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FÖRORD 

 

 

”Man kan förstå mer om en person efter en timmes lek, än efter ett års konversation.” 

     Platon 427-347 f. Kr 

 

”Leken är nödvändig i en människas liv.” 

  Thomas av Aquino 1225-1274 

 

”Människan leker bara när hon i ordets fullaste bemärkelse är människa” 

                                                                                                    Friedrich Schiller 1759-1805 

 

”Lekarna, ja hur de fyllde våra dagar! Vad skulle min barndom varit utan dem! 

Vad skulle förresten alla barns barndom vara, om inte lekarna fanns i deras liv?” 

                                                                                  Astrid Lindgren 1907-2002 
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Abstract 

Title: The leisure time pedagogue´s responsibility during children´s free play 

Author: Rosita Carlsson 

Mentor : Gustav Strandberg 

Term : Autumn 2013 

 

As a leisure time pedagogue I find it hard to have an insight into what children are playing, and how 

they play when it comes to free play. My experience is that in some free play, conflicts arise, which 

reveal hierarchies and power structures containing violations, whereas other occasions of free play 

suddenly come to an end as the pedagogue interferes. In this essay I investigate my responsibility as a 

leisure time pedagogue during children´s free play, based on two differing play situations. I also 

investigate the play as a phenomenon by looking into previous research on children’s play and 

development psychology. By reflecting on the two play situations I can further understand how to act in 

a more supportive way during the children´s free play, and how I should relate to the free play 

I have in my essay found that the free play does not handle itself and that the leisure time pedagogue´s 

responsibility in the free play is to be present and observe when children are playing.  In that way I can 

get an insight into the world of the children and I can give my support when the game becomes 

problematic or I can back away when I notice that I  have disturb a free play that works well. 

 

Keywords: play, free play, kids, leisure time pedagogue, leisure time center, freedom, development, 

developmental psychology 



4 

 

 

Sammanfattning 

Titel: Fritidspedagogens ansvar inför den fria leken. 

Författare: Rosita Carlsson 

Handledare: Gustav Strandberg 

Termin: HT 2013 

 

I min verksamhet upplever jag att det är svårt att ha en bra inblick i vad barnen leker och hur de leker 

när det är fråga om fri lek. Min upplevelse är att det i vissa lekar uppstår konflikter, där det uppdagas att 

lekarna innehåller hierarkier och maktstrukturer med kränkningar. Andra lekar tar plötsligt slut för att 

pedagogerna går in och stör leken på olika sätt. Jag undersöker leken som fenomen och tar till min hjälp, 

lekforskning och utvecklingspsykologiska perspektiv på lek. I mitt reflekterande över två olika 

leksituationer har jag fått syn på hur jag bättre kan handla för att stödja barnen när de leker fritt på 

fritidshemmet samt hur jag ska förhålla mig till den fria leken. 

Jag har i min essä funnit att den fria leken inte sköter sig själv och att fritidspedagogens ansvar i den fria 

leken är att vara närvarande och observera när barnen leker. På så sätt kan jag få inblick i den värld som 

är barnens och kan ge mitt stöd när leken blir problematisk eller backa när jag märker att jag stör en lek 

som fungerar bra.  

 

 

Nyckelord: lek, fri lek, barn, fritidshem, fritidspedagog, frihet, utveckling, utvecklingspsykologi 
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1. Dilemman 

1.1  Leksituation 1 

Sent en eftermiddag på Luciadagen 2012 kommer jag gåendes i korridoren som leder in till 

fritidsavdelningen Solen som ligger i den skola där jag arbetar. Skolan är en F-6 skola som ligger i ett 

bostadsområde med både bostads- och hyresrätter, och eleverna, för närvarande ca 310 stycken, kommer 

från olika delar av kommunen. Jag har en delad tjänst som innebär att jag på förmiddagarna är lärare i 

bild och hemkunskap och på eftermiddagarna arbetar som fritidspedagog. En dag i veckan är jag 

tjänstledig för studier på Södertörns högskola. 

 

Jag kommer alltså in på avdelningen Solen denna eftermiddag och som vanligt är verksamheten i full 

gång. Jag har tidigare på dagen varit hemkunskapslärare och har då befunnit mig på en annan skola i 

kommunen eftersom vi inte har några hemkunskapssalar på vår skola, och går därför först in till köket 

för att hälsa på de kollegor och barn som befinner sig där, checkar av närvarolistor och hör med mina 

kollegor om det är något som hänt under förmiddagen och vad som är planerat på eftermiddagen. Köket 

ligger mitt i lokalen och är öppet mot en korridor som leder till två mindre och ett större rum och till 

trapphuset. Avdelningen består av två stycken årskurs 2:or och summa summarum är det 53 barn på 

fritids när alla är där. 

 

Denna eftermiddag är barnen sysselsatta med olika saker: de ritar, spelar spel, bygger med lego, spelar 

pingis och några barn är i musikrummet som är ett av de mindre rummen. Jag vet också att efter 

mellanmålet den här dagen ska alla barn klä om för att de ska ha ett Luciatåg för sina familjer nere i 

gymnastiksalen, och jag förstår att det kommer bli en rörig eftermiddag eftersom jag vet av erfarenhet 

att barnen blir uppspelta när det är något utöver det vanliga som ska hända och särskilt om det är 

föräldrar som ska komma och vara med. Mitt uppdrag inför Luciafirandet är att hjälpa tjejerna när de 

ska byta om och att följa med dem ner till gymnastiksalen, men klockan är inte så mycket och barnen 

har god tid på sig att leka fritt. 

 

Jag går in i musikrummet och hälsar på barnen som är där och tittar en liten stund på vad de leker. Det 

ser ut som att några dansar medan några andra sitter och tittar på. Jag går vidare till legobyggarna och de 

som håller på att spela pingis, jag hälsar på dem. I skaparrummet ser jag efter om lerfigurerna som några 

av barnen har arbetat med tidigare under veckan har torkat. När jag kommer tillbaka till köket hör jag att 
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det kommer skrik från musikrummet som ligger precis intill. Jag går dit och får se hur flera av barnen 

står och skriker till varandra: 

– Jag vill vara jury! 

– Nä, jag ska sitta i juryn! 

– Du ska ju uppträda! 

– Nej, för jag vill inte det! 

– Vänta nu, säger jag. Vad är det för lek ni leker? 

 

Efter att de lugnat sig lite börjar de berätta att de leker X Factor. Jag vet inte vad det är för någonting, 

men de förklarar för mig att det är ett TV-program. Jag som inte har sett programmet står där som ett 

frågetecken, men barnen försöker på alla sätt att förklara programupplägget för mig. Jag förstod det så 

här: det är en jury som ska bedöma någon/några som uppträder med en sång eller någon annan färdighet, 

och efter uppträdandet säger de till artisten om det är bra eller dåligt och vad den som uppträder kan 

förbättra.  

 

Jag känner att jag blir upprörd över att barnen ska bedöma varandra i leken.  

– Då förstår jag varför ingen vill uppträda och alla vill sitta i juryn, säger jag till barnen och fortsätter: 

– Det är ju inte roligt att få höra att man inte är bra när man uppträder och att juryn säger taskiga saker 

till den som dansar. 

 

Då protesterar barnen och menar att juryn inte alls säger elaka saker till den som uppträder utan bara 

säger till den som har dansat att personen behöver öva mer på vissa steg eller ord i sången. I samma 

ögonblick kommer min kollega in för att säga att vi måste avsluta för att gå till mellanmålet i matsalen, 

annars kommer barnen inte få tillräckligt med tid för att byta om till Luciafirandet. Vi blir tvungna att 

avsluta samtalet om leken och jag känner redan då att det inte blir något bra avslut på samtalet, men 

Luciafriandet var det som stod på agendan, inte leken. 

