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Abstract 
 

The overall purpose of this study was to investigate the child's perspective on the free play in 

the youth  recreation center. The closer intention of the study has been to investigate what 

children themselves express as meaningful aspects of free play in the youth recreation center 

and what various opportunities children highlight when it comes to identity formation and 

social training in the free play. To answer the purpose three focus groups discussions were 

conducted with children of mixed ages from grade one to three. The results of the study were 

analyzed from a symbolic interactionist perspective. Meaningful aspects of free play that the 

children were describing is that the free play is fun, it's good because then they decide for 

themselves, they can be with their "friends" and it's good that they get moving. A social skill 

they get to practice on is to negotiate with each other about what game they are playing, the 

hearing takes place primarily through various voting methods. The children also develop 

empathy in free play and create and maintain social relationships. Furthermore, the study 

shows that choice of game is an important part of the children's identity process. Finally, an 

important conclusion of  the study is that free play is as important as other guided activities in 

the youth recreation center. 

 

Keywords: free play, identity, social skills, youth recreation center, children's perspective 
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Sammanfattning 

Det övergripande syftet med den här studien var att undersöka barns perspektiv på den fria 

leken på fritidshemmet. Studien har närmare haft för avsikt att undersöka vad barn själva 

uttrycker som meningsfullt med fri lek på fritidshemmet och vidare vilka olika möjligheter 

som barn lyfter fram när det kommer till identitetskapande och social träning i den fria leken. 

För att besvara syftet användes genomfördes tre fokusgruppdiskussioner med barn i blandade 

åldrar från årskurs ett till tre. Resultaten från studien analyserades utifrån ett symboliskt 

interaktionistiskt perspektiv. Meningsfulla aspekter av lek som barnen beskriver är att lek är 

roligt, det är bra för då får de bestämma själva, de får vara med sina "kompisar" och det är bra 

för att de får röra på sig. En social förmåga som de övar på är att förhandla med varandra om 

vilken lek de ska leka, förhandlingen sker framförallt genom olika röstningsmetoder. Barnen 

utvecklar också sin empatiska förmåga i den fria leken och skapar och bevarar sociala 

relationer. Vidare visar studien att lekval är en viktig del av barnens identitetsprocess. 

Slutligen är en viktig slutsats i studien att fri lek är lika viktig på fritidshemmet som andra 

styrda aktiviteter. 

 

Nyckelord: fri lek, identitet, sociala förmågor, fritidshem, barns perspektiv 
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1. Inledning 

 

"Har ni bara lekt idag?" 

 

Ovan ser du en inte alltför ovanlig utsaga från en hämtande förälder på fritids. Svaret på 

frågan kan se olika ut beroende på hur eftermiddagen har varit. Ibland kan personalen på 

fritids svara att de haft styrda aktiviteter på fritids, men ibland blir svaret att det har varit fri 

lek ute på gården hela eftermiddagen. Inte sällan står fritidspersonalen skamsen med det 

senare svaret, precis som om den fria leken skulle vara mindre värd.  

 

Själv har jag arbetat som personal på fritidshem under en längre tid. Min erfarenhet är att den 

fria leken har låg status i jämfört med andra styrda aktiviteter, nästan oavsett vad innehållet i 

dessa aktiviteter är. Den låga statusen tycks vara representerad både hos föräldrar och hos 

skolpersonal. Men vad tänker och tycker egentligen barnen själva om detta?  

 

I litteraturen som vi fått ta del av under utbildningen till fritidshemslärare betonas att lek är en 

oerhört viktig del när det kommer till barns sociala träning och identitetsskapande (Öhman 

2011, s. 178-183; 138-146 ). Lek lyfts dessutom fram som en betydelsefull del av lärandet 

generellt i skolans läroplan: "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). Vidare framgår det i skollagen (kap 14 § 2) att 

fritidshemmet har som uppdrag att erbjuda eleverna en ”meningsfull” fritid. 

 

Frågan jag ställer mig utifrån detta är vem som egentligen har makt/tolkningsföreträde när det 

kommer till att avgöra vad som är en meningsfull fritid för barn? Kan även den fria leken vara 

meningsfull för barn och i sådana fall på vilket sätt tas detta i uttryck? Min egen erfarenhet är 

att de vuxnas föreställningar om vad som är meningsfullt ofta får företräde. Utifrån det tyckte 

jag att det vore spännande att undersöka barns eget perspektiv på detta.  Att lyfta barns 

perspektiv utifrån barns egna livsvärldar går också i linje med den nya barndomssociologin 

som betonar barnet som kompetenta sociala agenter, där barns egna idéer, önskningar och 

beskrivningar om sig själva och sin omgivning är av stor betydelse (Källström Cater, 2015, s. 

69).  
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2. Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med den här studien är att undersöka barns perspektiv på den fria 

leken på fritidshemmet. Studien har närmare för avsikt att undersöka vad barn själva uttrycker 

som meningsfullt med fri lek på fritidshemmet och vidare vilka olika möjligheter som barn 

lyfter fram när det kommer till identitetskapande och social träning i den fria leken.  

 

- Vilka olika aspekter av fri lek lyfter barnen fram som meningsfulla? 

- På vilka sätt beskriver barnen att de tränar sin sociala förmåga i den fria leken?   

- Hur pratar barnen om den fria leken som en del i deras identitetskapande?  

 

3. Centrala begrepp 
 

Fri lek. Begreppet "fri lek" är ett organisatoriskt begrepp som används av personal i skola och 

förskola, men sällan används av barn själva. Begreppet definierar den lek som inte är planerad 

av skolans personal, utan där ansvaret läggs över på barnen att själva organisera lekens 

innehåll och regler (Hjorth, 1997, s. 14). 

 

Identitet. I denna studie förstås begreppet identitet som hur en uppfattar sig själv, vilket är 

något som skapas genom social interaktion. Detta innebär att ens identitet inte är något 

statiskt, utan föränderligt och något som skapas och omskapas i en ständigt pågående social 

process (Trost & Levin, 2010, s. 174). 
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4. Tidigare forskning 

 

Lek är ett välbeforskat område och det finns en hel del samlad kunskap om vad lek är och hur 

den tar sig i uttryck hos barn. På senare tid har det blivit allt vanligare att studera barns lek 

utifrån ett fenomenologiskt och sociokulturellt perspektiv, det vill säga med barnets eget 

perspektiv på lek i fokus. Viktiga frågeställningar inom denna typ av lekforskning är 

exempelvis: Vad säger barn själva om sitt lekande? Vad betyder lek för barn? Hur skapas 

mening genom lek? (Öhman, 2011, s. 96) Jag har i min forskningsgenomgång valt att främst 

lägga fokus just på denna forskning om lek eftersom den knyter an närmast till mitt eget syfte.  

 

4.1 Barns perspektiv på lek och meningsskapande 

Barns eget perspektiv på lek är något som knyter an till mitt eget forskningsområde. Redan 

1996 intervjuar Hjorth barn och då framkom att leken har ett "här-och-nu"-värde för barn, 

barn leker eftersom det är roligt. De barn som Hjorth (1996, s. 178-192) har intervjuat i sin 

studie lyfter fram att de ofta blir störda i sin fria lek av pedagoger som har andra aktiviteter 

planerade, vilket upplevs som dåligt eftersom barnen då inte får möjlighet att verkställa målet 

med leken.  Den fria leken har ett egenvärde och skapar i sig en glädje hos barnen som inte 

kan ersättas av andra vuxenstyrda aktiviteter.  

 

"I leken förverkligar barnen sina drömmar och önskningar. De skapar själva lekens innehåll och 

det sätt på vilket leken skall utformas. Tillsammans realiserar barnen leken och upplever 

samhörighet, egenvärde och kompetens. De leker här och nu utan tanke på framtiden. Leken är 

sitt eget mål." (Hjorth, 1997, s. 209). 

