intellektuella och fysiska utveckling. En verksamhet som bidrar 

till lust, kreativitet, lek, lugn och nyfikenhet, gör så att alla barn vill delta (Skolverket 2007, s. 

24).  

Barnkonventionen 

FN:s barnkonvention handlar om barnets rättigheter. Det syftar till att sätta barnets bästa i 

främsta rummet. Med barn menar konventionen varje människa under 18 år. Alla barn oavsett 

bakgrund ska behandlas med respekt och få komma till tals. År 1990 ratificerade Sverige 

konventionen och det betyder att landet folkrättsligt har förbundit sig till att förverkliga den. 

En viktig artikel är Barnkonventionen, artikel 31: ”Konventionsstaterna erkänner barnets rätt 

till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det 

kulturella och konstnärliga livet”. ”Konventionsstaterna skall respektera och främja barnets 

rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och skall uppmuntra 

tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet 

samt för rekreations- och fritids verksamhet”. 
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Kapitel 3 Metod 

Den här studien har genomförts på en avdelning på ett fritidshem, i en integrerad verksamhet 

på en kommunal grundskola. Syftet är att studera variationer av uppfattningar hos barns 

tankar om fri lek och hur de upplever pedagogens roll i den fria leken samt om lärande och 

utveckling sker i den fria leken. 

Som forskningsmetod valdes en fenomenografisk ansats för att få en djupare förståelse om 

fenomenet, samt upptäcka och identifiera hur några barns livsvärld och upplevelser kring 

fenomenet uppfattades (Patel & Davidsson 2011, s. 82). En kvalitativ intervjumetod valdes 

och inom fenomenografin är det vanligt förekommande med intervjuer. Barn kan då fritt få 

berätta och yttra sig i ämnet genom att dela sina tankar om uppfattningar muntligt (Asplund 

Carlsson & Pramling Samuelsson 2003, s. 58). Det gör att barn lättare svarar med egna och 

öppna svar (Patel & Davidsson 2011, s. 81). Fördelen med mitt val av kvalitativ 

intervjumetod är att jag är väl bekant med forskningsämnet. Jag har en färgad teoretisk 

kunskap inom pedagogik som är aktuell och många års erfarenhet av arbete i fritidshem. Patel 

och Davidsson påtalar att det kan vara bra att vara förberedd med kunskap inom ämnet (Patel 

& Davidsson 2011, s. 83). Nackdelen med det är att min förförståelse inte fick genomsyra och 

påverka intervjusituationen. Frågorna ska leda till barnens egna svar och inte vad de tror 

förväntas av dem. De kvalitativa frågeställningarna formulerades kring fenomenet fri lek och 

följdfrågor ingick för att utveckla deras uppfattningar ytterligare, så att också beskrivningar 

kunde ges om deras upplevelser kring fenomenet fri lek (Patel & Davidsson 2011, s. 84). 

Frågorna utformades i en kombination av både strukturerad och ostrukturerad ordning som en 

mellanvariant anpassat till forskningsområdet. För att frågorna ska bli relevanta för 

undersökningen, kan man rådfråga en kollega som kan betrakta frågorna utifrån, men 

framförallt urskilja om intervjufrågorna behöver struktureras om (Patel & Davidsson 2011, s. 

83). Jag bad en kollega kontrollera frågorna och två frågor ströks, eftersom de var av liknande 

innebörd. Ordningsföljen bedömde min kollega var tillfredställande. Barnen blev intervjuade i 

grupp om 3 och 3. Barnen ska känna sig trygga med varandra i en liten guppintervju, i en så 

kallad fokusgrupp istället för enskilt. Som en grupp kan barnen påverka varandra med att 

deras enskilda svar föder nya tankar och frågor hos varandra. Enligt Doverberg och Pramling 

Samuelsson så är fördelen med fokusgrupper att barn får ta del av varandras variation av 

tänkande (Doverberg & Pramling Samuelsson 2012, s. 31-32). Intervjusituationen bjuder 

också in till reflektion och barnen kan få en ny insikt till saker som de inte hade innan. Det 
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som jag som intervjuare måste vara högst medveten om är att barn kan inta roller (Doverberg 

& Pramling Samuelsson 2012, s. 31). Det är av yttersta vikt att sammansättningen av 

fokusgrupperna blir så god som möjligt, så att inte ett barn som är blygt blir omkullpratad av 

den pratglade och så vidare. En fokusgrupp sätts samman för att informanterna delar samma 

erfarenhet eller upplevelse (Johannessen och Tufte 2003, s. 101). Sociologerna Asbjörn 

Johannessen och Per Arne Tufte påtalar valet av små eller stora fokusgrupper. Det finns för 

och nackdelar med båda gruppstorlekarna. Den här studiens fokusgrupper är små med få 

deltagare i och det är för att få en djupare förståelse, eftersom erfarenheten av fri lek var stor 

bland barnen (Johannessen & Tufte 2003, s. 102).  

Urval 
Fritidshemmet ligger i ett naturskönt område i en närförort till Stockholm. Det är en 

integrerad verksamhet i en kommunal grundskola. Urvalet baserades på att det utvalda 

fritidshemmet har ett aktivitetsschema som gäller på eftermiddagarna, med fri lek som ett 

aktivitetsalternativ varje dag. Det erbjuds alltid två till tre aktiviteter varje dag och fri lek är 

ett av dem. Deltagarna i undersökningen går på den specifika avdelningen och ingår i en 

åldershomogen barngrupp och har haft fri lek som aktivitetsval under tre års tid. Urvalet 

gjordes av en fritidspedagog i samråd med en klasslärare. Fritidshemmet och skolan är 

tillsammans integrerade verksamheter som pedagogisk organisation, samverkan till 

gemensamma lokaler. Pedagogerna är väl rutinerade och har lång erfarenhet av arbete med 

barn. De har arbetat mycket med olika samarbetsmoment med barngrupper och är väl 

kvalificerade att bedöma de utvalda barnens förmåga att kunna föra reflekterade samtal med 

god samarbetsförmåga. Det är viktigt att barnen blir väl informerade om undersökningen och 

vad den handlar om, så att förutsättningar erhålls för en positiv upplevelse under 

intervjusituationen. Undersökningen baseras på ett litet urval, det vill säga en liten grupp barn 

och kan ej generaliseras på något sätt (Stukát 2011, s. 72). Fokusgrupperna är heller inget 

representativt urval för en population (Johannessen & Tufte 2003, s. 103).  