 

På bussen hem satt jag och funderade på om jag hade skuldbelagt barnen i deras lek. Var det rätt att 

ifrågasätta deras lek av X Factor? Vad kunde jag ha gjort annorlunda? Hur ska jag som fritidspedagog 

närma mig barnens fria lek? Hur fri från inblandning av vuxna ska den fria leken vara? 
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1.2 Leksituation 2 

Anna, som är ganska ny i barngruppen på Solen, sitter ensam vid ett bord när min arbetsdag på Solens 

fritidshem börjar. När jag kommer är de flesta barn som vanligt sysselsatta med någon form av aktivitet, 

det är alltså full fart runt omkring Anna. Jag sätter mig på en stol bredvid henne och frågar henne lite om 

vad hon gjort i klassen idag och hur hon trivs på vår skola. Hon berättar lite om vad hon gjort i klassen 

under förmiddagen, men ser lite håglös ut när hon fortsätter att berätta att hon just nu inte har någon att 

leka med. Jag har märkt att under den korta tid som Anna varit på vår skola har hon haft svårt att själv ta 

kontakt med barnen på fritids. Jag föreslår därför för henne att vi tillsammans ska gå och se efter vad de 

andra barnen håller på med i de olika lekrummen. Sagt och gjort, vi går och tittar i legorummet där det 

även finns en hörna med utklädningskläder och annat lekmaterial. Där är några barn i färd med att leka 

en rollek. Några är tydligen hundar, det märks, för de kryper omkring på golvet och skäller. Andra barn 

håller ”hundarna” i snören som föreställer koppel som de knutit runt kompisarnas kroppar. Jag 

upptäcker att Anna ser lite gladare ut nu, när hon ser deras lek. Jag säger till barnen som leker: 

– Hej! Vad leker ni? 

Barnen tittat upp på mig lite irriterat, som om jag störde deras lekkoncentration, och ett barn svarar: 

– Vi leker att vi är ute med våra hundar. 

– Vet ni, säger jag, Anna har ingen att leka med. Hon kan väl få vara med i er lek?  

Något barn säger ja till att Anna ska få vara med, men ett barn säger att det inte finns tillräckligt med 

hundar så att Anna kan ha en egen hund att gå ut med.  

– Men visst kan ni väl hitta på något som Anna kan göra eller vara i leken, trugar jag. En hund kanske 

kan ha två ägare som går ut med den? Jag stannar en liten stund för att se hur de tillsammans med Anna 

börjar diskutera hur de ska kunna få med henne i leken. Min kollega kommer då in i rummet och vill 

informera mig om en händelse som inträffat med ett barn under skoltid. Vi går iväg för att få prata ostört 

i personalrummet.  

 

När jag, efter en stund, kommer tillbaka in i legorummet är barnen som lekte hundar inte kvar där 

längre. Jag går då för att se efter vart de har tagit vägen med sin lek och ser att några av dem sitter och 

ritar i ett annat rum. Jag går fram och frågar: 

– Vad har hänt? Lekte inte ni hundar alldeles nyss? 

– Jo, men nu ritar vi, säger ett av barnen. 

– Vad hände, undrar jag? 

– Det blev inte roligt längre när du kom in och störde oss, säger ett annat barn.  
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Jag går för att se efter vad som har hänt med Anna. Jag hittar henne, hon sitter och spelar ett spel med ett 

annat barn, hon ser nöjd ut så jag frågar inte henne närmare om vad som hände i lekrummet och med 

hundleken. 

Hur kunde jag ha handlat annorlunda i den här leksituationen? Jag störde uppenbarligen leken när jag 

ville att barnen som lekte skulle ändra leken för att släppa in en ny lekdeltagare, var det därför leken tog 

slut? Hur bra blev det för Anna att bli den som orsakade att leken upphörde? Vilket ansvar har 

fritidspedagogen i barnens fria lek? Vad händer när jag som pedagog försöker styra barnens fria lek? 

Kunde jag handlat på ett annorlunda sätt, ett bättre och ett mera rätt sätt? 
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2. Syfte och frågeställning 

Under de år jag har arbetat på fritidshem har jag funderat mycket kring min egen roll i barnens fria lek 

och hur jag ska förhålla mig till denna. Syftet med denna essä är därför att få syn på mitt ansvar inför 

fritidshemsbarnens fria lek och undersöka vad fri lek faktiskt innebär. I arbetet har jag utgått från 

följande frågeställningar: 

 Vad säger olika teorier om lek? 

 Hur fri från inblandning av fritidspedagogen ska den fria leken vara?  

 Vad innebär frihet i detta sammanhang? 

 Vilket är mitt ansvar som pedagog i den fria leken? 

 

3. Metod 

Jag har valt att använda mig av den vetenskapliga essän som ett verktyg för att reflektera över mitt 

agerande i de olika leksituationerna. Som utgångpunkt använder jag mig utav de erfarenheter och 

praktiska kunskaper jag tillägnat mig i min yrkespraktik. På så sätt hoppas jag få upp ögonen inför mig 

själv och hur jag handlar i de olika dilemman jag beskrev inledningsvis. Enligt Jonna Hjertström 

Lappalainen & Eva Schwartz kan jag genom reflektionen ges en möjlighet till att, inte bara hantera 

dilemmat, utan också till att se mig själv i den uppkomna situationen. (Burman (red.) 2011, s.108)  

 

I boken Jag skriver, alltså är jag – En bok för fackskribenter som vill berätta, skriver Jo Bech-Karlsen 

att ”Essän är öppen och sökande, sinnlig och reflekterande. Den knyter samman berättelse och 

reflektion. Essän är – i likhet med berättelsen – en utmaning för den som vill förmedla sin erfarenhet.” 

(Bech-Karlsen 1999, s.45) Utmaningen ligger i, som jag ser det, att jag från början har en given 

frågeställning, men att det under skrivandets gång kan uppstå andra frågor och att jag kan få syn på helt 

andra saker än vad som var mitt syfte från början. Jag hoppas att jag genom skrivandet ska kunna sätta 

ord på det jag, så att säga, gör av bara farten på fritidshemmet.  

 

Många års erfarenhet av arbete i skolans värld, först som elevassistent sen som både fritidspedagog och 

lärare har gett mig mångfacetterade erfarenheter i mitt bagage. Genom att skriva kan jag titta närmare på 

dessa erfarenheter och på så sätt få syn på hur jag handlar och tänker i en specifik situation i mitt arbete 

på fritidshemmet. Bech-Karlsen skriver vidare, att de kunskaper jag fått genom mina erfarenheter, har 

jag fått för att jag har reflekterat över dem. Varför gjorde jag si eller så?(Bech-Karlsen 1999, s.44) 
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Jag kommer i mitt sökande att använda mig av reflexivitet, vilket innebär att jag tar, så att säga, i tanken 

ett kliv bort från mig själv för att kunna få syn på mitt eget tänkande. Jag blir på så sätt medveten om 

mitt eget medvetande.  (Ehn & Klein 2007, s.11) Med dubbla glasögon kan jag se på mig själv, utifrån 

och inifrån samtidigt, hur jag tänker i mitt handlande i mina dilemman.  

 

I essän vill jag skriva mig till fördjupade kunskaper inom det område som jag i min verksamhet kallar fri 

lek och om de val jag gör när barnen leker fritt. I mitt undersökande av leken som företeelse tar jag hjälp 

av några teorier om leken. Jag kommer inte redogöra för alla teorier som finns om lek jag anser inte att 

det skulle fylla mitt syfte och mina frågeställningar.  

 

För att även få en förståelse om vad frihet är kommer jag titta närmare på Berlins två olika 

frihetsbegrepp: den positiva och negativa friheten. 

 

Alla personer i mina dilemman är fingerade. De leksituationer som jag beskrivit är fabulerade, men ändå 

realistiska.  I leksituationen om X Factor har den leken fått stå som exempel för alla de lekar som barnen 

härmar från olika populära TV-program, där det finns inslag av bedömning och utröstning av de som 

deltar i programmen. 

4. Vad är lek? 

För att kunna reflektera över mina handlingar och tankar kring barnens fria lek på fritidshemmet 

behöver jag veta något om vad lek är. Det är lek på gång över allt i verksamheten från det barnen 

kommer från skolan tills de ska gå hem på eftermiddagen. Det är den aktivitet som upptar barnens mesta 

tid och kräver störst utrymme på fritidshemmet. Därför blir det angeläget för mig att ha en väl förankrad 

kunskap om vad lek är. Jag vill få en fördjupad kunskap om vad lek är, en kunskap som jag inte 

upplever att mina erfarenheter gett mig under de år jag arbetat i yrket. Jag vill knyta några teorier om 

vad lek är till min praktiska kunskap, den kunskap som jag använder mig utav på ett instinktivt sätt när 

jag arbetar med barnen och som blivit en del i min yrkesidentitet. (Svenaeus 2009, s.13)  

 

Den nederländske kulturhistorikern, Johan Huizinga skrev ingående om lekens fenomen i sin bok Den 

lekande människan, (Homo Ludens). Han menade: ”Att mänsklig kultur uppstår och utvecklar sig i lek, 

som lek […] (Huizinga 1945, s. 5) Han menar att allt kulturutövande är ett utvecklat sätt att leka, att det 
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är en högre form av lek. Min uppfattning är att hans tankar rör sig först och främst om vuxnas lek och 

kulturutövande men kan ändå hjälpa mig att kasta ett ljus över leken som fenomen. 