 

Att leken i sig har ett egenvärde för är också något som de kanadensiska forskarna Alexander, 

Frohlich och Fusco (2014, s. 1329-1333) konstaterar efter intervjuer med barn. Förutom att 

barn leker för att det är kul så uttrycker barn att de samtidigt utvecklar olika förmågor genom 

leken. Förmågor som utvecklas är bland annat att barnets tänkande, barnets förmåga att 

tillämpa regler och barnets förmåga att leva sig in i andra personers känslor. Här framträder 

att olika sociala förmågor utvecklas genom leken (Hjorth, 1997, s. 209-210).   

 

Öhman (2007, s. 36) har gjort så kallade livsformningsintervjuer med barn och i dem 

framkommer det att barn gör en tydlig skillnad mellan lek och arbete i skolan. Enligt barnen 

är lek det de själva får välja att göra, dvs. fri lek, medan arbete är det som lärarna säger att de 
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ska göra. Öhman (2011, s. 101-102) sammanfattar vidare fyra egenvärden med lek som barn 

själva beskriver:  

1. Lek är roligt.  

2. Leken får barn att känna må-bra-känslor.  

3. Leken bidrar till att barn förverkligar sig själva.  

4. Leken bidrar till barns hälsa.  

Särskilt den tredje punkten är relevant utifrån barns meningsskapande genom lek. Öhman 

(ibid.) skriver att: "I leken uttrycker barn hur de ser på världen just här och nu. De leker 

sådant som de har erfarenhet av. De leker sådant de är intresserade av. De leker sådant som de 

skulle vilja veta mer om. De leker för att skapa förståelse och mening."  

 

Den fjärde punkten som Öhman (2011) tar upp är att barns hälsa gynnas av lek. Detta är något 

som fler forskare har fördjupat sig i. Enligt forskare i Kanada finns det en föreställning hos 

vuxenvärlden i framförallt västvärlden att barns hälsa riskerar att försämras om barn erbjuds 

färre möjligheter till fri lek. I intervjuer med barn framgår att barnen ser en mening med 

aktiva lekar, för att de kan vara roliga och de får röra på sig, men att andra mindre aktiva lekar 

också är jätteviktiga varför hälsosyftet inte får överskugga andra syften (Alexander et.al., 

2014, s. 1333-1334). 

 

4.2 Lek och identitetsskapande 

 

I texten Det lekande barnet av Berg (1992, s. 35-66) har leken mycket stor betydelse för barns 

identitetsskapande, dvs hur barn uppfattar sig själva och sin position inom kamratgruppen. 

Berg går så pass långt att han hävdar att det utan lek inte finns någon identitet hos barn. 

Utifrån Meads teori om identitetsskapande gör Berg analysen att barn testar olika roller i 

leken. När barnet genom rollerna ser sig själv med andras ögon skapas barnets självbild, 

vilket Mead kallar för ens "Me". Berg uttrycker det som att "människan inte bara blir, hon blir 

någon. Vem ska man vara då? Det kan rollekarna hjälpa en att ta ställning till. Barnet prövar 

olika identiteter genom att leka sig in i dem" (ibid., s. 59). Berg har dock inte intervjuat barn 

själva, utan gjort denna analys med utgångspunkt i observationer av bland annat sina egna 

barn.  

 

Senare när Hjorth (1997) intervjuar barn om lek konstaterar även hon, genom analyser av 

barnens egna ord, att identitetsskapande är en viktig del av leken. "Leken ger barnen 



10 

 

 

 

möjligheter att bli suveräna personligheter med alla de egenskaper, som flickor och pojkar 

tilltalas av", skriver Hjorth  (ibid., s. 207). Här är Hjorth inne på att barn genom leken 

konstruerar kön och könsidentitet genom olika lekar som de väljer och vilka olika roller som 

de tar i lekarna. Familjetemat tycks vara ett vanligt tema i flickors lek. Hos pojkar tycks det 

oftare finnas inslag av prestation och tävling i lekarna.    

 

Någon annan som gjort intervjuer med barn är Nordin-Hultman (2004). Även hon är inne på 

hur barns identitet skapas genom lek då hon konstaterar i sin forskning att barn i leken 

identifierar sig med varandra på olika sätt, vilket skapar en bild hos barnet vem hen är i 

förhållande till andra, ett så kallat "subjektskapande". Begreppet subjektskapande härleds från 

begreppet subjektivitet, som är ett uttryck från poststrukturalistisk teoribildning och som 

innebär att människors bild av sig själva skapas av de diskurser och sammanhang som hen 

befinner sig i/har tillgång till (ibid., s. 167). Nordin-Hultman ser på barns identitetskapande 

just ur detta perspektiv och skriver att: 

 

 ”Barnen är inte på ett speciellt sätt, de blir, på olika sätt i relation till de möjligheter och normer 

som de olika möjligheterna och aktiviteterna utgör. (…) Barnen skapas (konstitueras) också av 

andra, utifrån de föreställningar om barn som dominerar i ett sammanhang. Detta brukar 

uttryckas i termer av att (diskursivt) positioneras och positionera sig” (s.168). 

 

Nordin-Hultman (ibid.) ser dock barnen som ett aktivt subjekt i denna process, då barn också 

aktivt väljer att positionera sig själva på olika sätt genom exempelvis lek och på så sätt är 

aktiva i sitt eget subjekt(identitet)skapande. Denna process är också ständigt pågående och 

föränderlig, dvs. att barns identitetspositioner hela tiden förflyttas. ”Barnens själv skapas i ett 

flöde av aktiviteter, material och relationer”, skriver Nordin- Hultman (ibid., s. 171).  

 

Att leken innebär positionering för barnet i förhållande till andra lekkamrater är också något 

som Öhman (2007, s. 36-38) ser som ett tema när barnen själva berättar om sitt perspektiv på 

lek. Ett viktigt tema för barnen är att genom leken känna tillhörighet och gemenskap. Särskilt 

i fri lek tycks denna förhandling om positioner i gruppen äga rum. Det tycks också finnas en 

hierarki där ålder har betydelse för maktpositionen i gruppen. Men barnen demonstrerar även 

makt mellan sig i samma ålder genom att exempelvis innesluta och utesluta andra barn ur lek.  
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Även aspekter kring kön och genus är starkt kopplade till barnens självuppfattning och 

identitetsskapande. Öhman (2007, s. 39-40) beskriver hur barn i intervjuer tydligt gör skillnad 

mellan flick- och pojklekar och positionerar sig i den ena eller andra kategorin. ”Att leka med 

feminina markörer som dockor, utklädningskläder och köksutrustning ger tillhörighet i 

flickgemenskapen, medan lekar som kräver större utrymme som Batman och dinosaurusar 

förknippas med maskulinitet”, skriver Öhman (ibid., s. 40).  

 

4.3 Sammanfattande kommentarer 

Forskningsgenomgången har visat att det finns en hel del forskning inom området barns eget 

perspektiv på lek. Det tycks finnas ett "varande"- perspektiv hos barn där leken i sig har ett 

här-och-nu värde, som ger barn glädje i stunden. Det tycks också finnas ett perspektiv som går 

bortom här-och-nu och där aspekter såsom hälsa, identitet och social träning lyfts fram som 

meningsfulla med lek. Aspekter som mer kan ses i ett "blivande"-perspektiv.  

 

I min studie ska barns perspektiv på lek undersökas närmare. Mer specifikt ska den fria leken 

på fritids finnas i fokus. Detta specifika område och målgrupp har inte undersöks i den 

forskning som jag har tagit del av. Ingen forskning jag har tagit del av har heller genomfört 

fokusgruppdiskussioner. Studien blir också mer aktuell utifrån att den genomförs i dagens 

samhälle där det är betydligt större barngrupper och lägre personaltäthet, och där möjligtvis 

den fria leken får mer och mer utrymme i den dagliga verksamheten.     
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5. Metod 

Metoden ska beskriva "hur man gör" för att besvara sina frågeställningar (Bjereld, Demker & 

Hinnfors, 2009, s. 108). I det följande kommer jag därför att beskriva vilka olika verktyg jag 

har använt mig av i denna studie för att samla in empiri. Jag kommer även att föra en 

diskussion om olika etiska överväganden samt föra en diskussion kring studiens validitet och 

reliabilitet.  