Uppläggning och genomförande 
Till en början tillfrågades en grupp barn på den valda avdelningen på fritidshemmet om de var 

intresserad av att delta i en undersökning. De barn som ville delta i undersökningen fick en 

samtyckesblankett (se bilaga 2) för att inhämta vårdnadshavarens godkännande. Miljön för 

intervjuerna skedde på informanternas fält, där trygghet råder och därmed en uppsökande 

intervju på deras fritidshem (Stukát 2011, s. 45). Ett avskilt litet arbetsrum valdes för att skapa 

en lugn och behaglig stämning. Teknisk utrustning med ljudupptagning användes. För att vara 
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säker på min roll som intervjuare, behövs träning och då menar Patel och Davidsson att det är 

en god idé att öva på sina vänner, vilket jag även gjorde (Patel & Davidsson 2011, s. 87). Jag 

var förberedd och frågorna var väsentliga för ämnet. Jag kände mig säker med 

intervjusituationerna och därför behövdes ingen pilotstudie.  

 

Materialbearbetning 
 

Transkription 

Allt material från ljudinspelningen transkriberades. I transkriberingen utlämnades dock 

kroppsspråk och exakta beskrivningar av olika känslotillstånd hos informanterna, eftersom 

mitt syfte var att göra en enkel variant av transkribering. Jag använde fiktiva namn på 

informanterna för att säkra deras anonymitet.  

 

Fenomenografisk analysmodell 

Ett fenomenografiskt förhållningssätt handlar om att finna variationer i uppfattningar snarare 

än att hitta teorier i form av slutgiltiga lagbundheter. Människors uppfattningar kan förändras 

eftersom inlärning och utveckling är påverkansfaktorer (Patel & Davidsson 2011, s. 33). För 

att kunna bearbeta en fenomenografisk ansats behövs en tillämpning av en analysmodell. De 

kvalitativa intervjugrupperna i den här undersökningen fungerar som två fokusgrupper som 

har beskrivit sina uppfattningar och upplevelser av ett fenomen med egna ord. Efter att 

transkriberingen utfördes så skedde den fenomenologiska analysen i fyra steg (Patel & 

Davidsson 2011, s. 33).  

Steg 1: Att bekanta sig med datamaterialet. För att bekanta mig med datamaterialet efter 

transkriberingen, läste jag noga igenom texterna för att etablera ett helhetsintryck. 

Steg 2: Uppmärksamma likheter och skillnader i yttrandena i intervjuerna. Efter att ett 

helhetsintryck uppmärksammats, tittade jag närmare på om det kunde utläsas variationer av 

likheter och skillnader av barnens svar kring fenomenet fri lek. Sorterade dessa likheter och 

skillnader för att kunna gå vidare till nästa steg.   

Steg 3: Kategorisera uppfattningar i beskrivningskategorier. För att kunna göra ett 

sorteringssystem av barnens svar, delades barnens yttranden in efter överensstämmande 

kategorier. Kategorierna bildades utifrån studiens totala syfte.  
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Steg 4: Studera den underliggande strukturen i kategorisystemet. Efter föregående indelning 

ska kategorierna organiseras i relation till varandra och vara sammanhängande, men inte 

överlappa varandra. Det gjorde jag genom att läsa utsagorna tills ett mönster kunde tydas. 

Kategorierna skulle vara tydligt uppdelade och variationer av barnens yttrande ska ingå inom 

rätt rubricerad kategori. Det avslutande steget blir undersökningens utfallsrum, det är när 

kategorierna utgör resultatet av analysen. 

 

Tillförlitlighetsfrågor 

För att besvara en tillförlitlighet i en undersökning används begreppen validitet och 

reliabilitet. Den här studien har både styrkor och svagheter. Den här studien är av en kvalitativ 

ansats. Ambitionen med kvalitativa studier är att upptäcka företeelser, tolka och förstå en 

betydelse av en livsvärld (Patel & Davidsson 2011, s. 105). Det kvalitativa sättet i ett 

forskningssammanhang kan innebära att genomföra intervjuer. Genom att göra intervjuer blir 

svaren fylligare och informanterna tillåts att göra detaljerade och nyanserade förklaringar i ett 

ämne eller ett fenomen (Johannessen & Tufte 2003, s. 21). I den här studien valdes 

tillvägagångssättet att genomföra kvalitativa gruppintervjuer. Några barn fick ingå i två så 

kallade fokusgrupper, för att diskutera och samtala om ett fenomen. Genom att barnen delade 

med sig av sina uppfattningar och upplevelser som ska generera variationer av svar, förstås 

denna studie ur en fenomenografisk synvinkel. För att höja tillförlitligheten, det vill säga 

reliabiliteten i denna undersökning valde jag att spela in intervjuerna. Med ljudupptagning 

avsåg jag att viktig information inte skulle förbises (Patel & Davidsson 2011, s. 107). Om jag 

skulle valt att anteckna svaren, skulle risken föreligga i att missa en del av informanternas 

förklaringar. Med det menar jag att min uppmärksamhet skulle riktas till att skriva färdigt det 

som sades istället för att vara inlyssnande. Det inspelade materialet blev en värdefull källa att 

gå tillbaka till, samt ett förtydligande i transkriberingsprocessen. Ovissheten i det här 

sammanhanget, där barn och en pedagog möts i en intervjusituation är att svaren kanhända 

inte blir ärliga. Barnen i den här studien ämnar diskutera ett fenomen och måhända svarade 

barnen det de tror jag ville höra genom att de så gärna ville vara till lags mot mig och till 

studiens syfte (Stukát 2011, s.135). I mitt förhållningssätt som intervjuaren i kombination 

med pedagog var det viktigt att låta frågeställningarna vara öppna och inte verka ledande. 