Huizinga pekar ut tre formella kännetecken som definierar leken:  

 först att den är fri, den är frihet,  

 för det andra att den inte är det ”vanliga” eller ”verkliga” livet och  

 för det tredje att leken är något som sker här och nu, innanför ett avgränsat område i tid och rum. 

Leken börjar och slutar i ett tydligt ögonblick. (Huizinga 1945, s. 17 - 18)  

 

Leken är frihet, skriver Huizinga, men i och med det blir det svårt att tala om den fria leken på 

fritidshemmet. Det som förefaller mig vara mera riktigt att säga är, att på eftermiddagarna på fritids, kan 

vi erbjuda barnen lek eller styrda aktiviteter.  När vi använder begreppet fri lek blir det, enligt Huizingas 

sett att se det, tårta på tårta, frihet på frihet. Något som från början är frihet kan vi inte säga vara fri igen!  

Jag måste, här i min uppsats, ändå använda mig av fri lek som begrepp, så att det tydligt framgår att fri 

lek är motsatsen till en styrd aktivitet, eller vuxenledd lek, som t.ex. Under hökens alla vingar eller 

dylikt. 

 

Huizinga beskriver också att det finns en skillnad i fritt handlande mellan den vuxnes lek och barnets 

lek, där skillnaden är att barnet inte kan välja bort att leka precis som djuren inte kan det, eftersom det 

ligger i deras natur att leka, men eftersom att barnet och djuret leker utav lust och glädje så är det i det 

lustfyllda som friheten finns, menar han.  (Huizinga 1945, s. 16)  

 

Här uttrycker han något som jag uppfattar som väsentligt för mig som fritidspedagog i mitt fortsatta 

arbete med barnens lek. Barnen leker av ren instinkt och däri finns ingen egentlig frihet, utan friheten 

ligger i att leken ska kännas lustfylld. Gör den inte det är det inte fråga om lek det är min tolkning av det 

Huizinga skriver.  I och med det som H. skriver om att leken ska vara lustfylld framstår mitt ansvar inför 

leken på fritidhemmet tydligare och det ger mig belägg för min känsla av att jag ska vara uppmärksam 

på när leken upphör att vara lustfylld.  

 

Det Philip Hwang och Björn Nilsson skriver i sin bok Utvecklingspsykologi stämmer väl överens med 

Huizingas syn på vad lek är. De beskriver lek så här: ”[…] ord och handlingar som är lustbetonade, 

frivilliga och ’på låtsas’”.(Hwang & Nilsson 2011, s. 221). Här återkommer det Huizinga skriver om att 

leken ska innehålla lust, frihet och inte vara det verkliga livet. Jag uppfattar det som att det är viktiga 
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komponenter för att leken ska kunna kallas lek. Fast även om leken ska kännas lustfylld behöver den ju 

inte vara rolig. De som leker behöver inte skratta hela tiden för att det ska vara lek på gång. 

 

Om jag går till Birgitta Knutsdotter Olofsson barnpsykolog och modern lekforskare, främst inriktad på 

förskolebarn, så skriver hon så här om vad lek är: ”[…] en mental inställning, ett förhållningssätt till 

verkligheten, där det som görs, sägs, tänks inte skall tolkas bokstavligt. Det som görs, sägs, tänks är inte 

vad det ser ut att vara, det är lek och skall förklaras utifrån lekens intentioner.” (Knutsdotter Olofsson 

2003, s.6)  

 

Det här är intressant, barnen vet alltså själva att det som de leker inte är på riktigt.  Hur många gånger 

har inte jag stört barnen genom att fråga barn som leker, om det som de gör är på låtsas eller allvar. Alla 

dessa avbrott från pedagoger som frågar saker om leken gör att leken till slut rinner ut i sanden.  

 

På skolloven har barnen som är på fritids möjlighet att leka utan avbrott, leken kan då fortsätta i flera 

dagar. Då känner man som fritidspedagog att det verkligen är fri tid för barnen. Inga avbrott, man äter 

mellanmålet på avdelningen så att barnen slipper gå till matsalen. Barnen kommer och äter när de själva 

känner att de är hungriga. Har de t.ex. byggt kojor behöver de inte städa bort dem till nästa dag, utan kan 

låta allt vara kvar så att de kan fortsätta leka kojleken där den slutade dagen innan. 

 

Birgitta Knutsdotter Olofsson skriver också att: ”Leken är paradoxal. Den går inte att beskriva i enkla 

termer. Ofta måste den beskrivas i motsatser, som båda är sanna.”(Knutsdotter Olofsson 2003, s. 21) 

Leken innehåller samtidigt ett nöje och ett djupt allvar. Leken är både på låtsas och på riktigt. När 

barnen är innanför det som Knutsdotter Olofsson kallar, lekramen, är den på riktigt, men när de kliver ur 

ramen då är det på låtsas. (Knutsdotter Olofsson 2003, s. 11) Hon skriver också om motsatserna närhet 

och distans och menar att det som man har lekt har man varit med om och samtidigt inte varit med om. 

(Knutsdotter Olofsson 2003, s. 19 - 25 ) 

Något som jag verkligen har tagit fasta på i det som hon skriver om är lekens harmoni, samförstånd, 

ömsesidighet och turtagning. Utan dessa sociala lekregler blir leken inte harmonisk och den tar då slut, 

menar hon.(Knutsdotter Olofsson 2003, s. 19 - 25 ) 

 

I mitt dilemma lekte barnen X Factor, de upplevde i leken att de var med i TV- programmet samtidigt 

som de inte var med i programmet.  De blir ”utröstade” eller får gå vidare i ”tävlingen”.   
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Leken är en kreativ process. I lekens värld möts den inre och yttre världen. Erfarenheterna och vad 

barnen upplever från världen omkring dem är grundmaterialet i leken. Det omformas och blir i leken 

oftast något helt annat.( Knutsdotter Olofsson 2003, s. 22) Jag får en tydligare förståelse över att barnen 

leker sina erfarenheter, de upplevelser som deras omvärld ger dem bearbetar de i leken, skapar om dem 

och skapar nytt av dem. 

  

5. Styrdokumenten och leken. 

Med hjälp utav styrdokumenten vill jag undersöka mitt ansvar inför den fria leken.  I Styrdokumenten 

står det som jag har att förhålla mig till när jag tillsammans med mina kollegor planerar verksamheten 

på fritidshemmet där jag arbetar. Styrdokumenten ska vägleda mig i mitt uppdrag och jag tänker med 

hjälp av dem söka efter svar på min fråga angående det ansvar jag har inför barnens fria lek. 

 

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11), kapitlet 1. Skolans 

värdegrund och uppdrag, står att: ”Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet 

syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden.” (Skolverket 2011, s. 7) De värden 

som Skolverket talar om är: ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta 

[…]”. (Skolverket 2011, s. 7) Mitt uppdrag är att gestalta och förmedla dessa värden till barnen på 

fritidshemmet. Ett sätt att göra det är genom leken, som jag ser det genom den styrda leken och genom 

dramaleken. Begreppet frihet dyker här upp igen, individens frihet. Jag ska längre fram i min essä 

diskutera frihetsbegreppet, men vill stanna upp här med det som Skolverket skriver om individens frihet. 

Om nu leken är frihet, som Huizinga menar, (Huizinga 1945, s.17 – 18) så blir mitt uppdrag och ansvar 

att värdesätta individens frihet, att skapa utrymme för friheten/leken på fritidshemmet. Men här tänker 

jag att Skolverket menar den personliga friheten, friheten att vara den man är utan att bli kränkt eller 

mobbad. Det som jag tycke mig kunna utläsa hände när barnen lekte X Factor. 

 

Vidare skriver Skolverket om vad som är skolans uppdrag: ”Skapande arbete och 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 2011, s. 9) Det är inte tydligt här vad Skolverket menar med lek, är 

det fri lek eller styrd lek? Jag kan heller inte utläsa vilken slags kunskap barnen ska tillägna sig i leken. 

Fokus har, enligt mina erfarenheter, en längre tid legat på elevernas ämneskunskaper vilket är skolans 
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uppdrag naturligtvis, men de värden, som jag refererade ovan, är också skolans uppdrag och de har, 

enligt mina erfarenheter fått stå lite åt sidan i den allmänna debatten om skolans uppdrag. 