 

5.1 Insamling av empiri 

Den metod jag har valt att använda för att samla in empiri är fokusgruppsdiskussioner med 

barn. Fokusgruppsdiskussioner är en vanlig metod inom samhällsvetenskaplig forskning. 

Fokusgruppsmetoden kan definieras som: "diskussioner i grupp där människor möts för att på 

ett fokuserat sätt diskutera olika aspekter av ett ämne eller tema" (Dahlin-Ivanoff, 2015, s. 

81). Själva interaktionen som finns i fokusgruppsdiskussioner, alltså mellan informanterna, är 

en viktig del av metoden. Det finns ett grundläggande antagande att kunskapen byggs genom 

interaktionen mellan deltagarna i fokusgruppen. Intresset är med andra ord inte primärt att ta 

reda på vad enskilda personer tycker eller tänker, utan syftet är snarare att förstå gemensamma 

erfarenheter av olika teman (ibid, 2015, s. 82-84). 

5.1.1 Urval av informanter 

Något som är grundläggande för urval av informanter till fokusgrupper är att deltagarna ska 

ha kunskaper och gemensamma erfarenheter om det tema som ska diskuteras under 

intervjuerna. Det är samtidigt viktigt att det finns skillnader mellan deltagarna vilket innebär 

att det är bra om det finns en heterogenitet i gruppen beträffande exempelvis ålder och kön. 

Heterogeniteten är viktig eftersom forskaren är ute efter att se olika perspektiv på frågan som 

diskuteras och för att det ska bli en diskussion i gruppen (Dahlin-Ivanoff, 2015, s. 86). 

 

Dahlin-Ivanoff (2015, s. 87) tar upp frågan angående huruvida det är bra eller inte att 

deltagare i fokusgruppsintervjuer känner varandra sen tidigare. Fördelen med att deltagarna 

känner varandra är att det lättare uppstår en förtroendefull miljö, vilket kan innebära att 

deltagarna känner sig trygga med att utrycka sin åsikt. På samma sätt kan det inverka negativt 

att gruppdeltagarna känner varandra sen innan, då det kan innebära att vissa känner att de inte 

kan tala lika fritt och öppet beroende på hur gruppklimatet ser ut i den aktuella gruppen. 

Utifrån dessa olika aspekter valde jag att göra ett urval i tre olika fritidsgrupper från en och 

samma skola med elever från årskurs 1, 2 och 3. Deltagarna valdes ut med utgångspunkten att 
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det skulle finnas en variation utifrån variablerna ålder och kön. De tre olika grupperna 

blandades åldersmässigt. Barnen valdes ut i samarbete med skolpersonal utifrån lämplighet 

och bekvämlighetsprincipen. För att det skulle bli praktiskt möjligt att samla barn från olika 

klasser valdes barn ut som hade möjlighet att delta utifrån hur schemat såg ut.   

 

Mitt mål var att det ska vara sex barn i varje fokusgrupp, resultatet blev sedan sex barn i två 

fokusgrupper och fem barn i den sista gruppen. På grund av frånvaro från skolan blev det bara 

fem barn i sista gruppen, jag bedömer dock att detta inte påverkade resultatet då dynamiken i 

gruppen var god trots att ett barn uteblev. Barn från alla tre årskurser var representerade i alla 

tre fokusgrupper. Antalet till fokusgrupperna valde jag utifrån att rekommendationen på 

antalet gruppdeltagare är sex till tolv personer (Dahlin-Ivanoff, 2015, s. 88). Eftersom det var 

barn i grupperna och jag ville att alla ska få möjlighet att komma till tals valde jag det lägsta 

antalet deltagare. Det innebär att det var två barn från varje ålderskategori som känner 

varandra, förutom i den sista gruppen där det endast var ett barn från årskurs 3. På så sätt fick 

barnen en viss trygghet i gruppen, men fick samtidigt blandas med andra barn de inte kände 

sen tidigare och dynamiken i fokusgrupperna kom därför inte att påverkas nämnvärt av olika 

grupprocesser som fanns sedan innan.  

5.1.2 Genomförandet 

Det är jag själv som var samtalsledare i fokusgrupperna och alla intervjuer bandades. 

Samtalsledaren har en mycket viktig funktion i gruppdiskussionerna, särskilt förhållandet 

mellan deltagarna och samtalsledaren är viktigt att ta i beaktande. Dahlin-Ivanoff (2015, s. 87) 

skriver att "den roll gruppledaren har är att underlätta en fruktbar, tillåtande och icke-

dömande miljö så att innebörder kan genereras ur de samtal som förs mellan 

fokusgruppsdeltagarna." Jag var därför noga med att jag som ledare förmedlade att det är 

deltagarna som är experter på ämnet och att jag var nyfiken på att höra vad de har att säga. 

Detta berättade jag för barnen både i samband med att de blev tillfrågade om att delta i 

samtalen samt i samband med själva inledningen av fokusgruppdiskussionen.  

 

"En individuell kontakt med gruppledaren före fokusgruppsessionen kan öka förutsättningen 

för en bra diskussionsatmosfär", skriver Dahlin-Ivanoff (2015, s. 88). Av den anledningen 

valde jag att träffa varje barn en kort stund enskilt några dagar innan gruppintervjuerna för att 

förbereda dem och för att försöka skapa en förtroendefull relation.  
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Planen var att intervjuerna skulle pågå i max en timme. Eftersom det är barn i åldern 7-9 år 

kan det inte förväntas av barnen att de ska klara av att koncentrera sig längre tid än så. För att 

hålla motivationen uppe under intervjun bjöd jag också på fika efteråt. Det visade sig att 

diskussionerna pågick i ungefär 30 minuter vardera. Det var tydligt att barnen inte klarade att 

hålla koncentrationen längre än så då det började bli tramsigt och en del barns skruvade på sig 

mot slutet.  

 

Fokusgrupperna fick diskutera frågor (se bilaga 1 - intervjuguide) som jag förberett innan 

utifrån studiens syfte och frågeställningar. Jag var noga med att frågorna ställdes till gruppen 

som helhet. Det var öppna diskussionsfrågor som sedan kompletterades med klargörande, mer 

specifika frågor vilket Dahlin-Ivanoff (2015, s. 89-90) skriver som rekommendation. Alla 

följdfrågor finns inte med i intervjuguiden, utan formulerades utifrån vad barnen svarade.  

 

5.2 Analysarbetet  
 

Efter genomförandet av intervjuerna transkriberades dem. Transkriberingen gjordes av mig 

själv och på ett noggrant sätt. Eftersom det som transkriberades var en konversation mellan 

barnen fick alla ett ID som visar vem som säger vad i konversationen, likt det som Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2015, s. 51-52) förespråkar. Analysarbetet startade redan när 

diskussionerna pågick och fortsatte sedan under transkriberingen. Därefter använde jag texten 

i min fortsatta analys. Rent praktiskt gick jag tillväga på så sätt att jag läste texten om och om 

igen och pendlade mellan att studera delar och helheten i materialet. Det finns inget 

universellt sätt att bearbeta kvalitativ empiri på enligt Patel (2011, s. 122), utan det är upp till 

forskaren att hitta ett sätt som passar.  