Genom att välja fokusgrupper som en variant av intervjumetod kunde barnen finna stöd i 

varandra och hjälpa varandra fram i diskussionen. Problematiken som infinner sig då är att 

barnen kan påverka varandras svar och alla kanske inte vågar komma till tals. Vid en 
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kvalitativ ansats gäller det att hitta informanter som har erfarenhet inom forskningsområdet. 

De här barnen som ingår i studien innehar upplevelser om fenomenet under sina år på 

fritidshemmet. Validiteten föreligger i hur bra mätinstrumentet verkar. För att mäta 

människors uppfattningar och upplevelser kan svagheten ligga i att man har med människor 

att göra (Stukát 2011, s. 135-136). Skulle undersökningen göra om vid ett annat tillfälle är 

förmodligen svaren annorlunda. Människors uppfattningar och upplevelser kan vara 

föränderlig i deras livsvärld i takt med att deras erfarenheter utökas och varieras. 

Generaliserbarheten handlar om att det är ett fåtal undersökningspersoner, ett litet urval och 

detta kan då endast betraktas som ett stickprov. Undersökningen omfattar inte hela 

fritidshemmet eller skolan som sådan. Två små fokusgrupper kan heller inte generaliseras till 

en hel population av barn i tidig skolålder (Stukát 2011, s. 136-137). Syftet med 

undersökningen var att få reda på vad några barns variationer av uppfattningar och 

upplevelser var kring ett fenomen och detta styrker tillförlitligheten i studien. 

Etiska aspekter 

Etiska aspekter ska vila på grundläggande fri- och rättigheter (Hartman 2003, s. 128). Det är 

fyra olika individskyddskrav som ska uppmärksammas på forskningen. De grundläggande 

fyra huvudkraven för den här studien grundas på Forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskningsrådet (HSFR). Dessa finns på codex, regler och 

riktlinjer för forskning (www. codex.vr.se). Dessa är Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Stukát 2011, s.138-139). De etiska principerna 

har tillgodosetts enligt följande: 

Informationskravet: Barn, föräldrar och berörd skola/fritidshem blev väl informerade om 

syftet med forskningen och dess genomförande. De medverkande kände att det var frivilligt 

att delta och de kunde närsomhelst avbryta sin medverkan. De fick kännedom om hur 

undersökningsmaterialet skulle hanteras, lagras och behandlas. Det som var av stor betydelse 

att ta i beaktning är min roll som pedagog på fritidshemmet. Föräldrar och barn får inte känna 

en pådrivning till att delta i undersökningen. Den ska vara helt frivillig under hela tiden och 

utan några som helst påtryckningar. Det får under inga omständigheter som helst upplevas 

som en beroendeställning mellan deltagare och forskare. 

Samtyckeskravet: Deltagarna i en undersökning har själv rätt att bestämma över sitt 

deltagande. Är deltagaren under 15 år krävs ett skriftligt samtycke ifrån vårdnadshavare. 

Deltagarnas samtycke och föräldrars godkännande inhämtades och ljudinspelning 
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införskaffades. Deltagarna fick information om att de närsomhelst kunde avbryta sin 

medverkan utan att för den sakens skull få negativa följder (se bilaga 2). 

Konfidentialitetskravet: Ett hänsynstagande måste tas till deltagarnas anonymitet och att alla 

personernas uppgifter är sekretessbelagda och rapporteras som anonyma, samt att det 

insamlade undersökningsmaterialet skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta 

del av dem. Efter slutförd forskning förstörs materialet. Berörda parter i undersökningen 

behandlades anonymt så att ingen av dem kunde identifieras. 

Nyttjandekravet: Det insamlade materialet får endast används i forskningssyfte och inte i 

kommersiellt syfte. Användningen av det insamlade materialet begränsas till denna studie. 
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Kapitel 4 Resultat 

 

Beskrivning av data/empiri 

Resultat från fokusgrupperna 

 

 Fri lek som begrepp 

Fokusgrupperna beskriver att fri lek betyder det fria valet, att själv avgöra vad man vill göra 

med sin fria del av dagen. Båda fokusgrupperna berättar att det är upp till var och en att välja 

en aktivitet eller sysselsättning som är intressant. Det förklarades i båda fokusgrupperna att 

det är själva ordet som konstaterar vad det betyder: ”man får göra vad man vill och leka 

mycket och sånt (fokusgrupp ett)”. Fokusgrupp två diskuterar att det är frihet att känna efter 

vad som är tillfredställande och förklarar det med att: ”Man är liksom fri till att göra vad man 

vill, som vara ute, vara med kompisar åh spela spel (fokusgrupp två)”. Båda fokusgrupperna 

berättar vad fri lek kan innehålla och förklarar återigen att det handlar om ens egna val samt 

vad man gillar att göra och fokusgrupperna beskriver att det man känner för att göra eller 

gillar att göra, styr vad fri lek kan innehålla: ”många älskar att rita och pyssla! (fokusgrupp 

ett)”. Fokusgrupperna berättar om innehåll och räknar upp saker som de gillar att göra vid fri 

lek. Fokusgrupp två diskuterar vad fri lek utomhus innehåller: ”man kan spela fotboll, spela 

King, gunga i kinagungan, hoppa hopprep (fokusgrupp två)”. Fokusgrupp ett diskuterar 

innehållet i fri lek inomhus ”Inne på fritids kan man vara i byggrummet eller klä ut sig i 

teaterrummet och leka och spela spel (fokusgrupp två)”. Båda fokusgrupperna yttrar vikten av 

fri lek. De för en diskussion om att det är viktigt med fri lek för att det handlar om att få 

bestämma. Båda fokusgrupperna landar i att det rör sig om att få bestämma. Fokusgrupp två 

berättar att det är viktigt för att det handlar om att få bestämma över sig själv. Fokusgrupp ett 

benämner att det är jätteviktigt, eftersom det handlar om att bestämma över sig själv, med vad 

man vill göra på sin egna fria tid: ”det är jätteviktigt för att man inte är bunden till någonting 

och man kanske vill läsa en bok (fokusgrupp ett)”. Fokusgrupp två förklarar att det är viktigt 

med fri lek för att man själv får bestämma utan att vuxna gör det åt en: ”ganska tråkigt om en 

vuxen skulle bestämma hela dagen, hela livet, hela veckan (fokusgrupp två)”. Diskussionen i 

fokusgrupp ett avhandlade vikten av fri lek mer ingående. De argumenterade sina åsikter med 

att gradera det från en känsla av lugn och ro: ” man tar liksom en paus och pausar 
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(fokusgrupp ett)” till att känna sig låg: ”jag skulle bli jätteledsen, som deprimerad! 