 

Även FN:s konvention om Barnets rättigheter, Barnkonventionen skriver om barns rätt till lek och om 

att det är en frihet att välja vad man vill ta del av i det kulturella utbudet i det samhället barnet lever i.  

I artikel 31 i Barnkonventionen står det att läsa: 

 

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. 

(UNICEF) 

 

Barn har sålunda rätt att få leka och de ska få välja fritt om de vill delta. När jag blandade mig i 

hundleken och faktiskt störde så inskränkte jag en del på deras valfrihet. Jag kände medkänsla med 

Anna som inte hade någon att leka med och ville inte att hon skulle vara utanför. Men på ett sätt så fick 

hon inte välja fritt, utan jag tvingade henne in i en lek som hon själv kanske inte var intresserad av att 

delta i. Hur mycket lyssnar jag in vad barnen själva vill när de inte har någon att leka med?  

I Allmänna råd och kommentarer – Kvalitet i fritidshem skriver Skolverket så här om lek och skapande:  

Förutsättningarna för att barnen skall uppleva fritiden som meningsfull är att verksamheten är trygg, rolig och 

stimulerande där lek och skapande får stort utrymme och formas utifrån barnens ålder, mognad, behov, intressen och 

erfarenheter.(Skolverket 2007, s. 22-23) 

I min första leksituation där jag skriver om när barnen leker TV-programmet X Factor, kan jag som 

fritidspedagog få lära mig mycket utav barnens egna erfarenheter och intressen. Ett utmärkt tillfälle för 

mig att få lära mig något nytt av barnen. Det är kanske det som är mitt ansvar, att uppmuntra barnen till 

att berätta vad de leker? Eller vad de faktiskt har för intressen? Vilka TV program ser de på? Vad spelar 

de för dataspel? Vilka leksaker är populära?  

 

Mina tankar om att barnen är medskapare i verksamheten får jag bekräftade när jag läser vidare: ”Barn 

är ständigt aktiva skapare av sin egen utveckling och sitt eget lärande såväl i lek som i skapande 

verksamhet och utforskning av omvärlden” (Skolverket 2007, s. 23) Det här är något som jag ständigt 

måste vara medveten om när jag planerar fritidsverksamheten. Jag behöver ständigt utvärdera 

verksamheten tillsammans med barnen så att de kan vara med och påverka sin egen verksamhet, vara 

medskapare. Jag strävar efter att vara en pedagog som lyssnar in vad barnen har för intressen och 
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erfarenheter med sig i bagaget, så att vi tillsammans kan utveckla de aktiviteter som barnen vill ha på sin 

fritid.  

 

Ett annat ansvar som blir tydligt  här är att jag ska se till att verksamheten på fritids är trygg. Den fria 

leken ska vara trygg för alla barn, det är en förutsättning för att fritidshemmets verksamhet ska kännas 

meningsfull. 

 

Lärarförbundet utkom med ett förslag till en kursplan för fritidshemmet, Kursplan för de 

fritidspedagogiska verksamheterna. Det är inget styrdokument, men jag anser att det är ett dokument 

som är bra för mig som fritidspedagog och som jag kan ha nytta av i min planering av verksamheten på 

fritidshemmet.  

Området lek är ett av den fritidspedagogiska undervisningens mest karaktäristiska innehåll dels på grund av 

lekens egenvärde men också för att ge eleverna möjlighet att skapa mening och förstå livet och stödja dem i 

deras lärande och utveckling. Genom leken ges möjlighet att fortsätta bearbeta de intryck och erfarenheter 

som gjorts under den obligatiriska skoldagen. Men också att experimentera, använda sig av en mångfald av 

uttryck, finna nya lösningar och på ett skapande sätt omforma idéer och tankar till praktisk handling.  

(Lärarförbundet 2012, s.2) 

 

Det framgår tydligt att leken står i centrum för den fritidspedagogiska verksamheten. Leken som 

utgångspunkt för en meningsfull fritid för barnen och ett lärande. Här betonas att leken i sig har ett eget 

värde, den är självtillräcklig. Det är verkligen att önska sig att alla som arbetar med barnen under hela 

skoldagen tog till sig av detta. Vilken fantastisk verksamhet och lärande miljö vi skulle kunna skapa 

tillsammans. 

 

I Skolinspektionens rapport 2010:3, Kvalitet i fritidshem en kvalitetsgranskning som är gjord på 77 

fritidshem i 17 kommuner i Sverige 2010, står det om leken att: ”[…] många av de intervjuade yngre 

barnen uppger i intervjuerna att det roligaste på fritidshemmet är att få leka. Men enligt de iakttagelser 

som gjorts vid besöken är skillnaderna stora när det gäller om personalen stödjer och stimulerar leken 

och hjälper de barn, som annars riskerar att hamna utanför, att ta sig in i leken.”  (Skolinspektionen 

2010, s. 23) I rapporten kan man även läsa att många av de tillfrågade pedagogerna upplever att lek utan 

vuxnas stöd och närvaro ofta innehåller mycket kränkningar. Fri lek är betydelsefull men inte utan 

problem, skriver man i rapporten. (Skolinspektionen 2010, s. 23) När jag läser det här väcks en fråga 
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starkt i mig, om det är så att på de fritidshem där man upplever att leken utan vuxennärvaro ofta 

innehåller kränkningar och maktstrukturer, är samma fritidshem där den fria leken inte får något som 

helst stöd eller uppmärksamhet av vuxna? Detta är nämligen min erfarenhet som jag har med mig från 

min yrkespraktik, barnen leker och under tiden gör vi annat, vi spelar spel med dem eller har skapande 

med dem, men den fria leken får, så att säga, sköta sig själv. Jag hjälper ofta barnen med att lösa 

konflikter i leken, men jag stödjer den inte eller ger den inte min uppmärksamhet fullt ut. 

 

Min känsla när jag klev in i musikrummet för andra gången var att leken var på väg att ta slut på grund 

av att ordningen och reglerna hade satts ur spel. Om det inte varit dags för mellanmål skulle det varit ett 

utmärket tillfälle för mig att stödja och uppmärksamma den lek som de lekte, nu blev det ett 

ifrågasättande av vad de lekte från min sida. På så sätt kanske la jag en skuld på dem för innehållet i 

leken? 

6. Leken i utvecklingspsykologiska teorier 

Mina två leksituationer vill jag nu försöka koppla till vad som händer när barnen leker, till några olika 

utvecklingspsykologiska teorier. Jag vill få syn på mitt agerande med hjälp av dessa teorier om leken. 

Vad är det som pågår i barnens lek? Vad är det jag går in och stoppar? Hur kunde jag agera på ett mera 

rätt sätt eller professionellt sätt? 

 

Psykodynamisk lekteori 

Psykoanalytikern Sigmund Freud (1856-1939), ansåg att barnet använde leken för att få sina önskningar 

och behov uppfyllda, men även för att kunna behärska och förstå förhållanden och händelser som varit 

känslomässigt svårartade. (Hwang & Nilsson 2011, s.221) Kent Hägglund skriver i sin bok Lekteorier, 

att Freud menade att det som barnet kommit i kontakt med i den verkliga världen kan barnet i leken 

omskapa och göra till sin egen värld. I lekens värld kan barnet upprepa och göra om både det som varit 

otrevligt och trevligt. Freud menade att barnet i leken, härmar de vuxna, för att barnet vill bli vuxet. 