 

Val av teori gjorde jag efter att jag samlat in empirin och transkriberat texten. Innan val av 

teori läste jag också texten ett flertal gånger och hittade olika relevanta teman utifrån mina 

frågeställningar. Utifrån dessa teman började jag sedan söka efter lämplig teoretisk 

referensram, vilket blev symbolisk interaktionism. Detta sätt att arbeta kallas att arbeta enligt 

en induktiv ansats, vilket är motsatsen till en deduktiv ansats där teoretisk referensram 

bestäms i förväg och där forskningsfrågor och intervjufrågor formuleras med utgångspunkt i 

teorin (Ahrne & Svensson, 2015, s. 11).  
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5.3 Etiska överväganden 
 

En viktig etisk fråga i denna studie är hur jag som samtalsledare eventuellt kan hamna i en 

maktposition i förhållande till de barn som deltar i fokusgrupperna och hur detta skulle kunna 

påverka resultaten i studien. Det alltid finns en ojämn maktrelation mellan forskare och 

intervjupersoner i kvalitativa intervjustudier, men att detta maktförhållande blir extra påtagligt 

när forskaren intervjuar barn menar Källström Cater (2015, s. 73). Utifrån detta använde jag 

mig av min erfarenhet som pedagog och gjorde intervjuerna så lustfyllda som möjligt. Som 

jag skrev om tidigare betonade jag också att det är barnen som var experterna och inte jag. Jag 

använde mig även av Källström Caters (2015, s. 74) rekommendation om att lära känna 

barnen före intervjun, som en del i att jämna ut maktpositionen. 

 

En annan etisk aspekt i denna studie handlar om hur jag inhämtade samtycke till deltagande 

från barnen och deras vårdnadshavare. Det är en viktig etisk princip att inhämta informerat 

samtycke från barnens båda vårdnadshavare (Källström Cater, 2015, s. 71-73). Det är viktigt 

att det framgår att det är frivilligt att delta i fokusgrupperna. Det måste också framgå vad 

syftet är med intervjuerna och hur materialet ska användas. Både barnen och barnens 

vårdnadshavare informerades därför om att det som sägs under fokusgruppsintervjuerna är 

konfidentiellt och att deltagarna kommer att anonymiseras i den färdiga rapporten så att det 

inte går att fastställa vilka barn som deltagit och vilka citat som kommer från vilket barn. Av 

den anledningen använder jag mig också av ett påhittat namn på skolan till vilket fritidshem 

som barnen tillhör. Det är viktigt att all denna information når både barnen och 

vårdnadshavarna innan intervjuerna genomförs skriver Patel (2011, s. 74), vilket den också 

gjorde. Jag gjorde så att jag skickade hem ett brev till de utvalda barnens vårdnadshavare där 

jag beskrev studiens syfte och frågeställningar. Jag informerade om att alla uppgifter kommer 

att hanteras konfidentiellt. Med samma brev skickade jag med en blankett om informerat 

samtycke. Barnen informerades av mig personligen vid det enskilda mötet med barnet innan 

fokusgruppsdiskussionerna.  

 

5.4 Tillförlitlighet 
 

Jag kommer nu att reflektera kring min studies tillförlitlighet, dvs studiens validitet och 

reliabilitet. Validitet är ett uttryck för huruvida forskningen verkligen undersöker det som den 

avser att undersöka. Validiteten kan alltså vara hög eller låg. När det kommer till validitet 

ligger alltså fokus på vad det är som undersöks (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009, s. 112-
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115). Min uppfattning är att jag genom att använda fokusgruppdiskussioner som metod kom 

nära barns egna livsvärldar som jag också avsåg att undersöka. Detta eftersom barnen genom 

diskussioner hjälpte varandra och bygga på varandras tankar och resonemang. Detta hänger 

tätt ihop med studiens reliabilitet. Reliabiliteten har att göra med hur saker och ting 

undersöks. Reliabiliteten sätter alltså fokus på om det metoder som används är bra eller dåliga 

för att hitta svar på forskningsproblemet, samt om de är väl genomförda. Om en forskning har 

god reliabilitet ska en annan forskare kunna få samma resultat om den genomförde samma 

forskning igen, på samma sätt (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009, s. 112-115). Därför är det 

också viktigt att forskaren ställer relevanta frågor kopplade till studiens syfte och 

frågeställningar, samt använder relevant teori för att tolka materialet. Detta menar jag att jag 

har gjort då mina forskningsfrågor tydligt knyter an till studiens syfte. I fokusgrupps-

diskussionerna har jag ställt frågor med utgångspunkt i mina forskningsfrågor, men brutit ner 

dem på ett sätt så att barnen ska kunna förstå vad frågorna handlar om (se bilaga 1).  

 

5.4 Metoddiskussion 
 

Den metodologiska ansats som jag har valt är kvalitativ. Att använda en kvalitativ metod 

kändes helt naturligt då syftet med studien var att lyfta fram barns eget perspektiv.  

Alternativet att använda mig av en kvantitativ metod såsom en enkät var inte passande enligt 

mig, då enkätsvar kan vara svåra att tolka och analysera. Enkätsvar är statiska och de ger inte 

barnen möjlighet att själva reflektera och lyfta fram sitt perspektiv. Fokusgrupps-

diskussionerna var ett forum för barnen att reflektera över leken på ett sätt som en enkät aldrig 

hade kunnat ge förutsättningar för.  

 

Det hade varit givande att göra fler intervjuer och kunna utveckla intervjufrågorna, detta för 

att komma mer in på djupet och känna mer "mättnad" i forskningen. När en pratar om mättnad 

i kvalitativa studier syftar en på att forskaren ska börja känna igen svaren från 

intervjupersonerna och att det ska finnas en representativitet i empirin (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne, 2015, s. 42). Visserligen kunde jag se ett svarsmönster i de tre olika fokusgrupperna, 

men tre intervjuer var ändå för lite för att kunna generalisera tycker jag. Och erfarenheten av 

de tre intervjuerna hade jag kunnat använda för att fördjupa och utveckla intervjufrågorna för 

att kanske få mer utvecklade svar från barnen. Dock vill jag hävda att resultaten från studien 

kan vara en vägledning för hur barn kan tänka i dessa frågor.   
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6. Symbolisk interaktionism - teoretisk referensram 
 

Symbolisk interaktionism är ett samlingsbegrepp för ett sätt att se på den sociala verkligheten. 

Inom perspektivet finns en rad variationer, men som alla lutar sig mot några gemensamma 

grundpelare. Perspektivet är vanligt förekommande inom socialpsykologi, sociologi eller 

socialt arbete och är särskilt tillämpbar i studier om mänskligt beteende och gruppliv (Trost & 

Levin, 2010, s. 11-12). 

 

Som nämndes ovan lutar sig symbolisk interaktionism mot några gemensamma grundpelare, 

närmare bestämt fem stycken, som tillsammans utgör grundläggande föreställningar om den 

sociala verkligheten och hur den skapas:  

- Den första grundpelaren är definitionen av situationen, vilket betyder att vi människor hela 

tiden tolkar och förstår olika situationer och agerar utifrån hur vi uppfattar dem.  

- Den andra grundpelaren är föreställningen om att all interaktion är social och att den sociala 

interaktionen är mycket viktig när det kommer till hur vi förstår och uppfattar verkligheten.  

- Den tredje grundpelaren handlar om symboler, som vi använder oss av i både verbal och 

kroppslig mening.  

- Den fjärde grundpelaren har tonvikt i aktiviteten vilket sätter fokus på mänskligt agerande 

och beteende. Aktiviteten innebär att vi hela tiden befinner oss i en process som också är 

föränderlig över tid. Genom detta synsätt är vi aldrig något, utan vi befinner oss ständigt i en 

progressiv process.  

- Den femte och sista grundpelaren är betoningen på nuet. Det är i nuet som den aktiva sociala 

interaktionen äger rum och som vi använder oss av symboler, och det är också därför som den 

sociala verkligheten hela tiden omskapas då den endast kan förstås i ljuset av vad vi upplever 

i nuet. Fokuset på nuet innebär dock inte att saker vi varit med om tidigare inte påverkar oss, 

utan snarare att människan är en produkt av alla hennes upplevelser och att vi använder oss av 

tidigare erfarenheter när vi tolkar det som sker i nuet (Trost & Levin, 2010, s. 14-27).  