(fokusgrupp ett)” om de inte fick tillgång till fri lek på sitt fritidshem.  

 Fri lek som aktivitet 

Förutsättningar till fri lek på fritidshemmet beskrev barnen att det hörde ihop med känslan av 

att få välja eller känna efter vad man vill göra. De upplevde inte heller att det behövdes något 

speciellt material till fri lek. Fokusgrupperna berättade att fritidshemmet nästan hade det 

mesta som behövdes för att fri lek skulle vara attraktivt att välja som aktivitet bland andra 

styrda aktiviteter. Båda fokusgrupperna berättade att aktiviteter som att baka, bada eller 

idrottslek i gymnastiksalen väljer de sällan bort. Båda fokusgrupperna berättade att välja fri 

lek som aktivitet handlar också om vad kompisarna väljer, men samtidigt handlar fri lek om 

att kunna umgås, de uttrycker det som en mötesplats: ”gillar omgivningen att sitta å prata 

med kompisar för hemma är det tråkigt (fokusgrupp ett)”. I både fokusgrupperna mynnade 

diskussionen ut med att handla om önskningar istället. Önskningarna gällde främst 

utomhusmiljön: ”en labyrint, med en massa tunnlar som sitter ihop så kan man krypa in i 

dom och då liksom kan man leka att man bor i dom eller att leka kull eller kurragömma i 

tunnlarna (fokusgrupp ett)”. Främst hade fokusgrupp två synpunkter på utomhusmiljön 

tillsammans med sina önskningar: ”det skulle behövas mer gungor utomhus oh det borde 

verkligen finnas däckgungor, nu finns bara en kinagunga, det blir sån lång kö (fokusgrupp 

två)”. Önskningarna varierade och när det gällde inomhusmiljön så önskades datorer och allra 

helst ipads av fokusgrupp ett. Fokusgrupperna berättade att det fanns en nackdel med fri lek 

och beskrivningen hade med ljudnivå att göra och hög ljudvolym kunde störa i det man höll 

på med: ”fri lek är bra så länge inget stör med ljud och så… det ska vara ett lugn på fritids 

och inte så vilt och springa runt, runt och runt. Det blir ingen bra miljö för oss andra 

(fokusgrupp ett)”. 

 Lärande och utvekling i fri lek 

Fokusgrupperna tyckte det var svårt att förstå vad utveckling var för något och gjorde istället 

liknelser med att lära sig något. Fokusgrupperna upplevde inte själva att man direkt lärde sig 

något som de teoretiska ämnena i skolan. För att jag som intervjuare inte skulle påverka deras 

svar anmärkte jag inget om deras tolkning. Fokusgrupp två gav förslag på rörelse eller fysisk 

aktivitet i första hand. ”man lär sig att kicka med hjälp av kompisar… fast man tränar själv 

så kommer det också med åldern och att man övar och övar (fokusgrupp två)”. Beskrivningen 

handlade om att kunna trixa med en fotboll och fokusgrupp två beskriver vidare att det är en 
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märkbar skillnad mellan lektionstid i skolan och fri lek på fritidshemmet. De delade på 

teoretisk kunskap och praktisk kunskap.”Det är inte som lektionerna som svenska och matte 

utan man lär sig att leka fritt, bygga med lego, att spela fotboll, friidrott typ… att sätta rekord 

på att springa, o mer att utmana sig själv (fokusgrupp två)”. Fokusgrupp ett diskuterade mer 

om hur de fungerar i samspelet med andra. De diskuterade vidare hur de skulle samspela och 

verka i leken så att alla kände delaktighet: ”Man lär sig mest att ha tålamod med att kompisen 

berättar något och man lyssnar och sen får man berätta, för jag och min kompis har kommit 

på ett sätt till det här för vi har en talarpinne. Den som håller i pinnen får tala, den andra 

lyssnar färdigt. Sen byter vi. Det går i turordning (fokusgrupp ett). ”Fokusgrupp ett 

diskuterade mer i termer kring det sociala samspelet med vad de lär sig i den fria leken: ”det 

handlar om rättvisa också, att kunna dela rättvist… speciellt när man leker. Inte bara komma 

in och bestämma i leken (fokusgrupp ett)”.  

Pedagogens roll i den fria leken 

Fri lek och vuxnas förhållningssätt från de båda fokusgruppernas perspektiv handlade i stort 

om att pedagogerna skulle hantera konflikter i första hand.”Vid stora bråk är det svårt att ta 

tag i det, några kanske tycker att man bestämmer och då blir det ett bråk av det också, så en 

vuxen behöver medla då (fokusgrupp två)”. Pedagogernas konflikthantering var av stor 

betydelse samt att hålla ordning och se till att det inte blev stökigt på fritidshemmet var 

ytterligare en viktig faktor. Fokusgrupp ett berättar att det är en skillnad på vuxna och barn. 

De vuxna behövs överhuvudtaget för att göra tillsägelser och påminna om regler: ”ingen 

skulle nog lyssna på någon som var lika gammal som en själv (fokusgrupp ett)”. 