(Hägglund 1989, s.15) 

 

Erik Homburger Erikson (1902-1994) även han psykoanalytiker, vars tankar om lek delvis stödjer 

Freuds teorier om leken, att leken spelar en stor roll i barnets psykosociala utveckling. (Hwang & 

Nilsson 2011 s. 222) Men tillskillnad från Freud, som hade fokus på jagets mognande ur ett sexuellt 

perspektiv, ville Erikson titta på hur jaget formades ur ett biologiskt, kulturellt och psykologiskt 
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perspektiv. För att se den utvecklingen behöver man noggrant undersöka hur barn samspelar socialt med 

andra i sin närmiljö. Erikson jämförde barnets lek med att barnet ”pratar ut” eller ”leker ut” om sina 

problem och på så sätt bearbetar dessa.  (Hägglund 1989, s. 20- 21) E. menar att barnet under sin tid i 

förskolan börjar leka i makrosfären, en sfär de delar med andra. Leken blir det viktigaste sättet att 

uttrycka och förstå sitt liv. (Jerlang 2008, s. 102) ”Den centrala lekformen blir nu rollekar och innehållet 

i lekarna hämtar barnet från sina upplevelser i den verkliga världen, från historier och TV med mera, 

men de problem som barnet försöker lösa genom leken är dess egna.”(Jerlang 2008, s. 102) 

 

Donald Winnicott (1896-1971), barnläkare och psykoanalytiker utvecklade synen på barnets lek 

ytterligare när han ansåg att, samtida, forskare och psykoanalytiker varit alldeles för mycket inriktade på 

innehållet i leken. (Winnicott 2003, s.72) Han säger att: ”[…] Innehållet spelar ingen roll. Det som 

spelar roll är barnets nästan tillbakadragna tillstånd, liknade den koncentration man ser hos äldre barn 

och vuxna. Det lekande barnet bebor ett område som det inte har lätt att lämna och där det inte utan 

vidare tillåter intrång.”(Winnicott 2003, s.88) 

 

Winnicott menar att leken utspelar sig i ”det tredje rummet”, en mental sfär, mellan den inre 

verkligheten och den yttre verkligheten. I detta ”tredje rum” befinner sig barnet när det leker.  Till denna 

mentala sfär tar barnet föremål och företeelser från verkligheten för att omvandla dem till det ändamål 

som passar barnets inre värld. Enligt Winnicott, är leken inget som bara hör till barndomen, utan 

fantasin och kreativiteten fortsätter att utvecklas i det ”tredje rummet” hela livet.  (Hägglund 1989, s.26-

28) Winnicott menar också att det finns en tydlig riktning i utvecklingen från spädbarnets lek med 

modern, till att leka själv, över till att leka med andra och för att till sist kunna delta i det kulturella livet. 

(Winnicott 2003, s. 89) 

 

Kognitiv lekteori 

 Jean Piaget (1896-1980), var från början zoolog men blev intresserad av filosofi och psykologi, samtida 

med Winnicott, menade att barnet i leken övar sig på saker som det redan behärskar och klarar av. Då 

förnimmer barnet att det är duktigt på det som det företar sig. Han menade att när barnet leker lär det sig 

inte något nytt. (Hwang & Nilsson 2011 s.222) Tre grundbegrepp som man förknippar med Piagets 

teorier om barns utveckling och lek är assimilation, ackomodation och adaption. Med assimilation 

menar Piaget att alla lärdomar barnet får till sig om världen runt omkring, fogar barnet samman med sig 

själva, ackomodation är tvärtom, barnet fogar sig själv till omvärlden. Assimilation och ackomodation 

samexisterar, de är en enhet, adaption. Piaget ser på barnets utveckling i olika stadier och menar att i de 
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olika stadierna leker barnet lekar utifrån sin mognadsgrad. Ju äldre barnet blir desto mer avancerat leker 

barnet. (Hägglund 1989, s.30-33) Med det menade han att det är skillnad på vad barnet leker i 

förskoleåldern och på vad de leker i skolåldern pga. de erfarenheter de skaffat sig. 

Lekens funktion är att, den är en aktivitet som barnet styr över själv och kan rätta efter det verkliga livet 

och göra om det till sitt eget. ”[…] utan tvång eller ingripande”. ( Jerlang 2008, s.310) 

 

Lev S Vygotskij (1896-1934), lärare och professor i psykologi, skriver i sin bok Fantasi och kreativitet i 

barndom: ”Leken är barnets livs-skola, som fostrar det andliga och fysiska.” (Vygotskij 1995, s. 83) 

Precis som Freud såg Vygotskij att barnet i leken ville uppfylla sina önskningar men också att barnet i 

leken vill känna att det duger och bemästrar olika saker. ( Hwang & Nilsson 2011 s.222) Vygotskij 

skiljer sig också från Piaget vad beträffar den sociala utvecklingen där Vygotskij menade, att barnet går 

från en social tillvaro mot att forma sitt jag i ett socialt samspel, tillskillnad från Piaget som menade att 

barnet först utvecklar sitt jag för att sedan vara med i det sociala samspelet. (Jerlang 2008, s. 364)  

Alla vet vilken stor roll härmningen spelar i barnens lekar. Barnets lek fungerar mycket ofta bara som ett eko 

av vad det sett och hört från de vuxna, men icke desto mindre reproduceras aldrig i leken dessa element ur 

barnets tidigare erfarenhet exakt sådana som de var i verkligheten. Barnets lek är inte en enkel hågkomst av 

det upplevda, utan en kreativ bearbetning av upplevda intryck, ett sätt att kombinera dem och därav skapa en 

ny verklighet, som motsvarar barnets egna behov och intressen. (Vygotskij 1995, s.15-16) 

 

Barnet härmar alltså i leken alla de intryck som det fått när det samspelat med omgivningen.  

 Han ansåg inte, som Huizinga, att barn leker för att det är lustfyllt, (Huizinga 1945, s. 16) det finns 

andra aktiviteter som ger mera lust än att leka för barnet anser Vygotskij. (Hägglund 1989, s. 37) 

 

Aleksej Leontjev (1903-1979) som arbetade tillsammans med Vygotskij, ansåg att leken var en social 

träning för att bli vuxen. I leken ska man lära sig att kompromissa, självstyrning och att underordna sig 

målet. Leken ger en reflektion av den yttre världen och inte den inre, menade han. Därmed skiljer han 

sig markant från vad Freud säger om barnets lekar.  Hägglund skriver vidare vad Leontjev ansåg om 

lekens innehåll: ”Lekens innehåll styrs av barnens strävan att kopiera vuxnas handlingar. Dess viktigaste 

funktion ligger i socialisationen – i barnets anpassning till sin omgivning.” (Hägglund 1989, s. 41) 

Leontjev menar alltså att barnets lek innehåller härmning av den värld de har runt omkring sig. För att 

på så sätt anpassa sig till sin omvärld, till skillnad från Vygotskij som menar att barnet genom härmning 

skapar sig en ny verklighet. (Vygotskij 1995, s. 15 – 16) 
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Leontjev ansåg att själva innehållet i leken är verkligt för barnet och att fantasin bara behövs för att 

kunna upprätthålla ”som om” känslan. (Jerlang 2008, s. 390)   

 

Interaktionistisk lekteori 

Denna teori menar att leken i sin form är social och att den är inriktad på samspel mellan de som leker. I 

den sociala leken lär sig barnet att samspela och i samspelet med andra pröva sin identitet och på så sätt 

skapa relationer i en grupp. (Hwang & Nilsson 2011, s.222)  

 

Det är en kommunikationsinriktad syn på leken som antropologen Gregory Bateson (1904-1980) 

utvecklat. I leken kommunicerar barnet/barnen på flera plan. När barnen pratar om sina lekhandlingar är 

det på ett lägre plan, och på ett högre plan talar barnen om för varandra, att de leker som t.ex. ”nu leker 

vi att vi är hundar” eller ”vi låtsas att du sitter i juryn nu”. Barnet övar sig på att förstå skillnaderna 

mellan dessa olika plan i leken. (Hwang & Nilsson 2011, s.223) Detta kallar Bateson för 

metakommunikation, en kommunikation som innebär undermedvetna budskap som skickas konstant 

mellan de som leker för att berätta i vilket sammanhang de lekande är i och för att göra tydligt hur det 

som sägs och görs ska tolkas. (Hägglund 1989, s. 55)  

 

Här vill jag åter nämna Birgitta Knutsdotter Olofsson, hon knyter an till Bateson när hon talar om hur 

viktigt det är med leksignaler mellan barnen när de leker. Det är med dessa signaler barnen berättar för 

varandra att de leker, att det är på låtsas. På så sätt vet barnen när leken börjar och när den slutar. 

(Hägglund 1989, s. 71) ”Leksignalen är ingen kort signal, som begreppet kan föranleda en att tro, utan 

ett uttryck för inställningen, förhållningsättet till verkligheten och tolkningen av det som sker så länge 

leken varar.” (Knutdotter Olofsson 2003, s. 9) 

 

Efter vad som blev en uppradning av olika perspektiv på vad som utvecklas i lek ska jag nu försöka 

väva samman dem i mina två leksituationer. 