 

I det följande kommer det att presenteras några utvalda teoretiska begrepp från det symbolisk 

interaktionistiska perspektivet som kommer att användas i analysen av studiens empiri.  
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6.1 Socialisationsprocessen  
  

 

Begreppet socialisationsprocess kan definieras som "hur människan successivt blir mera 

social och lär sig hur hon skall bete sig och hur hon beter sig i varierande situationer" (Trost 

& Levin, 2010, s. 12). Socialisationsprocessen börjar redan då du föds och pågår sedan livet 

ut i en ständigt pågående process. Processen utvecklas genom social interaktion och det är 

genom denna som vi hela tiden blir till och förstår oss själva och vår identitet (ibid.).  

 

En viktig tänkare inom det symboliskt interaktionistiska perspektivet är Mead som har 

formulerat olika utvecklingsstadier i barns socialisationsprocess. Spädbarnet interagerar med 

sin omgivning och uttrycker sig och härmar genom kroppsspråk och joller. Senare infaller det 

så kallade lekstadiet där barn successivt börjar lära sig ett mer nyanserat sätt att se på sin 

omvärld, och också senare börjar rollspela i leken genom att exempelvis ta andras roller 

såsom mamma eller pappa. Det tredje stadiet kallar Mead för spelstadiet och det är då barn 

börjar inse att det finns en social ordning att förhålla sig till såsom exempelvis olika spelregler 

och vad man bör göra och inte bör göra i olika situationer. Tydligt blir här att Mead uppfattar 

barns lek som oerhört viktig i barns socialisationsprocess (Trost & Levin, 2010, s. 75-76).  

 

Jag kommer i det följande att presentera några fler teoretiska begrepp som ryms inom 

socialisationsprocessen och som är relevanta för analysen av empirin till min studie.  

 

6.1.1 Sympatisk introspektion  
 

En förmåga som utvecklas under socialisationsprocessen är vad som inom symbolisk 

interaktionism kallas för sympatisk introspektion och som kan beskrivas på följande sätt:  

 
"Sympatisk introspektion handlar om att man försöker sätta sig in i, föreställa sig, den andres 

föreställningar, sätta sig in i den andres definition av situationen, man försöker sätta sig in i vilka 

tolkningar den andre gör av en given händelse i en given situation, vilken betydelse eller mening 

en händelse eller objekt har för den andra människan i det givna sociala sammanhanget" (Trost 

& Levin, 2010, s. 86). 

 

Något enklare kan begreppet sympatisk introspektion förstås som empati, dvs. den sociala 

förmågan att sätta sig in i andra människors upplevelsevärld. Empati innebär en förmåga att ta 

en annan människas perspektiv. Empatiförmågan, eller den sympatiska introspektionen, 

utvecklas under socialisationsprocessen och är en ganska avancerad social förmåga (ibid.). 
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6.1.2 Symboler 

Inom symbolisk interaktionism är just symboler en viktig aspekt av social interaktion och 

människans socialisationsprocess. Symboler är olika typer av sociala objekt och kan vara ord, 

men också handlingar eller föremål, som på ett eller annat sätt har någon mer djupare mening 

eller betydelse än ordet, handlingen eller föremålet i sig (Trost & Levin, 2010, s. 140-153). 

Något som Trost & Levin (2010, s. 156-157)  tar upp som ett exempel på en symbol är ordet 

"demokrati". Ordet demokrati är inte beroende av handlingar såsom att exempelvis gå och 

rösta, utan har en alldeles egen mening och står för något bra och eftertraktat i samhället. 

Andra uppenbara exempel på symboler som jag tänker på är handlingar såsom att hissa 

svenska flaggan på halv stång, eller att peka med fingrarna på olika sätt. Föremål som också 

är symboler skulle kunna vara exempelvis religiösa attribut såsom kors, davidsstjärnor eller 

månar,  eller attiraljer såsom klädesplagg av olika slag. Men jag tolkar det även som att andra 

mindre uppenbara saker kan vara symboler, exempelvis kan en leksak såsom en boll för en 

grupp barn vara en symbol om den förknippas med exempelvis skratt, glädje och gemenskap.  

 

Symboler ska alltså med andra ord i någon mening vara meningsfulla för oss människor, 

annars är det inga symboler. En annan viktig aspekt av symboler är att de också ska vara 

signifikanta och med det menas att både sändaren och mottagaren i interaktionen ska ha en 

förhållandevis gemensam uppfattning om vad för mening symbolen i fråga har. Med andra 

ord är det inte en symbol om inte fler parter än en förstår innebörden av symbolen. Symboler 

kan vara både positiva och negativa och har ofta en känslomässig betydelse för människor 

(Trost & Levin, 2010, s. 145-155). 

6.1.3 Symbolisk interaktionism och identitet 

Inom ramen för socialisationsprocessen sker också en ständigt pågående identitetsprocess, 

vilket är ett symboliskt interaktionistiskt sätt att förstå identitet. En människas identitet är med 

andra ord inte statisk utan i ständig förändring enligt perspektivet, vilket kan ske mer eller 

mindre trögt. Identiteten är också situationsbunden, vi har så att säga fler identiteter än en som  

"poppar upp" i olika situationer. Vissa identiteter är alltid närvarande hos oss, såsom kön- och 

ålderskategori, medan andra identiteter endast aktiveras i vissa givna situationer (Trost & 

Levin, 2010, s. 177-187). Med andra ord kan barnen på fritidshemmet identifiera sig som 

exempelvis  "skolelev" i vissa situationer, men kanske som "sportig" eller "pysslig" i andra 

situationer, medan deras ålder och kön alltid finns närvarande som identitet. 
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6.1.4 Förhandlingar av social ordning 
 

En viktig del av socialisationsprocessen är slutligen de förhandlingar som hela tiden sker i 

mänsklig interaktion och som skapar den sociala ordningen. Den sociala ordningen innebär 

alltså den uppsättning regler, både skrivna och oskrivna, som en har att förhålla sig till i olika 

sociala sammanhang.  Själva ordet förhandling kan förstås som en metafor för de olika 

processer som sker i interaktionen mellan människor då förhållningssätt och regler för social 

interaktion skapas. Dessa förhandlingar kan vara både öppna och dolda. Sådana dolda eller 

tysta förhandlingar kan handla om sådant som inte sägs, men som är "sociala kontrakt" som 

tas för givna (Trost & Levin, 2010, s. 188-190). 

 

 

  



21 

 

 

 

7. Resultat och analys 

I det kommande avsnittet redogörs studiens resultat med utgångspunkt i studiens tre 

frågeställningar. Resultaten har också analyserats med hjälp av mitt teoretiska perspektiv 

symbolisk interaktionism. I vissa falla har jag också återkopplat till tidigare forskning som jag 

redogjort för ovan där jag funnit likheter och skillnader i resultat. Barnens uttalanden kommer 

att redovisas utan identitetsmarkör för anonymitetens skull. Citaten är kursiva samt markerade 

med citattecken och presenteras både inflätat i texten och separat.  

 

7.1 Meningsfulla aspekter av lek 
 

Studiens första frågeställning är: Vilka olika aspekter av fri lek lyfter barnen fram som 

meningsfulla? Jag har hittat framförallt två teman med utgångspunkt i denna fråga som jag 

kommer att redogöra för nedan, det första temat belyser lustaspekten och det andra temat 

belyser rörlighetsaspekten. 