Diskussionen mynnande ut med hjälp av mina följdfrågor om de kunde berätta mer om hur de 

upplevde pedagogerna delaktighet: ”vuxna behövs för att hålla ordning men inte bara därför, 

utan för att hjälpa till och leka men också sitta med och pyssla för då får barnen en 

uppmuntran med att fortsätta med det dom gör (fokusgrupp ett)”. Fokusgrupp två berättar 

tydligare sin åsikt om pedagogens roll och utmärker sig till större del än fokusgrupp ett. 

Fokusgrupp två vidhåller att pedagogens roll i den fria leken är att finnas tillhands vid 

konflikter och inte vara aktiv i en lek, eller att uppmuntra som fokusgrupp ett tyckte: ”det 

skulle inte vara kul att ha en vuxen som följer en vart man än går, en vuxen ska inte leka med, 

en vuxen ska vara nära (fokusgrupp två)”. 
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Analys av data/empiri 
 

I analysen använder jag material från fokusgrupperna som är relevanta för studiens 

frågeställningar och kopplar dessa till tidigare forskning och styrdokument. 

 Fri lek 

Barnen i undersökningen uppfattar att fri lek handlar om ett eget val, ett val som är personligt 

och förknippas med en känsla. De menar att det är känslan som styr valet av sysselsättning i 

den fria leken. Öhman menar att det är viktigt med fri lek och att barn framförallt ges 

utrymme till att fritt välja aktivteter (Öhman 2003). Fri lek är en aktivitet där det är upp till 

den enskilde att välja något som känns tillfredsställande och roligt. Barnen uttrycker att det 

betyder att man är fri till att göra vad man vill. Hwang och Nilsson anser att fri lek innehåller 

allt ifrån olika sorters lekar till att skapa med material (Hwang & Nilsson 2011). Barnen 

menar att fri lek kan vara tillsammans med andra eller en egen sysselsättning. Tillsammans 

med andra handlar det främst om regellekar som exempelvis fotboll. Enligt Piaget befinner 

sig barn som är nio år i det konkret operationella lekstadiet, eftersom regellekar får en 

centralare roll mellan 7-11 år. Regellekarna för de här barnen framkommer främst i utemiljön. 

Regellekarna är olika former av bollsporter, men annars förekommer rörelse i olika former 

såsom hoppa hopprep, eller att gunga. Med fri lek inomhus menar barnen att det handlar om 

att spela spel, läsa, pyssla, bygga eller att klä ut sig. Lillemyr anser att barn har en bestämd 

åsikt om vad ramarna, innehållet och processen i sin fria lek handlar om (Lillemyr 2002). 

Barnen i undersökningen upplever över lag att det är viktigt att ha ett fritt val på sin fritid. Det 

är viktigt att få bestämma över sig själv och vad man vill göra på sin eftermiddag på 

fritidshemmet. Ett bestämmande över sig själv upplevdes att det handlade om att vuxna gör 

det så mycket över lag att fri lek är något som man som barn råder över själv. De här barnen 

påvisar sina rättigheter med sitt val av fri lek. Barnkonventionen yrkar starkt på att barn har 

rätt till fritid och lek (artikel 31). Vidare betyder det att barn har rätt till vad de själva anser 

som meningsfull fritid (Skolverket 2007). En meningsfull fritid kopplar barnen i 

undersökningen till frihet från vuxna. Barnen menar att vuxna bestämmer så mycket över dem 

ändå i deras liv. Fri lek som aktivitet bedömde barnen delvis hade att göra med vad 

kompisarna gjorde för val. De menade att fri lek innehåller kompisar. I Skolverkets allmänna 

råd poängteras att kompisar är viktigt för barn i tidig skolålder, eftersom det samtidigt pågår 

en frigörelseprocess från vuxna (Skolverket 2007) Kompisar får en större plats i livet och fri 
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lek skulle helst vara tillsammans med en eller flera kompisar. Barnen yttrade att kompisar var 

viktiga och åsyftade att fritidshemmet var en arena för att umgås med kompisar. Ett av målen 

i Skolverkets läroplan är att fritidsverksamhet ska fungera som en social och kulturell 

mötesplats (Skolverket 2011). Barnen menade att kompisar var viktiga i många sammanhang, 

även om en sysselsättning gjordes på egen hand som till exempel att sitta och rita, ville barnen 

ändå ha kompisar runtomkring sig. Detta för att kunna samtala med varandra samtidigt som 

teckningen blev gjord. Barnen nämner speciellt att rita är en aktivitet som ingår i fri lek. 

Vygotskij menar att det är allmänt förekommande att just ritning blir en favoritsysselsättning 

för barn i skolåldern. Han anser att skapandet som exempelvis rita en teckning är en kreativ 

process där lek kan yttra sig (Vygotskij 1995). I den fria leken tyckte barnen att fritidshemmet 

tillgodosåg material och leksaker. Det som fritidshemmet var utrustade med fann barnen var 

nästan tillräckligt för att tillgodose deras behov. Det de eftersökte var bland annat fler gungor 

och teknisk utrustning som datorer för att utveckla sin lek. De påtalade att både 

utomhusmiljön och inomhusmiljön hade behövt ett lyft för att vara stimulerade. Knutsdotter 

Olofsson menar däremot att barn inte behöver speciellt mycket material för att den fria leken 

ska fungera. Hon anser att det istället handlar om att vissa sociala lekregler efterföljs och att 

miljön kring den fria leken ska vara lugn och behaglig så att barnen inte stör varandra i sin lek 

(Knutsdotter Olofsson 1996).  

 Utveckling 

Barnen hade svårt att förstå vad utveckling handlade om och gjorde sig en tolkning att 

utveckling och lärande är samma sak. Det ansåg att lära sig något konkret handlade om 

skolans lektioner. De gjorde skillnad på praktisk kunskap och teoretiskt kunskap. De menade 

att man inte lärde sig något speciellt i den fria leken som de teoretiska ämnena i skolan. 