7. Lekteorierna i mina dilemman 

Jag kan utifrån teorierna se på lekarna i mina dilemman och vad som står på spel för de inblandade och 

för mig som pedagog. I ett psykodynamiskt perspektiv på leken i musikrummet skulle jag kunna tänka 

att barnens lek var en bearbetning av något som de upplevde var svårt att hantera. (Hwang & Nilsson 

2011, s. 221) Det är svårt för barn, tror jag, att förstå att man kan bli bortvald och utröstad i leken. Jag 
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tror också att barnen inte kan skilja på när de blir bedömda för vad de presterar och för vilka de är som 

personer. I den leken som barnen sysslade med i rummet kan barnet få en känsla av att de inte duger 

som de är. Jag vet att just den typen av lek, som gestaltar och härmar TV-program, höll barnen på med 

nästan varje dag ett tag på fritids, vilket delvis berodde på att de visades på TV under den perioden. Jag 

tänker på det Freud menade, att barnet genom att upprepa samma lek försöker minska känslan av 

obehag. (Hwang & Nilsson 2011, s.221) Men om samma barn hela tiden fick dåliga omdömen av juryn i 

X Factor-leken hur blir det då? Det sker en upprepning av obehaget istället för en minskning. Obehaget 

kommer inte att avta desto mera barnet försöker bearbeta obehaget genom att leka samma lek hela tiden, 

anser jag. Det blir nog snarare tvärtom, obehaget ökar. Jag som fritidspedagog kanske ändå gjorde rätt 

som gick in och ifrågasatte leken? Den hade, i det ögonblicket jag kom, gått över till att bli ett problem 

för barnen. Fast, det kanske var det barnen hade behövt klara av att reda ut själva, att få möjligheten att 

lösa problemet som hade uppstått utan en vuxens inblandning? Men, kan leken som barnen var 

sysselsatta med här kallas för lek? Inte enligt, Huizinga, när han säger att leken ska vara lustfylld. 

(Huizinga 1945, s. 16)  

 

Jag tycker också att det blir intressant att se på den här leken med det som Winnicott skriver, om att det 

inte är innehållet i leken som är det viktiga utan att det är själva koncentrationen i leken som är det vitala 

och att när barnen befinner sig i detta koncentrerade utrymme, är det inte lätt att komma in där och störa. 

(Winnicott 2003, s.88) Helt och hållet min upplevelse, det förekom många röster som ville beskriva hur 

de lekte och samtidigt var det några som fortsatte leka och det tog tid att nysta reda på vad som utspelat 

sig i leken. 

 

Om jag däremot ser på leken med Eriksons tankar i fokus, att barnet i leken utvecklar sin identitet i 

samklang med andra, (Hägglund 1989, s. 20- 21), får jag samma känsla av att jag handlade rätt som gick 

in och störde när barnen lekte X Factor, eftersom barnets självkänsla kan bli skadat om det varje gång i 

leken blir bedömt av sina kompisar som att inte vara speciellt duktig på att kunna dans och sång. Det 

kompisarna säger till varandra i en sådan lek sätter djupa spår även om barnen tillsammans kommit 

överens om reglerna i leken.  

 

I leken där barnen lekte hundar kan jag se att jag blev en lekförstörare för att jag trängde mig in på deras 

speciella lekområde, det tredje rummet.(Hägglund 1989, s.26-28) Jag märkte att det var svårt för barnen 

att släppa in en ny kamrat i detta, lekens egna rum, för att lämna plats för mina idéer om att ta med en ny 

hund i leken. (Winnicott 2003, s.88) Barnen lekte en lek där de fick sina drömmar och önskningar 
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uppfyllda enligt Freuds sätt att se på leken. (Hwang & Nilsson 2011, s.221) Vilket barn har inte någon 

gång önskat sig ett husdjur av något slag eller önskat att det var ett djur? Det var en förtrollad lek som 

jag faktiskt kom och avbröt. Här använde sig barnen av sin fantasi och sin verklighet och skapade sig en 

egen värld tillsammans. (Jerlang 2008, s. 102) Hundleken kan också vara ett sätt för barnen att ”prata 

ut” med varandra. (Hägglund 1989, s. 20- 21) De visar i leken hur mycket de älskar hundar och hur de 

längtar efter att ha en egen hund.  

 

När jag tittat på leken med hjälp av en den kognitiva lekteorin, där Piaget bland annat ser på leken som 

ett sätt för barnet att få visa att man duger och kan klara av en massa olika saker. (Hwang & Nilsson 

2011 s.222) Då förstår jag att när barnen leker X Factor vill de visa för varandra sina färdigheter i sång 

och dans, men jag ser också hur de härmar en företeelse som TV-programmet X Factor. När Vygotskij 

säger hur betydelsefullt det är för barnet att i leken ta efter det som barnet sett och hört vuxna göra även 

om det inte innebär att efterlikna verkligheten på pricken (Vygotskij 1995, s.15-16), fördjupas min 

förståelse ytterligare inför leken i musikrummet. På liknade sätt som i den psykodynamiska lekteorin 

bearbetar barnet i leken det som barnet upplevt i verkligheten, men i den kognitiva lekteorin behöver 

inte upplevelserna som bearbetas var svåra eller traumatiska eller ens lustfyllda. (Hägglund 1989, s. 37) 

När jag går in i musikrummet och ifrågasätter vad barnen leker, stoppar bearbetningen som barnen 

håller på med. De upplever att jag är jobbig som kommer med alla mina frågor om vad X Factor är för 

ett TV-program och vad programmet går ut på. 

 

På ett liknade sätt visade barnen som lekte hundar att de både visste och kunde mycket om hundars liv 

och leverne. Men de visade även med sina tankar och funderingar hur det kunde vara och kännas om 

man var en hund. När jag sedan försökte få med en ny deltagare i leken kan jag idag tro att barnen skulle 

behövt börja om med att berätta för Anna om grunderna och reglerna för leken som pågick, vilket 

barnen redan hade konstituerat tillsammans med varandra innan jag och Anna kom in i rummet. Jag 

visste inte heller om Anna hade några som helst kunskaper om hundar som hon kunde införliva i leken. 

Hon kanske inte ville ha en egen hund? Hon kanske var rädd för hundar rent av? Om det var så, kan jag 

förstå att leken tog slut och att Anna hittade någon annan sysselsättning som för henne både kändes 

tryggare och roligare att göra. 

 

I båda mina leksituationer utvecklar barnen sina sociala förmågor enligt den interaktionistiska lekteorin. 

I lekarna handlade det om att samspela med varandra och att föra leken vidare och bli till ett 

meningsskapande av världen omkring dem. (Hwang & Nilsson 2011, s.222) Men samspelet som pågick 
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i hundleken blev avbrutet av att jag ville få med Anna som inte hade någon att samspela med. Enligt 

denna teori får barnet också bekräftelse på vem det är i relation till andra. (Hwang & Nilsson 2001, 

s.222) Jag tänker att Anna kanske, med hjälp utav mig, blir sedd som någon som tränger sig på i leken 

och någon som gör att leken upphör. I musikrummet berättar barnen för mig om vad leken handlar om, 

att det är på lek som de bedömer varandra och att de inte alls blir ledsna när de får kritik av sina 

kompisar. De övar sig på att kommunicera sina lekhandlingar med varandra. Samtidigt som de får 

bekräftelse på vad de kan och inte kan när de ska uppträda inför varandra.  Stämmer väl med det 

Knutsdotter Olofsson menar med leksignaler. (Hägglund 1989, s. 71) Är det ett bra eller dåligt sätt för 

identitetsskapande undrar jag?  

 

Det som blir mer och mer påtagligt när jag läser om de olika lekteorierna, är att de går i varandra och att 

den ena teorin inte utesluter den andra. Leken är ett väldigt stor område och det finns en uppsjö av 

teorier och forskning om leken och det kommer alltid att finnas nya infallsvinklar om den. Det som blir 

väldigt tydligt är att i mitt yrke som fritidspedagog är det däremot viktigt att förstå vad leken har för 

betydelse för barns utveckling och hålla mig uppdaterad på ny forskning inom lekens område. Eftersom 

barnet i sin lek utvecklas på ett psykologiskt, ett kognitivt och ett socialt plan kan jag som 

fritidspedagog inte förhålla mig till leken som om leken ”bara” är lek. Därför vill jag gå vidare och 

diskutera den fria leken som är den lek som inte är vuxenstyrd och som barnen själva rår över. 

8. Fri lek 

Låt mig först återkomma till det som jag skrev om tidigare, det som står i Skolinspektionens rapport om 

den fria leken. De skriver att den fria leken inte är utan problem och att den lätt kan innehålla 

kränkningar och maktstrukturer om vuxna inte är närvarande.(Skolinspektionen 2010, s.23) Då blir den 

fria leken en aktivitet där barnen känner sig otrygga och upplever obehag.  