 

7.1.1 Roligt att leka med kompisar 

Precis som i tidigare studier där barns har intervjuats (jmf bland annat Hjorth, 1997) lyfter 

barnen fram lustaspekten som en mycket viktig och meningsfull aspekt av fri lek. Barnen 

uttrycker att det är "roligt" och "kul" att leka. Det som är kul är bland annat att de själva får 

bestämma vad de ska leka och leka det som de har lust till just då. Det är ingen vuxen som 

bestämmer vad de ska göra. Ett av barnen säger att det är bra att få bestämma själv för då får 

de använda sin fantasi. Ett annat barn uttrycker sig såhär: 

 

"Det är ju bra för då får man ju leka vad man vill och vad man tycker är kul, så ingen 

bestämmer något man tycker är tråkigt att göra." 

 

Att få vara med sina kompisar är något som nästan alla barn lyfter fram som en viktig aspekt 

av fri lek. När de får välja fritt vad de ska leka får de också vara med sina kompisar och det 

verkar vara väldigt betydelsefullt. Med "kompisar" verkar barnen syfta på andra barn som de 

själva väljer att leka med och som de tycker om att vara med. Barnen menar på att det inte 

alltid är så när det är styrda aktiviteter på fritids, utan då kan det vara så att ens kompisar 

väljer andra aktiviteter och då är de inte med varandra på samma sätt.  
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När barnen leker med sina kompisar i den fria leken leker de många olika lekar. Det kan t ex 

vara sportlekar, kullekar eller andra lekar som barnen leker utomhus. Men det kan också vara 

lekar som leks inomhus, som t ex pyssel av olika slag eller brädspel. Gemensamt för lekarna 

är att barnen tycker att de är roliga och att de leker dem med sina kompisar. Ens kompisar kan 

också lära en nya lekar: 

 

"Om jag leker med en kompis så kanske hon vill leka häst och då är jag med för hon är min 

kompis. Och då kanske jag lär mig något nytt som jag annars inte hade valt."  

Inom symbolisk interaktionism står den sociala interaktionen i fokus. Genom social 

interaktion skapas vi och den sociala verkligheten så som vi uppfattar den. Leken är en 

otroligt viktig del i denna interaktion när det kommer till barn och deras socialisationsprocess 

(Levin & Trost, 2010, s. 12; 19; 75-76). När barnen fritt får välja vad de ska leka väljer de att 

leka med sina kompisar, alltså andra barn som de på ett eller annat sätt känner starkare 

anknytning till. Begreppet ”kompis” tolkar jag som en så kallad symbol, vilket verkar ha stor 

betydelse för barnens känsla av grupptillhörighet, identitet och välmående. I den fria leken får 

barnen möjlighet att stärka sina band till varandra, alltså den sociala tillhörigheten, i 

barngruppen. Barnen själva uttrycker inte detta i ord, men jag tolkar det som att det finns ett 

mer symboliskt innehåll i begreppet kompis. Barnen är också överens om vad en kompis är, 

ingen ifrågasätter begreppet och vad det är för mening med ordet.  

Att det är lustfullt för barnen att leka är uppenbart. De är engagerade i diskussionen om vad 

de brukar leka och varför. De säger också själva att de väljer att leka de lekar som de tycker är 

roliga. Inget av barnen säger att de brukar leka ensamma, utan alla aktiviteter de nämner görs 

i grupp. Så förutom att det är roligt att leka berättar också barnen indirekt om den sociala 

interaktion som äger rum när de leker. De barn som de leker med är också deras kompisar och 

att leka ihop tycks vara en mycket viktig aspekt i processen där de definierar varandra som 

kompisar eller inte. 

7.1.2 Rörlighet som meningsfull aspekt av lek 
 

Förutom att det är roligt att leka berättar flera av barnen att det är bra med fri lek för då brukar 

de leka fartfyllda lekar med mycket rörlighet.  
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"Jag tycker det är roligt med typ bandy, jag väljer det för att jag gillar att springa mycket och 

röra på mig." 

 

"Jag tycker det är roligt, man springer och rör mycket på sig." 

 

Här är det oklart om barnen har ett "här-och-nu"-perspektiv på den rörliga leken, dvs. att det 

är meningsfullt att röra på sig i stunden för att det exempelvis känns skönt eller är roligt. Eller 

om barnen också har ett mer långsiktigt perspektiv där de också menar att det är meningsfullt 

med den fysiska aktiviteten för att de ska må bra på längre sikt, alltså en ur en hälsoaspekt. Ett 

av barnen uttrycker dock senare att det kan ju vara så att han i framtiden kan bli pingisproffs 

för att han väljer att spela så mycket pingis på fritidshemmet, vilket tyder på att 

framtidsperspektivet åtminstone existerar någonstans i bakgrunden.  

 

Även i tidigare studier har barn pratat om rörlighet och hälsa som meningsfull aspekt av lek 

(jmf Öhman, 2011, s. 101-102; Alexander et.al., 2014, s. 1333-1334). Inom symbolisk 

interaktionism finns inget särskilt fokus på rörlighet som meningsskapande i sig, däremot ses 

all interaktion som social och aktiviteten ligger i fokus. Precis som i all annan form av 

aktivitet så socialiseras barnen genom den rörliga leken. De lär sig att socialisera på det sättet 

och de lär sig vilka spelregler som gäller inom just dessa typer av aktiviteter. Att se på sig 

själv som någon som gärna leker rörliga lekar kan ju också vara en viktig del i 

identitetskapandet, vilket jag kommer att gå in närmare på under rubriken "lek och 

identitetsskapande".  

 

7.2 Leken som social träning 

Studiens andra frågeställning är: På vilka sätt beskriver barnen att de tränar sin sociala 

förmåga i den fria leken? Nedan kommer jag att presentera två teman som kommit upp i 

diskussionerna, det ena handlar om förhandlingar och den andra om relationer och empati. 

 

7.2.1 Förhandlingar 

Det blev väldigt tydligt i barnens diskussioner att själva planeringen av vad de skulle leka var 

en viktig aspekt av den sociala träningen i leken. Ibland kunde själva planeringen vara 

tidskrävande för att de skulle lyckas att komma överens. Barnen beskriver olika sätt som de 

förhandlar om vad de ska leka, nedan beskriver ett barn ett sätt som denna förhandling kan gå 

till: 
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"Det finns en lek som heter 'trafikljuset' som går ut på att välja lek. Då är det någon som har 

kommit på en lek och säger 'trafikljuset' och kanske kurragömma och då ska dom andra säga 

rött, grön eller gult. Gult betyder: Jag vet inte, rött: Jag vill inte och grönt: Jag vill! Det blir 

som en slags röstning. 

 

Här beskriver barnet själva förhandlingen som en lek i sig, men som åtminstone ur mitt 

perspektiv är en ganska avancerad demokratisk förhandling. Begreppet "rösta" använder 

många av barnen och tycks vara ett mycket vanligt sätt att förhandla om lek. Det verkar finnas 

en föreställning om att det är viktigt att bestämma tillsammans vad de ska leka. Även fast 

något barn sa att "ibland är det någon som bara bestämmer nåt och så leker man".  

 

Förutom att rösta finns andra sätt att förhandla om leken. Exempelvis försöker barnen hinna 

med att leka flera olika lekar för att fler ska bli nöjda, t ex att leka en lek fem minuter och sen 

byta lek och leka den andra leken i fem minuter. Eller om de är två barn som vill leka olika 

lekar, så kan de försöka hitta på en tredje lek som båda vill leka istället. Ett annat barn 

beskriver ett annat sätt att bestämma lek: 

 

"Sten sax påse, och så får den som vinner välja hur länge vi ska leka deras lek. Och sen blir 

det lika länge på den andra leken. Om rasten tar slut får man leka den leken nästa rast." 

 

"Sten sax påse" är en förhandlingsmetod som flera barn tar upp, det finns även en liknade 

metod som ett barn berättar om som kallas för "Sig, sag, sugg". Båda dessa metoder går ut på 

att slumpen avgör vems förslag det blir. Sten sax påse går ut på att två stycken räknar ner från 

tre med knuten hand, för att sedan öppna handen med antingen ett sten- ,sax- eller påsetecken. 