Barnen kopplade inte att det kunde ligga ett lärande i det sociala samspelet. De menade 

istället att den fria leken innebar att hjälpa varandra genom att visa hur till exempel ett 

konstruktionsbygge kunde bli bättre eller att öva sig på fotbollstricks. Den praktiska 

kunskapen som föreligger om man hjälper varandra i till exempel i ett bygge såg inte barnen 

som ett kunskapsfält. Här berättar barnen om att utvecklas tillsammans med andra och det är 

vad Piaget och Vygotskij ville få fram med sina utvecklingsteorier. Piaget menar att barnens 

lek ingår i en så kallad assimilationsprocess. Det menas att barn omprövar och bearbetar sina 

tidigare erfarenheter i leken. Detta bidrar till att barn utvecklar nya tankesätt (Elkind 1983). 

Vygotskij hävdar i sin utvecklingsteori om den proximala utvecklingszonen som betydande. 

Det handlar om vad barn kan åstadkomma själv eller tillsammans med andra (Vygotskij 
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1995). Han menar precis som Piaget att barn tillsammans med andra utvecklar nya tankar och 

färdigheter. Leken blir en betydande aktivitet för barnens kreativitet och fantasi. Barn behöver 

kreativitet och fantasi som förmågor för att kunna utvecklas vidare (Vygotskij 1995). Vid lek 

tränar barn regeltillämpning, verklighetsuppfattning och sociala roller. Barnen i 

undersökningen förstod inte att de tränade sig i det sociala samspelet såsom bestämmande, 

rättvisa och turtagning under den fria leken. Knutsdotter Olofsson förstår leken som en 

process där barnen tränar på det sociala samspelet. Hon menar att grunden till att barn ska 

fungera tillsammans i lek är att ömsesidighet, samförstånd och turtagande existerar 

(Knutsdotter Olofsson 2003).  

 Pedagogens roll 

Pedagogernas roll i den fria leken hade barnen en tydlig förklaring till vad den innebar. De 

ansåg att pedagogerna i första hand skulle vara tillgänglig för konflikthantering. Det var 

viktigt att pedagogerna skulle vara synliga och finnas på nära avstånd för att hålla ordning och 

se till att regler följdes för att på så sätt få en lugn och harmonisk miljö. Knutsdotter Olofsson 

menar att pedagogerna måste balansera sitt deltagande och styrande i den fria leken samtidigt 

som det är en självklarhet att som pedagog ingripa vid konfliktsituationer (Knutsdotter 

Olofsson 1996). Barnen hade delade meningar om pedagogernas delaktighet. Några av barnen 

tyckte att pedagogerna bara skulle finnas tillgängliga vid behov ifall man behövde hjälp med 

någonting. Medan några andra av barn ansåg att vuxna kunde vara en tillgång i en lek. Barnen 

i undersökningen menade också att pedagogerna kunde uppmuntra barnen till att vara kreativa 

inom olika områden som bland annat inom skapande verksamhet. Knutsdotter Olofsson 

menar att skapande är en viktig del av den fria leken. I skapandet utvecklar barn fantasi och 

kreativitet vilket berikar barns utveckling (Knutsdotter Olofsson 1996). Barnen i 

undersökningen tyckte att en pedagog skulle vara delaktig för att entusiasmera barnen till 

uthållighet i leken eller sysselsättningen. Öhman menar att pedagogerna ska veta hur lekens 

innehåll ska behandlas. Pedagogens roll är att lära ut lekkoder så att barn känner en trygghet 

inför leken och vågar stannar kvar i leken (Öhman 2003). 
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Kapitel 5 Diskussion 
 

Slutsatser 
 

Fri lek som fenomen är ett uttryck som ofta förekommer i olika pedagogiska verksamheter. 

Uttrycket härledar från förskolans värld (Whelén 2003). Fritidshemmet har anammat 

fenomenet och det var spännande att få höra hur yngre skolbarn upplever och uppfattar fri lek. 

Resultatet i den här studien är att barnen uppfattade och upplevde fri lek som mycket viktigt 

för dem.  Barnen återkom ofta till tre nyckelord. Dessa tre nyckelord resulterar till en stark 

koppling till Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011). Barnens 

ord var frihet, bestämma och val.  De tre orden är ett led till demokratiska värderingar som 

läroplanen för grundskolan, fritidshemmet och förskoleklassen vilar på (Skolverket 2011). 

Resultatet visar att barnen uppfattar fri lek som en egen självbestämmande aktivitet. 

Aktiviteten i sig ska utgå från en känsla och gärna i samspel med kamrater. Val av aktivitetens 

innehåll styrs av intresse, nyfikenhet, lust och kamraters påverkan. Lust, nyfikenhet och 

intresse är kopplingar till läroplanen och genererar vad en verksamhet ska inbjuda till 

(Skolverket 2011). Fri lek kan innehålla allt ifrån skapande till regellekar. Barnen hävdar 

starkt sin rätt till ett eget val på sin egna fria tid. Den fria leken som ett aktivitetsalternativ till 

annan pedagogstyrd aktivitet upplevde barnen var en tillgång i sitt bestämmande. De tyckte 

att det var viktigt att få bestämma vad, hur och med vilka fri lek skulle uppfyllas, annars valde 

barnen istället pedagogstyrda aktiviteter. Den fria leken betydelse menar barnen handlar vad 

man väljer att göra, det är upp till var och en att välja fritt det man känner och vill sysselsätta 

sig med. Barnen gjorde ingen märkbar skillnad på att sysselsätta sig själv eller med andra i 

liten eller stor grupp. Det handlar kort och gott om friheten till att bestämma vad man själv 

vill göra för fritt val, enskilt eller i grupp. Både Lillemyr (2002) och Öhman (2003) beskriver 

dessa liknelser på samma sätt som de här barnen uppfattar kring fenomenet fri lek. Det är en 

frivillig aktivitet som sker på frivillig basis. Det handlar om att barnen sätter upp sina egna 

regler om vad fri lek betyder för dem själva och vad det innehåller och det är vad också 