 Jag vill då återkomma till Birgitta Knutsdotter Olofsson och vad hon säger i en intervju i Lärarnas 

Nyheter.se att: ”Begreppet den fria leken innebär störningsfri lektid, inte en pedagogfri lek […]. – Den 

fria lekens pedagogik är inte att låta barnen leka fritt och lämna dem ensamma. Den fria leken kräver en 

pedagog. Genom sin närvaro skapar den vuxna ro, ger leken näring och lär ut lekspråket och 

leksignalerna till de barn som inte kan, föreslår hon.”(Krafft 2011) Knutsdotter Olofssons forskning om 

leken är, som jag skrev förut, mest inriktad på barn i förskolan, men hennes tankar om leken som ett 

livsviktigt moment stämmer även in på barn i de lägre skolåren. Många har dock, tror jag, missuppfattat 

hennes tankar om den fria leken, att den skulle vara helt fri från pedagoger stämmer inte med det som 
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hon säger ovan. Vuxna ska absolut finnas nära barnens fria lek för att skapa trygghet och ro. Vi 

pedagoger ska ingripa om vi uppfattar att det är barn som inte mår bra i leksituationen. Stödja barnen 

när vi ser att regler och ordning inte följs. 

 

I sin artikel Det finns ingen frihet i vanlig skolgårdslek skriver Ingemar Gens tidigare 

jämställdhetsexpert på Länsstyrelsen i Gävleborg, ”För att en lek ska kunna bli ’fri’ måste man ha 

tillräckligt med kunskap och färdigheter för att kunna delta.” (Gens 2011) Han menar att det du inte kan 

något om, vågar du heller inte pröva och i och med det blir du ofri i din lek. Han knyter detta till ett 

genusperspektiv på den fria leken, där pojkar och flickor gärna håller sig till samma typ av lekar som 

man är van vid för att i dessa lekar känner man till reglerna och att det skapar en slags trygghet. Han 

skriver vidare att vi vuxna behöver utrusta barnen med verktyg så att de på ett kreativt sett kan 

undersöka världen omkring dem och ge dem mod att pröva nya lekar. (Gens 2011) Jag tolkar det som att 

leka fritt, enligt Gens, är inte frihet alls, utan det behöver finnas en pedagogisk styrning som göra så att 

barnen blir nyfikna och villiga att prova nya saker. Först då kan de lämna gamla invanda lekmönster. 

Jag uppfattar att Gens håller med Piaget om att det inte sker någon ny inlärning i leken, (Hwang & 

Nilsson 2011 s.222) utan barnet behöver ha nya kunskaper med sig för att komma vidare i sin utveckling 

och i sin lekförmåga.  

 

Så fort barnen kommer från skolan till fritids börjar de leka. Så ser det ut på vår fritidsavdelning en 

vanlig dag.  Många barn frågar när de kommer inspringandes på fritids:  

– Är det fritids nu? 

– Får vi leka? 

Leken är verkligen något ytterst centralt i barns liv, under hela uppväxten. Helst av allt vill nog barnen 

leka från tidig morgon till sen kväll, om de fick. Alla avbrott i leken ses som störande moment. På 

fritidstid är det avbrott för samling, mellanmål, modersmål, läxhjälp, musikskolan, simskolan eller 

någon vuxenstyrd aktivitet och i perioder är det även avbrott för utvecklingssamtalen som ligger efter 

skoltid. Ibland ska barnen vara ute och ibland inne. Lekar som barnen påbörjat blir avbrutna och barnen 

hittar oftast inte tillbaka till leken när de kommer tillbaka till den plats där de lekte. Jag, som 

fritidspedagog, stoppar också lekar som jag skrev om i mitt dilemma. Oftast gör jag det med en massa 

frågor som: 

– Vad leker ni? 

 – Är det lek eller allvar?  
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– Nu är det mellis! 

 

Lekforskaren Bo Stjerne Thomsen säger i en artikel i Dagens Nyheter, att det finns en brist på 

förtroende för barnen, från de vuxna, som oupphörligen vill veta var barnen håller på med i leken och 

varför de gör som de gör. Dessa konstanta frågor hämmar leken, menar han. När jag visar att jag brister i 

mitt förtroende som pedagog till barnens lek utvecklar de inte sina medfödda förmågor till att inhämta 

kunskaper, lära sig förstå sig själva, vad de klara och inte klarar samt hur man hanterar sina egna 

känslor, menar Bo Stjerne Thomsen. (Gunther Axelsson 2013, s.20) 

 

Jag börjar närma mig svaret på frågan om mitt ansvar inför den fria leken på fritidshemmet. Jag behöver 

överväga noga om jag ska bryta en lek eller gå in på något annat sätt i leken. Barn som inte vet hur man 

leker behöver pedagogens stöd och vägledning för att komma in i leken. Där kan jag som pedagog 

erbjuda styrda lekar eller jag kan initiera rollekar där barnen lär sig lekens harmoni, samförstånd, 

ömsesidighet och turtagande. (Knutsdotter Olofsson 2003, s. 11) Jag har arbetat en hel del med drama 

på elevens val, som innebär att eleverna, genom att välja olika aktiviteter, fördjupa sig i något befintligt 

skolämne där drama kopplas till ämnet svenska. Drama är ett sätt att leka under trygga former där en 

vuxen leder lekarna. Till formen har drama givna ramar att följa, men som också ger utrymme för egna 

initiativ och fritt fantiserande. Min erfarenhet är att barn med annan bakgrund än den svenska känner sig 

mer trygga när de leker dramalekar, där det talande språket inte är det viktigaste som i t.ex. övningar 

som är mimiska eller i kullekar. Jag upplever att det är tryggt för dem att leka när en vuxen finns med i 

rummet 

 

Den fria leken får inte vara för fri från vuxnas överinseende. Då kan den börja innehålla maktstrukturer, 

kränkningar och mobbning. Vi fritidspedagoger behöver alltid ha ett öra och ett öga med i barnens lek. 

Varför inte sitta med som observatör i lekrummen? Göra oss så osynliga vi kan för att kunna se hur barn 

på olika sätt tar plats i leken.  

 

Fri lek är ett begrepp som kan tolkas på olika sätt. När jag frågar kollegor på jobbet vad de anser är en 

fri lek, kan jag få till svar att det är när barnen leker utan att vi pedagoger blandar oss i barnens lek och 

att leken sker lite i avsides och utan insyn från andra, så väl vuxna som andra barn. 

Vad är då frihet? 
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9. Frihet 

Isaiah Berlin var professor vid Oxford University i Storbritannien, hans område var idéhistoria och 

filosofi. I boken Essäer om frihet, har jag läst hans essä ”Två frihetsbegrepp” för att få syn på vad det är 

för frihet som står på spel i barnens fria lek. Berlin ställer sig frågan: ”Att utsätta en människa för tvång 

är att beröva henne en del av hennes frihet – ”frihet från vad?” (Berlin 2011, s.191) Han inriktar sig på 

två betydelser av frihet, som Berlin kallar för den ”negativa” och den ”positiva” friheten. (Berlin 2011, 

s.191) Berlin beskriver frihetens olika sidor ur ett politiskt perspektiv, men jag tror att hans tankar kan 

översättas till barnens fria lek i fritidshemmet. 

 

Negativ frihet, förklarar Berlin genom att ställa en fråga: ”Inom vilket område låter man eller bör man 

låta samhällets medlemmar – personer eller grupper av personer – göra eller vara det som de kan göra 

eller vara, utan inblandning av andra?” (Berlin 2011, s. 191) Berlin menar att negativ frihet är en frihet 

från tvång.  Desto mer avsaknad av ingripande desto friare är man. (Berlin 2011, s.193) Jag tolkar det 

som att negativ frihet på fritidshemmet är en frihet från pedagogens inblandning i den fria leken. Berlin 

har självklart en politisk koppling och menade att negativ frihet är en frihet från förtryck och tvång i 

samhället i stort. 

 

Positiv frihet, har också en fråga där svaret är förklaringen: ”Vad eller vem är det som genom att styra 

eller ingripa kan bestämma att någon skall göra eller vara det ena snarare är de andra?” (Berlin 2011, 

s.191) Här kan man tänka att frihet är en frihet till. Frihet till utbildning, frihet till läkarvård m.m. Berlin 

skriver att denna form av frihet kan i sin förlängning leda till tyranni eftersom jag vill ha min frihet till 

varje pris och jag drar mig inte för att kliva över lik för att få denna frihet. Men de kan också innebära 

att jag styr andra människor som jag inte anser kommit lika långt i utveckling som jag gjort. Barn på 

fritidshemmet t.ex., som behöver vägledning för att förstå vad frihet till innebär. Jag tvingar dem då att 

förstå sitt eget bästa. Till mitt försvar kan jag säga att om de var lika kloka som jag, skulle de velat 

precis det som jag nu tvingat dem till. (Berlin 2011, s.208) Vi tvingar barn att gå i skolan för att ge dem 

en positiv frihet i framtiden. En positiv frihet till ett bra arbete och till en ljus framtid. De får många 

olika vägar att välja mellan som de inte vet något om när de är barn. Detta ser de inte nu, att de går i 

skolan för sitt eget bästa och för att få större valfrihet när de är vuxna. (Berlin 2011, s.208)  
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Berlin påpekar att: ”[…] somligas frihet ibland måste inskränkas för att säkerställa andras frihet.” 