De olika tecknen vinner över varandra, men inget tecken vinner över båda. Sigg, sagg, sugg 

går ut på att barnen står i en ring och alla sticker fram varsin fot. Sedan säger barnen "sigg, 

sagg, sugg!" och på "sugg" ska alla dra ut sin fot. Sist kvar med foten förlorar. 

 

Förutom att förhandla om leken behöver barnen komma överens om lekarnas spelregler. För 

att ta reda på om alla kan leken brukar barnen fråga varandra. Är det någon som inte vet 

lekens regler så brukar barnen förklara för varandra. Det är viktigt att göra det så att alla 

förstår. Här blir det tydligt hur barnen i den fria leken lär sig att förhålla sig till regler och 
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också förhandla om dessa i vissa fall. De lär sig både fråga varandra och att förklara regler för 

varandra.    

 

Utifrån ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv kan vi tydligt se att den fria leken är viktig 

i barnens socialisationsprocess. Som vi ser ovan så använder barnen olika symboler i sin 

interaktion när de själva ska välja och komma överens om vilken lek de ska leka. Särskilt 

tydligt blir detta i de olika förhandlingslekarna som barnen beskriver, dvs. "trafikljuset", 

"Sten, sax, påse" och "Sigg, sagg, sugg". I dessa lekar använder sig barnen av både verbala 

och kroppsliga symboler. Trafikljusleken är exempel på verbal symbol där det sociala objektet 

trafikljus används som en metafor i förhandlingen. Färgerna grönt, gult och rött blir vidare 

symboler och tydliggör barnens önskemål och tankar. Barnen tycks vara överens om detta och 

känna till reglerna, dvs. den sociala ordningen, för hur denna förhandling om lek ska gå till. I 

"Sten, sax, påse" och "Sig, sagg, sugg" använder barnen sig av kroppsliga symboler genom att 

göra tecken med händerna respektive fötterna.  

 

Att rösta var ett annat sätt att förhandla om leken, vilket också går att förstå utifrån ett 

symboliskt interaktionistiskt perspektiv. Detta var ett övergripande tema i diskussionerna och 

en så kallad social ordning som alla barn verkade förstå sig på och känna igen. Hur denna 

röstning gick till kunde skilja sig åt. Ibland sa bara barnen rätt ut vad de ville göra, ibland 

använde de kroppsliga tecken (symboler) som exempelvis tumme upp eller ner, eller 

handuppräckning. Det verkade sällan förekomma konflikter kring förhandlingsmetoderna, 

utan barnen var överens om hur det skulle gå till, vilket jag menar tyder på att de kommer en 

bra bit på väg i deras socialisationsprocess.    

 

Sammantaget visar ovanstående på att barnen på fritidshemmet som medverkat i 

fokusgrupperna befinner sig i det som Mead kallar för spelstadiet, och som är det stadiet i 

socialisationsprocessen där barnen förstår att det finns en social ordning att förhålla sig till.   

7.2.2 Relationer och empati 
 

Den fria leken tycks föga förvånande vara värdefull för att skapa och bevara sociala relationer 

med andra barn. I den fria leken väljer barnen att leka med sina "kompisar", alltså de barn 

som de själva definierar som dessa. Men de uttrycker också att det är viktigt att bjuda in andra 

barn som vill leka ifall de vill vara med, det är viktigt att ingen är ensam.  

 



26 

 

 

 

"Det är bra att dom liksom får vara med, för det ska ju också vara roligt för dom."  

 

Men det är inte alltid så att det är självklart att alla får vara med. Ibland kan det vara svårt att 

hitta på tillräckligt många roller i leken, och ibland kan det vara dåligt om de som får vara 

med "bara larvar och förstör". Att vuxna går in och säger till barnen att alla får vara med 

tycker dock de flesta barnen är bra. 

  

Här tolkar jag det som att barnen övar sin empatiska förmåga genom att de i den fria leken 

sätter sig in i andra barns känslor. I den fria  leken har de visserligen mandat att själva välja 

vem de ska leka med och vad de ska leka, men de ser samtidigt värdet i att bjuda in barn i 

leken som annars skulle varit ensamma. Ett av barnen uttrycker sig vidare på detta sätt: 

 

"Ja... för tänkt om det var en själv liksom som ville vara med men inte fick. Det skulle inte 

kännas bra.. då skulle man kanske gå därifrån och vara ledsen. Jag brukar tänka så liksom 

att om det var jag så." 

Barnen använder alltså sin empatiska förmåga när de har fri lek på fritidshemmet. Detta blir 

tydligt då frågan om alla ska få vara med och leka diskuteras. Inom symbolisk interaktionism 

kallas denna förmåga för sympatisk introspektion och handlar om att barnen kommit så långt i 

sin socialisationsprocess att de har förmåga att ta ett annat barns perspektiv och sätta sig in i 

det barnets känslor. I citatet ovan blir detta särskilt tydligt då barnet gör en koppling till hur 

hen själv skulle ha känt sig i en liknande situation. Det blir också tydligt i barnens 

diskussioner att de har en gemensam föreställning om att de bör bjuda in andra barn i leken i 

en situation där någon är ensam och frågar om att få vara med. Detta är en social ordning som 

de verkar vara överens om. Samtidigt uttrycker barnen att det viktigt att de som är med i leken 

följer de regler som finns och håller sig till den sociala ordning som barnen kommit överens 

om. Om inte barnen kan göra det så är det inte lika självklart att alla kan vara med. 

7.3 Lek och identitetsskapande  

Studiens tredje och sista frågeställning är: Hur pratar barnen om den fria leken som en del i 

deras identitetsskapande? Här framkom val av lek som en viktig aspekt för barnen i deras 

identitetsprocess.  
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När barnen berättar om vilka lekar de brukar leka berättar de att de väljer just dessa lekar 

eftersom de tycker att det är roliga lekar, detta har jag redan varit inne på tidigare. Men 

förutom detta syfte så verkar deras lekar till viss del också spegla på vilket sätt de ser på sig 

själva och sin identitet. Nedan finns några exempel på vad barnen sa: 

 

"Jag väljer pärla och rita för jag är så pillig med fingrarna. Och för att jag gillar att skapa 

grejer. Vi sitter tillsammans med kompisar och ritar typ samma och snackar lite. Och det 

tycker jag är väldigt mysigt. Jag är lite så. " 

 

"Jag brukar välja fotboll för det spelar jag. Jag lär mig hela tiden när jag spelar fotboll. Jag 

är en fotbollskille, så, så det är inte så konstigt. Dom andra från mitt lag brukar också spela 

ibland, så vi möts där." 

 

Det första citatet sägs av en flicka och det andra av en pojke, vilket skulle kunna tolkas som 

ganska könstereotypiskt. I barnens beskrivningar blev det i övrigt dock inte särskilt tydligt att 

könsidentitet och lek är nära sammankopplat, vilket tidigare forskning har visat på (jmf 

Öhman, 2007, s. 39-40). Flickor och pojkar verkar, åtminstone enligt deras egen uppfattning, 

leka ungefär samma lekar. Varken flickorna eller pojkarna angav kön på sina kompisar eller 

framhöll att det ena eller andra skulle vara mer flickigt respektive pojkigt. 

Enligt ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv så befinner sig barnen i en ständigt 

pågående identitetsprocess. Olika identiteter aktiveras i olika situationer beroende på vad 

situationen erbjuder (Trost & Levin, 2010, s. 177-187). Vissa av barnen pratade om sina 

aktiviteter i den fria leken som något som de ”var”, exemplen ovan visar på detta när barnen 

pratar om sig själva som sportig respektive pysslig. Utifrån detta tänker jag att en viktig 

aspekt av fri lek i barnens identitetskapande är just att de får möjlighet att fritt välja aktivitet, 

vilket skapar möjligheter för deras identitetsskapande. Det blir stärkande för barnen då de 

utvecklar förmågor inom områden där de kanske redan känner sig starka. Eller kanske 

tvärtom att de får chans att testa på något nytt vilket kan skapa en ny identitet.  