Lillemyr (2002) kommit fram till i sin forskning. Enligt de här barnen kunde fri lek inomhus 

innehålla en sysselsättning i grupp eller enskilt som rita, måla eller pyssla. Det finns starka 

influenser av Vygotskijs (Vygotskij 1995) teorier om hur barns livsvärld utmärks av skapande 

såsom rita. Fri lek inomhus kunde också vara rollekar med utklädnader, konstruktionsbyggen 
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med lego eller kaplastavar samt spela sällskapsspel. Fri lek utomhus handlade om olika boll 

och lagsporter som till exempel spela fotboll. Det som tydligt kom fram var att i 

utomhusmiljön bestod fri lek mer av grupplekar och regellekar, inomhus förknippades fri lek 

till mer enskilt skapande, fast då oftast i en social gemenskap runt ett bord eller ett avgränsat 

rum som byggrummet. Piagets tankegångar om lekens olika stadier med stigande ålder, 

stämmer bra in på de här barnens upplevelser av gruppleker med regler såsom fotboll. Det 

finns dock en stark kritik som riktas mot Piagets tankegångar där lekstadieindelning kritiseras, 

eftersom det snarare handlar om barnets mognad istället för barnets ålder (Kroksmark 2011).  

Friheten till att bestämma över sig själv på en egen tid på eftermiddagen upplevde några barn 

även uppfattades som frihet från vuxna. Pedagogens roll var att hålla ordning, se till att regler 

följs och finnas tillgänglig vid konflikthantering och till viss del entuasimera i leken. De 

vuxna ska även se till att miljön blir rofylld och harmonisk. Fritidshemmet som en harmonisk 

och trygg plats är ett starkt argument i styrdokumenten och gemensamt med barnens 

uppfattningar (Skolverket 2007). Barnen upplevde att vuxna skulle finnas i bakgrunden och 

vara en tillgång om det behövdes. Här skiljer sig delvis barnens uppfattningar från vad Öhman 

(2003) och Knutsdotter Olofsson (1996) förespråkar, de menar att pedagoger ska vara aktiva 

regelbundet i barns fria lek. Det kan hända att här har det att göra med åldersskillnaden mellan 

förskolebarn och fritidsbarn. Öhman (2003) och Knutsdotter Olofsson (1996) forskar på yngre 

barn.  Fritidsbarn är äldre och vill vara ifred från vuxna vissa stunder och det stöttar också 

styrdokumenten att barn ska få uppleva, dock ska pedagoger finnas tillgängliga för stöd och 

vara behjälpliga med att sätta gemensamma regler för att leken ska fungera (Skolverket 2007). 

Enligt barnen ska pedagoger finnas behjälplig vid aktiviteter för att entusiasmera till 

kreativitet. Detta är också en samstämmig uppfattning hos både Tullgren (2004) Öhman 

(2003) och Knutsdotter Olofsson (1996). De förklarar att det är viktigt att vuxna ingår i 

barnens lekprocesser, utan att vara styrande, men för att föra leken framåt och hjälpa till att 

utveckla barnens tankar, fantasier och kommunicerbarhet. Barnen upplever inte 

fantasiförmågan som det primära i sin utveckling. Vygotskij (1995) och Knutsdotter Olofsson 

(1996) menar däremot att fantasiförmågan är en stark faktor för att utveckling och skapande 

ska kunna ske. Barnen i den här studien uppfattar inte att fantasi kan vara en koppling till 

utveckling. Barnen upplevde inte att man lärde eller utvecklade sig något speciellt i leken utan 

det var på lektioner som matematik och svenska som kunskap inhämtades. Däremot säger 

Vygotskij (1995) att ett lärande sker i sampel med andra och det stöttar även styrdokumenten 

(Skolverket 2007). Ett lärande och utveckling sker i nära relation och utifrån vad barnen 
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berättade kring sin fria lek ger det ett tolkningsutrymme till ett informellt lärande. De berättar 

att i leken turas de om att bestämma, kompromissa, lyssna på varandras idéer, träna på sitt 

tålamod, våga uttrycka vad de känner och upplever, det menar styrdokumenten är i allra 

högsta grad att utvecklas i samspel med andra (Skolverket 2007). Piaget uttrycker även han att 

det sker en utveckling i samspel med andra och med hjälp av sina erfarenheter och nya 

upplevelser. Lektor Pia Williams vid Göteborgs universitet påtalar att idén om barns samspel 

anknyter till Piagets tänkande om att utvecklas med andra. Hon menar att det handlar om ett 

lärande som sker i kommunikation och i samspel mellan barn (Williams 2006). Barnen i den 

här studien uppfattar inte sin egen utveckling inom den fria leken, troligtvis ökar deras 

medvetenhet med stigande ålder. Styrdokumenten påtalar att barn är i ständig utveckling och 

kommer successivt i sin identitetsutveckling att anamma vad de utvecklats inom (Skolverket 

2007). Styrdokumenten menar vidare att fritidshemmet är en arena och mötesplats för sociala 

och kulturella möten (Skolverket 2007 & barnkonventionen). I dessa möten skapas 

förutsättningar för att barn ska utvecklas tillsammans med andra.  Barnen i den här studien är 

noga med att beskriva sitt ”fritids” som en mötesplats, där kompisar samlas och fri lek är en 

viktig aktivitet.  Det kärnfullaste citatet som framkom och bidrar till innebörden av barnens 

perspektiv på fenomenet fri lek är: ”Jag skulle inte gå till skolan om jag inte visste att det 

fanns fri lek”. 
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Summering slutsatser 

 Barnen uppfattar fenomenet fri lek som ett fritt egen bestämt val av aktivitet. 

Barnkonventionen säger att varje barn har rätt till sin egen fritid och att få komma till 

tals (artikel 31). 

 Barnen upplever och koppla fri lek till variation av känslor. Styrdokumenten beskriver 

att en verksamhet ska vara rolig, trygg och stimulerande (Skolverket 2007). 

 Barnen upplever att innehåll av sysselsättning i fri lek är upp till varje enskild individ 

att bestämma, samt att fri lek upplevs helst tillsammans med kamrater. 

Styrdokumenten beskriver att kamrater är en viktig del i tidiga skolbarns liv 

(Skolverket 2007). 