(Berlin 2011, s.197) Det här känner jag är självklart i mitt dilemma med X Factor-leken. Här skulle jag 

absolut förespråka den negativa friheten, frihet från tvång och frihet från kränkande behandling för de 

barn som lekte leken. Visst jag inskränker på någras frihet att leka X Factor, men jag gör det för att 

andra inte ska bli utsatta för en kränkandebehandling.  Men kan jag, som arbetar med barn vara den som 

bestämmer vilken slags frihet som ska vara den gällande?  Ja, därför att det här har med de demokratiska 

värdena att göra. Barn ska ha sin frihet till att utveckla sig själva, till ett självförverkligande. Frihet att 

kunna utveckla sin personlighet och sin kreativitet, en frihet till själförverkligande, men en frihet från 

kränkande behandling och mobbing. 

 

I introduktionen av Berlins bok skriver Gina Gustavsson: ”Ibland måste vi helt enkelt välja mellan 

vänskap och oberoende, eller frihet och harmoni.” (Berlin 2011, s.15) Jag tolkar det som att för att vara 

fri behöver man göra vissa avväganden. Total frihet kan man nog inte uppnå om man inte befinner sig 

på en öde ö utan andra människor att ta hänsyn till. I samvaro med andra behöver man alltid 

kompromissa om sin individuella frihet. Jag kan inte följa varje infall jag får utan måste ta hänsyn till 

den grupp jag ingår i. Jag kan inte leva som om jag inte behövde följa några lagar, skrivna eller 

oskrivna.  

 

På fritidshemmet behöver det både finnas möjligheter att få välja fritt men också en harmoni som gör att 

alla individer trivs och känner sig trygga. Det kan innebära en viss inskränkning på den negativa friheten 

som ska var fri från inblandning och fri från tvång. Den positiva friheten, friheten till, är däremot ett sätt 

att fostra barnen och ge dem vägledning till frihet. Det är för mig som pedagog att visa på ett 

smörgåsbord av alternativ i lekarna på fritidshemmet. Jag kopplar det till det som Gens menar, att det är 

vi vuxna som behöver ge barnen en viss styrning till att prova nya sätt att leka, då ger vi dem en större 

frihet att välja längre fram. (Gens 2011)  

Jag tänker att en lek som har en vägledning kan bli en tryggare lek men att den blir det på bekostnad av 

den negativa friheten, friheten från inblandning. 
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Så som jag uppfattat Berlins resonemang om frihet kan de båda friheterna samexistera. Den en utesluter 

inte den andra, precis som att den fria leken inte utesluter närvaro utav mig som pedagog. Men det är 

hur jag är närvarande som spelar den största rollen.  

 

10. Slutreflektion 

 
Många tankar har väckts under mitt arbete med denna essä. Det har varit mycket svårt att gallra i den 

enorma djungel av teorier och forskning som finns om leken. Alla verkar ändå vara överens om att när 

barn leker uppstår något som är alldeles unikt för just leken. 

Frågan om mitt ansvar som pedagog inför barnens lek närmar sig ett svar som nu blir så självklart. Jag 

behöver vara lyhörd och närvarande när barnen på fritidshemmet leker fritt. Att vara närvarande innebär 

för mig att jag tar mig tid att stanna upp och bara observerar när barnen leker, utan att komma med 

inlägg. På så sett kan jag få syn på vad det är för typ av lek som är på gång. Maktstukturer och 

härkartekniker blir synliga och jag kan hjälpa barnen att komma på andra strategier.  I och med att jag är 

mer närvarande och lyssnande får jag reda på vilka intressen barnen har, deras erfarenheter som 

fritidsverksamheten ska bygga på.  

Eva Kane adjunkt vid Stockholms Universitet, beskriver samma tankar om pedagogens ansvar inför 

leken, i boken Fritidshemmet: 

Att som vuxen tolka barns handlingar utifrån en förmodan om att de vill leka, snarar än att uppmärksamma 

deras destruktiva beteende, förändrar ofta vår syn på situationer och utmanar oss att hitta kreativa lösningar 

för att möta barns lekbehov.”( Pihlgren (red.) 2011, s. 236) 

 

Mitt ansvar i den fria leken framstår extra tydligt med det som Kane skriver här. Det blir att varje dag på 

fritidshemmet möta barnens behov att få leka fritt och när jag har det målet i sikte blir det lättare att se 

vad jag behöver fokusera på i den fria leken. 

 

Under resans gång med att skriva denna essä har jag hunnit med att byta skola efter 17 år. Det jag 

upptäckt är att det, tyvärr, råder liknande förhållanden på min nya arbetsplats. Vi har inte den fria leken 

som ett prioriterat område. Jag undrar vad det beror på? Visst vi har stora barngrupper, men leken är 

faktiskt mitt huvuduppdrag. Jag har dramalek en gång i veckan som aktivitet, där syftet är att leka och 

ha roligt. Bland barnen är det en mycket uppskattad aktivitet som ger dem stora möjligheter att öva på 

samförstånd, ömsesidighet och turtagning under närvaro av mig som fritidspedagog. 
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I de fritidshem som jag har varit på, har det på anslagstavlan när man kommer i till fritids, suttit en stor 

gul sol. I solens strålar kan man läsa om alla olika förmågor som barnet utvecklar när det leker fritt: 

språket, identiteten, inlevelse, konfliktlösning, turtagning m.m. Många gånger har jag stannat till vid den 

där gula solen och funderat över mitt ansvar inför allt det som barnen ska utveckla när de leker och jag 

har, fram tills nu tror jag, haft en vag uppfattning om att allt detta ska ske, så att säga, av sig självt, bara 

barnen får lek. Jag upplever att jag inte är ensam på fritids om att ha den uppfattningen. Nu blir det en 

vändning i 180 grader för mig, där jag inser att ansvaret för att barnen utvecklar alla dessa förmågor 

vilar helt och hållet på mig som pedagog. Det är mitt uppdrag att tillsammans med mina kollegor skapa 

en lekvänlig verksamhet, där barnen kan ges många olika möjligheter till att utveckla alla de dugligheter 

som strålarna emot mig från den gula solen som skiner ner på barnen från anslagstavlan på vårt 

fritidshem. 

I och med denna essä har jag verkligen fått fördjupade kunskaper om leken och hur betydelsefull den är 

för barnen på fritidshemmet. Den kunskapen kommer jag har stor användning av i min fortsatta 

yrkespraktik. 

 

Avslutningsvis vill jag ge ett exempel på en fri lek som plötsligt växte ut och blev en lek där alla 50 barn 

på fritids och alla vuxna var med och lekte.  

Ett barn kommer fram till mig och säger: 

– Vill du komma till vår restaurang? 

– Ja, gärna säger jag. 

Sen är leken i full gång. Dockvrån har förvandlats till en förstklassig restaurang. Jag får ett fönsterbord 

och en meny av en servitör. Lisa, ett barn, och jag beställer var sin pizza, jag tar en vegetarisk och Lisa 

en Calzone. Vi betalar med låtsaspengar, tillsammans har vi bestämt att efter restaurangbesöket ska vi 

gå på bio. Några barn börjar genast göra biobiljetter och ställer fram stolar. Flera barn kommer in och 

frågar om de också får vara med. Nu börjar en febril aktivitet. En del barn börjar hitta på en ”film” som 

de ska spela upp för biopubliken. Någon vill vara den som tar emot biljetterna. Några går runt och frågar 

alla på fritids om de vill komma och titta på film och delar ut plastmynt som de kan köpa biljetter för.  

Ett tiotal barn är nu med i leken. Leken har nu brett ut sig så att alla barn på fritids är med. Publiken 

kommer och salongen blir fullsatt. Nu börjar filmen, alla sitter koncentrerade och tittar på filmen, den 

handlar om ett rån i en mataffär. Alla applåderar och tackar för en spännande film.  
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