Barnen pratar också om sig själva med utgångspunkt i kompisgruppen. Istället för ”jag” 

använder de ordet ”vi” när de beskriver vad de brukar göra under den fria leken. Exempelvis 

som ett barn sa: Vi brukar bara gå till sandlådan och så börjar vi leka eller Vi spelar mest 

fotboll. Här verkar det som att barnen har en gruppidentitet som de har skapat gemensamt 

genom social interaktion. Här blir återigen kompisarna viktiga för barnen i 
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identitetsprocessens då de speglar sig i varandra. I den fria leken kan de välja att vara just med 

sina kompisar och befinna sig i den identitetsskapande processen som det innebär.  

Trost & Levin (2010, s. 185) menar på att könstillhörighet är en ständigt närvarande identitet. 

Vissa barn som deltog i fokusgrupperna menar på att flickor och pojkar leker olika typer av 

lekar i den fria leken på fritidshemmet, medan andra barn inte håller med alls, eller bara till 

viss del. Här gick det inte att se något tydligt mönster i barnens diskussioner. Tydligt blir 

dock, liksom Trost & Levin (ibid.) skriver, att könstillhörigheten/identiteten är självklar för 

barnen och ingenting som de ifrågasätter på något sätt. Däremot är det alltså inte tydligt att 

könstillhörighet är en aspekt av det identitetsskapande som sker i den fria leken, åtminstone 

inte utifrån barnens eget perspektiv.    
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8. Slutdiskussion 

När arbetet med den här studien inleddes ställde jag mig frågan vem som egentligen har 

makt/tolkningsföreträde gällande meningsfull fritid för barn. Jag hade erfarenhet av att fri lek 

inte har lika hög status som andra styrda aktiviteter på fritidshemmet, åtminstone inte hos 

fritidspersonal och föräldrar. Men vad tycker egentligen barnen? Genom mina år som 

personal på fritidshem har jag tagit del av mycket forskning om positiva aspekter av lek, men 

ingen forskning jag tagit del av hade samma fokus som jag intresserade mig för. Barns eget 

perspektiv på fri lek på fritids tyckes ganska obelyst och ett område där mer kunskap 

behövdes.  Utifrån detta formulerade jag ett syfte med studien där jag ville undersöka barns 

perspektiv på den fria leken. Studien hade närmare för avsikt att undersöka vad barn själva 

uttrycker som meningsfullt med fri lek på fritids och vidare vilka olika möjligheter som barn 

lyfter fram när det kommer till identitetskapande och social träning i den fria leken. Jag 

ställde mig vidare frågorna: Vilka olika aspekter av fri lek lyfter barnen fram som 

meningsfulla? På vilka sätt beskriver barnen att de tränar sin sociala förmåga i den fria leken?   

och Hur pratar barnen om den fria leken som en del i deras identitetskapande?  

 

Utifrån frågeställningarna visade det sig att meningsfulla aspekter av fri lek som barnen tar 

upp är att: lek är roligt, det är bra för då får barnen bestämma själva, barnen får vara med sina 

"kompisar" och det är bra för att barnen får röra på sig. I den fria leken övar barnen på att 

förhandla med varandra om vilken lek de ska leka. Denna förhandling kan gå till på olika sätt, 

men framförallt genom olika röstningsmetoder. Barnen utvecklar också sina empatiska 

förmåga i den fria leken och skapar och bevarar sociala relationer med sina "kompisar". 

Barnen pratar om sina lekval som en avspegling av vilka de är som personer, dvs. sin 

identitet. Lekval tycks inte, åtminstone inte enligt deras egen uppfattning, i någon hög grad 

sammankopplas med deras könsidentitet.  

 

8.1 Studiens resultat i förhållande till tidigare forskning 

Flera av resultaten i denna studie går att känna igen från tidigare forskning. Tidigare forskning 

har visat på att barn lär sig olika sociala förmågor när de leker såsom exempelvis att tillämpa 

regler och sätta sig in i andra personer känslor (Hjorth, 1997, s. 209-210). Tidigare forskning 

har också belyst att barn leker för att det är roligt, dvs. att det finns en viktig lustaspekt i 

leken, som har ett värde i sig (ibid.; Öhman, 2007, s. 36). Likt min studie är det också fler 

forskare visat att leken är viktig för barns identitetsskapande (Berg, 1992; Hjorth, 1997; 
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Nordin-Hultman, 2004; Öhman, 2007). Att det finns så många likheter i resultaten från 

studierna menar jag tyder på att barns perspektiv på lek tycks vara något tidlöst. Även om 

lekarnas innehåll förändras, eller om skolans organisation ser annorlunda ut, är de 

meningsfulla aspekterna av lek de samma. Något som gjort min studie intressant, och som gör 

att den skiljer sig mot de andra studierna i viss mån, är att jag belyst den fria leken utifrån 

barnens socialisationsprocess. Den symboliska interaktionismen blev väl användbar i att tolka 

och förstå studiens resultat. Som jag skrivit tidigare är min studie också värdefull utifrån att 

den undersöker dagens fritidshem.  

 

Vidare forskning inom ämnet tänker jag skulle kunna lägga fokus på vad det kan få för 

konsekvenser för barnen på fritidshemmen beroende på hur personalen väljer att organisera 

verksamheten, dvs. mer eller mindre styrda aktiviteter. Det skulle också vara intressant att 

höra med skolledare, fritidspersonal och föräldrar vad det faktiskt finns för inställning till fri 

lek. Stämmer min uppfattning som jag skriver om i inledningen? 

 

8.3 Avslutande kommentarer 

Så vad betyder studiens resultat i ett praktiskt perspektiv? En viktig kunskap, enligt mig, som 

denna studie visar på är att fri lek på fritids kan vara minst lika meningsfullt för barnen som 

andra styrda aktiviteter.  Den fria leken förtjänar med andra ord inte den "låga status" som den 

enligt min uppfattning har. Frågan jag ställer mig vidare är hur jag kan ta med mig denna 

kunskap tillbaka till mitt fritidshem och arbeta för att höja statusen för den fria leken. Hur kan 

vi på fritidshemmet ta till vara på de positiva aspekterna av fri lek på ett bättre sätt? Detta är 

ett utvecklingsområde som jag ser.  

 

Med detta sagt innebär inte att jag tycker att styrda aktiviteter ska få lägre status. Utan snarare 

att vi inte ska behöva känna oss så skamsna när vi erbjuder barnen fri lek. Vi skulle kunna 

rikta mer resurser och energi mot att skapa bättre förutsättningar för barnen under deras fria 

lek.     
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Bilaga 1 - intervjuguide 
 

Meningsfullhet 

Vad tycker ni är bra med att ha fri lek på fritids? 

Vad brukar ni välja att göra? Varför det? 

Jämfört med en styrd aktivitet? 

 

Hur känns det att få välja själv? 

Varför? 

 

Vad lär ni er under er fria lek?  

 

Social förmåga 

Hur bestämmer ni vad ni ska leka?  

Hur gör ni om ni inte kommer överens? 

Hur vet ni att alla kan leken?  

 

Om en vuxen säger att alla får vara med - vad tycker ni om det? 

Om bra - varför? Om dåligt - varför? Vem är det bra/dåligt för?  

  

Identitetskapande 

Vad skulle ni säga att identitet är för något? (Vem är jag? Vad är jag bra på? Vad tycker jag 

om att göra osv?) 

Hänger vem ni är, ihop med vad ni leker? 

 

Tycker ni tjejer att ni leker andra lekar än killar? På vilket sätt? 

Killar, håller ni med tjejerna? 