 Barnen uppfattar att fritidshemmets struktur och utformning med tillgång till material 

och rum är det som karaktiserar fri lek inomhus. Utomhus upplevs fri lek mest som 

grupplekar och regellekar. Styrdokumenten förklarar att fritidshemmet ska utforma 

verksamheten efter barns behov och intressen (Skolverket 2007). 

 Barnen uppfattar att pedagoger ska finnas tillgängliga för konflikthantering och skapa 

en rofylld miljö för fri lek. Pedagogerna ska också finnas behjälplig vid aktiviteter för 

att entusiasmera till kreativitet . Styrdokumenten poängterar att pedagoger ska hjälpa 

till med regler för att stötta i fri lek (Skolverket 2007). Pedagoger ska även skapa 

förutsättningar för att skapande, arbete och lek ska kunna ske, eftersom lek är av 

betydelse (Skolverket 2011). 

 Barnen uppfattar inte att något speciellt lärande förekommer i fri lek. De upplever inte 

heller att det förekommer en utveckling i socialt samspel med andra, men uppfattar 

bestämt att kamrater är viktiga för den fria lekens betydelse. Styrdokumenten 

beskriver att i leken tränas och utvecklas den sociala kompetensen genom att lösa 

problem, finna nya tankesätt och utveckla den empatiska förmågan (Skolverket 2007). 
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Reflektion över forskningsprocessen 

För att närmare kunna studera barns uppfattningar och upplevelser behövdes en metod som 

ger en relativt verklighetsnära och trovärdig bild kring ett begrepp i en pedagogisk 

verksamhet. För att uppnå syftet med min studie valde jag därför att använda en 

fenomenografisk ansats.  Metodens mål är att barnens beskrivningar hamnar i fokus. Barnen 

fick tillsammans med andra i en liten grupp beskriva ämnet med egna ord. Barnens 

uppfattningar och upplevelser blev levande tack vare att gruppen som sådan delade med sig 

av sina tankar och hjälpte fram varandra i diskussionen. De fyllde på varandras utsagor utan 

att ta över den andres talutrymme, med att en tanke födde en ny och så vidare. Vissa delar av 

intervjuerna blev barnen så djupt engagerade i diskussionen att det kändes som om de inte 

tänkte på att jag var närvarande i rummet. En intressant frågestund handlade om hur de 

uppfattade flickors och pojkars lek, de hade spännande upplevelser att dela med sig av. Tyvärr 

var dessa diskussioner inte relevanta för studien. Så det datamaterialet finns endast med i 

transkiberingsdokumenten. Det finns för och nackdelar med gruppintervjuer, men för min 

studie tror jag att resultatet blev bredare och mer komplett tack vare gruppdiskussioner. En 

annorlunda metod att kombinera gruppintervjuerna med, hade varit att göra observationer. 

Med observationer hade jag som forskare fått en större överblick på hur barnen fungerade i 

sin fria lek och bilda mig en större uppfattning av den fria leken i verkligheten och därmed 

kunnat få en annan spännande vinkling till min forskningsfråga 

 

Förslag på vidare forskning 

Det skulle vara intressant att utöka studien till att jämföra fritidshemmets icke styrda aktivitet 

mot styrd aktivitet. Fri lek var ett aktivitetsval på det här fritidshemmet och det hade varit 

intressant att ställa fri lek gentemot styrd aktivitet. Titta närmare på vad barn och pedagoger 

har för syn på dessa två paralleller. Se på för och nackdelar inom respektive område. Intervjua 

både barn och pedagoger. Låta barn och pedagogers åsikter bli mer uttryckliga genom att 

använda enskilda intervjuer istället för fokusgrupper, men ändå behålla en fenomenografisk 

ansats. Det skulle också vara intressant att ta med föräldrarnas perspektiv om vad en 

meningsfull fritid är? 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 Intervjuguide 

 

Intervjufrågor. 

Berätta vad fri lek betyder för er? Det första ni tänker på… 

Är fri lek viktigt? Varför/varför inte?  

Finns det fördelar/nackdelar med fri lek? 

Behövs det någon speciell miljö eller material till fri lek? 

Är vuxna en viktig del i fri lek? varför/varför inte? 

Är det skillnad på flickors och pojkars lek? 

Lär ni er något av att leka? vad i så fall? Varför inte? 

Väljer ni fri lek framför styrd aktivitet? Varför/varför inte? 
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Bilaga 2 Samtyckesblankett 

 

Hej! 

Jag studerar på Södertörns Högskola till lärare mot fritidspedagogik och ska skriva ett 

examensarbete. Arbetet kommer att handla om barns tankar kring fri lek på fritidshemmet.  

Studien bygger på att det finns barn som kan ställa upp och låta sig intervjuas och dela med 

sig av sina tankar kring ämnet. Intervjuerna kommer att ske i grupp om 3 och 3. Barnen har då 

en möjlighet att diskutera med varandra. 

Jag kommer att intervjua barnen och ljudupptagning kommer att ske. I studien kommer 

barnen och skolan/fritidshemmet vara anonyma. All information som kan kopplas till ert barn 

kommer att finnas på ett skyddat ställe för obehöriga under examinationen. Sedan kommer 

ljudinspelningarna som samlats in till forskningsändamålet att förstöras. Deltagandet är 

frivilligt och barnen kommer att ges möjlighet att när som helst avbryta sitt deltagande. 

Jag önskar ert medgivande till att genomföra intervjuer men behöver vårdnadshavares 

underskrift. Har ni frågor kontakta mig och/eller Södertörns Högskola. 

Tack på förhand/Alexandra Stackell på Växthuset. Tel 08-508 16 787 

alexandra.stackell@stockholm.se 

Ansvarig för min examination på Södertörns Högskola är Liza Haglund Tel. 073-534 86 97 

lisa.haglund@sh.se 

 

 

Jag tillåter mitt barn att delta i intervjun.                                  Ja             Nej 

                

 

 

 

___________________________________________________________________________

Vårdnadshavares underskrift              Barnets namn 
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